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Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Cabos de Controle, Cabos de Velocímetro, Cabos do
Afogador, Produtos de Segurança Industrial

D

esde o inicio de suas atividades, em 1992, Taiwan
Kuo Seu Industrial Co., Ltd. é especializada
na produção de cabos e cordas, principalmente
para equipamentos de fitness e esportes, incluindo
esteiras elétricas, aparelhos simuladores de esqui
e equipamentos para levantamento de peso, assim
como para segurança industrial.
Respaldada por mais de 20 anos de profissionalismo,
a empresa lida com o processo de produção, com
fábricas em Taiwan e China, onde a fabricação de
avançados equipamentos e instrumentos de controle
de última geração são utilizados em conjunto com rigorosas
medidas de controle de qualidade para assegurar uma qualidade consistente e confiável, eficiência da produção e pronta entrega.
A Taiwan Kuo Her é conhecida por oferecer uma prestação de serviço personalizada fornecendo a solução completa para as
necessidades dos clientes. Ela aproveita de sua tecnologia de produção e de seu vasto conhecimento em P & D para auxiliar os
clientes no desenvolvimento de entrenimentos inovadores e produtos esportivos funcionais especificamente adaptados e com
isso aumentar o valor agregado dos produtos.
Após décadas de desenvolvimento, a linha de produtos da empresa abrange uma ampla gama de cabos de controle, cabos de
velocímetro, cabos do afogador, cabos de aço trançados anti-fricção ,cabos de aço, cordas para esqui, fios PU para surf, cordas
para ferramentas de segurança, tubos macios para a produção de ferramentas manuais, acessórios para etiquetas, chaveiros e
placas, fechaduras de segurança, cabos de segurança e cabos especiais revestidos com PVC, PU ou nylon.Tambem estão entre
os pontos fortes da empresa ordens de OEM (Fabricação de Equipamentos Originais) e ODM (Fabricação de Desenho Original).

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.

No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
Tel: 886-4-762-2863
Fax: 886-4-761-5829
E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
Website: www.kuoher.com.tw

First Bicycle Components Co., Ltd.
Pedaleiras, eixos de pedivela, fones de ouvido,
conjuntos de ferramentas e outros componentes.
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esde a sua criação em 1984, a First Bicycle Components
Co., Ltd. tem sido uma grande desenvolvedora e
fabricante de peças para bicicletas no mercado global, cuja
marca própria "FIRST" é sinônimo de alta qualidade ,inovação,
preços competitivos e entrega no prazo .
A partir de conjuntos de iluminação para kits de ferramentas
,coroas ovais e rotores,a First alega que se concentra no
lançamento de novos e melhores produtos com base nas
atuais categorias de sucesso como também fornecendo
principalmente pedaleiras, eixos de pedivela, fones de ouvido,
kits de ferramentas e outros componentes.
A First é altamente adaptável aos diferentes tipos de negócios e exigências dos clientes. Todo o conceito de gestão
da empresa é orientada para o mercado, com uma política de trabalho bem definida "O cliente em primeiro lugar
com os melhores serviços" ganharam feedbacks positivos de clientes em todo o mundo.
Enfrentando uma concorrência cada vez mais acirrada em todo o mundo,
especialmente na Ásia, a fabricante diz que está comprometida com a
fabricação de todos os produtos exclusivamente em Taiwan. A empresa
explica que a concorrência é sempre uma motivação para um contínuo
aperfeiçoamento dos produtos e que o círculo vicioso da subcotação leva
eventualmente a sua própria morte. "Ao longo dos próximos anos, minha
empresa está comprometida com as necessidades dos clientes através da
modernização, inovação e formação de alianças estratégicas com parceiros
em Taiwan e em outras partes do mundo", afirma o presidente da First
,Johnson Li,ele acredita que as peças fabricadas em Taiwan são imbatíveis
no desempenho, qualidade e com a melhor relação custo/benefício.
Além da sua famosa marca "FIRST", ela criou a nova marca global "MAGPIE"
em 2009 para comercializar produtos
mundialmente para (computadores,
comunicação e eletrônica de consumo)
com o mesmo espírito da marca principal
com simpatia, originalidade e vitalidade .
A Empresa primeiramente acrescentou
pedaleiras e conjuntos de luz sob a
nova linha de produtos da "MAGPIE" e
continuamente se concentra em outras
categorias, tais como kits de ferramentas,
rotor, coroas ovais etc.
.

