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Fundada em 1976, JUSTIME Co., Ltd. é uma comprovada fornecedora mundial 
de vasos sanitários e torneiras com uma excelente equipe de P & D altamente 

capacitada.

Por exemplo a última torneira da companhia, Nature ,é vencedora do prêmio iF em 
2012, apresenta imaginação infinita da vida, derivada a partir de observações de 
organismos vegetais e projetada com contornos conceituais para mostrar ausência 
de bordas e crescimento e o conceito de meristema. Além disso, a forma integrada 
com a mínima utilização de junções e parafusos tornando a torneira de fácil limpeza, 
que é um dos conceitos fundamentais de design da empresa muito visto em sua linha 
de produtos.

Além da Nature, a Tai Chi, Story, Dragon, Still One e Charming também ganhou 
ao longo dos últimos anos os maiores prêmios de design do mundo tal como Red 
Dot, IDEA, G-Mark e etc, provando que a excepcional equipe de P & D da empresa com dirigidos esforços por sua 
dedicação à harmonia estética e funcionalidade das torneiras.

JUSTIME é marca própria da empresa e tem sido bem conhecida em 
mercados estrangeiros de todo o mundo, e a empresa também lidera 
a indústria de Taiwan, com capacidade de produção para consumo 
interno. Além disso, a empresa tem melhorado constantemente a 
qualidade dos produtos e tecnologias de fabricação para ser certificada 
pela ISO 9001.

JUSTIME não só esforça-se arduamente para apresentar muito mais 
que modismos e belos trabalhos para o mundo como também gostaria 
de convidar os compradores que procuram  modelos inovadores para 
que juntos compartilhemos as novas tendências sanitárias.

A empresa está à procura de representantes em todo o mundo e sinceramente convida você para participar da 
equipe JUSTIME.