First Bicycle Components Co., Ltd.
45 Kung 9th Rd., Rinan Vil., Tachia Dist., Taichung City, Taiwan 437
Tel: 886-4-2681-5039
E-Mail: sales@firstcomponents.com
Fax: 886-4-2681-5917
Website: www.firstcomponents.com

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
Bordados de metal, crachás, emblemas bordados, chaveiros bordados,
descansos bordados para copos e vasilhames, ﬁtas para pescoço, brindes.

Desde a sua fundação em 1990, Lih Kuoh
Enterprise Co. tem se empenhado para promover
produtos bordados e brindes que empregam
artes tradicionais chinesas e ocidentais,
juntamente com elementos culturais.
A empresa está tecnologicamente amparada
pela empresa-matriz, Ta Cherng Embroidery Co.,
como uma das principais fabricantes de bordados
de Taiwan , que opera uma fábrica certificada
ISO-9001 ao norte de Taiwan. A fábrica emprega
uma linha completa de avançados equipamentos
de produção e designers especializados para
assegurar a excelência na qualidade.
Lih Kuoh construiu uma eficiente rede de produção em cooperação com empresas subcontratadas de diferentes
setores em toda a região da Grande China,com isso alcançando alta eﬁciência da produção econômica e assegurando
aos clientes, rapidez, pontualidade na entrega e preços competitivos.
Com o seu amplo know-how na fabricação de bordados e artesanato, a empresa fornece uma ampla gama de
acessórios de vestuário e brindes, incluindo emblemas bordados, emblemas de metal, chenilha, apliques, dragonas,
artesanato de ﬂocagem, bandeiras bordadas, etiquetas de tecido, chaveiros, marcadores de livros , imagens sólidas de
espuma em 3D para proprietários de telefone e sacos de algodão, porta-copos, ﬁtas de pescoço, imagens caligráﬁcas
e molduras. Também oferecemos produtos eletrônicos, tais como gravadores de tempo e verificador de assinatura
eletrônico.
Para os produtos bordados, a empresa pode realizar processamento opcional para atender às exigências dos clientes.
Por exemplo, o emblema pode ser processado com termo
colante ou plástico, lã ou tecido fixado na parte traseira,
enquanto a parte frontal pode ser aparado por corte,
overlock , tesoura, faca quente de corte, ou máquinas de
corte.
Além disso, a empresa fornece aos seus clientes a opção
de alguns projetos de diferentes acabamentos exteriores.
Os emblemas de metal, por exemplo, estão disponíveis
em cloisonné, imitação de cloisonné, estampa sem
coloração,esmaltado com foto-gravura impressa e vários
modelos de estampas esmaltadas.

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
4F, No. 82-6, Sec. 1, Kuangfu Rd., Sanchung Dist., New
Taipei City 241, Taiwan
Tel: 886-2-8512-3287 Fax: 886-2-8512-3187
Email: lihkuoh.badges@msa.hinet.net;
services@mail.emblem.com.tw
Website: www.emblem.com.tw

Sun Chang Industry Co., Ltd.
Pastilhas de freio para bicicletas , freios
a disco e pastilhas, mangueiras e cabos,
rotores, kits de serviço para freio a disco .
esde a sua criação em 1987, a Sun Chang Industry Co. tem se empenhado
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para se tornar uma das maiores e mais importante fabricante de peças de freio
de bicicleta de Taiwan.
Após décadas de desenvolvimento, a empresa agora oferece uma linha completa
de peças de freio para bicicleta, incluindo BMX como também pastilhas para freestyle, pinça e pastilhas de freio cantilever, pastilhas de freio a disco, rotores de
freio a disco, freios hidráulicos, cabos e mangueiras, fios internos, pastilhas para
bicicletas de corrida,pastilhas para freios V-brake e acessórios relacionados.
O constante aperfeiçoamento da qualidade e a funcionalidade resultou na
valorização do produto e em uma forte vantagem competitiva assim como a
conquista de vários prêmios
internacionais, bem como um número de patentes emitidas pelos
Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, China, Malásia, e Taiwan.
Sun Chang é também um dos poucos fabricantes de Taiwan
certificados pela D & B DUNS.
Entre os principais produtos da empresa estão as pastilhas de freio
com função ABS, ideal para uso dianteiro e freios V brakes, que
apresentam novos materiais especiais e função ABS em duas etapas
para garantir a segurança em frenagem brusca. As pastilhas de freio
passam por testes TUV de estabilidade e segurança, e com uma
vida útil muito longa, principalmente por causa da mínima queima em
superfícies de fricção que é pouco afetada por fatores ambientais.
Sun Chang construiu um relacionamento comercial positivo com 460 clientes, de todo o mundo, que estão muito
satisfeitos com a empresa e suas peças de freios de
alta qualidade e com a garantia de preços razoáveis.
affect by ambient factors.
Sun Chang has built up a positive business
relationship with 460 customers, from all over the
world, which are happy with the firm’s high-quality
brake parts and their guaranteed reasonable prices.

Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou
Township, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-887-4713 Fax: 886-4-888-8528
E-mail: scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net
Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw

Gemmy Industrial Corp.

Equipamentos de Laboratório, Unidades de
Sucção, Esterilizadores Autoclave, Unidades de
Tratamento de ORL.
endo acumulado mais de 30 anos de experiência e especialização, Gemmy Industrial Corp ,agora é
uma insigne fabricante de equipamentos médicos de alta qualidade em Taiwan é também membro
T
da Ordem dos Médicos de Taiwan e da Associação da Indústria de Equipamentos de Biotecnologia.
Com foco na qualidade, a empresa conquistou certificações que são as chaves dos sistemas de
qualidade de gerenciamento, incluindo ISO9002 e EN46002 em 1997, ISO9001 e ISO13485 pela DNV
da Noruega em 2003 e da GMP em 2001.
O seu vasto domínio técnico e o alto talento em P&D tem possibilitado a Gemmy fornecer uma ampla
gama de equipamentos médicos de alto nível, incluindo equipamentos de laboratório (contadores
diferenciais, aquecedores de blocos secos, banhos termostáticos, centrífugas universal, centrífugas
microhematócrito , agitadores orbitais, agitadores de pipetas, misturadores vórtice, incubadoras,
incubadoras com agitador, microscópios), unidades de sucção (unidades portáteis de aspiração para
atendimento domiciliar), unidades móveis de sucção para cirurgia, obstetrícia e ginecologia), bateria
para unidades de sucção (para uso em operações de emergência), esterilizadores autoclave (fornos
esterilizadores de ar quente , autoclaves de vapor de alta pressão, etc) e unidades de tratamento para
otorrinolaringológicos (ouvido, nariz e garganta).
Esses produtos alcançam altos índices de vendas em mais de 70 países ao redor do mundo, incluindo
os EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, França e Itália, e a companhia está muito orgulhosa da
excelente reputação que conquistou entre seus clientes em todo o mundo. A Gemmy diz que todos os
seus produtos apresentam preços acessíveis, excelente qualidade e o melhor de serviços pós-venda.
Fundada em 1981,a Gemmy foi inicialmente uma filial do Grupo Kenmark, uma empresa cotada em
bolsa na Malásia. Tem-se aplicado principalmente na fabricação de equipamentos médicos de alto nível
desde 1988.
Com as rápidas mudanças nos mercados mundiais e a tendência para a globalização, a Gemmy diz que
tem planos para reforçar o sua equipe de P & D de modo que possam desenvolver produtos ainda mais
sofisticados, tais como as novas incubadoras de CO2 e centrífugas de última geração.

Manufacturer & Exporter

Gemmy Industrial Corp.
Office: 7fl. No. 106, Min West Road., Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2553 1456-7, 2553 4298-9
Fax: 886-2-2557 3218, 2553 8389
E-mail: gemmy888@ms14.hinet.net
gemmy888@gemmy.com.tw
gemmy.gemmy@msa.hinet.net
http://www.gemmy.com.tw

Dia-Compe Taiwan Co., Ltd.
Peças e Acessórios em Alumínio para
Bicicletas, Peças forjadas a frio para bicicletas

Dia-Compe Taiwan Co., Ltd. foi fundada em
A
1987 pelo Grupo Dia-Compe do Japão, uma
importante fornecedora de peças de bicicletas
de alta qualidade e precisão para clientes em
todo o mundo, para servir como empresa matriz
e principal base de produção no exterior.

A e m p r e s a d e Ta i w a n e s t á l o c a l i z a d a
no Parque industrial de Taichung, que é
também a sede de muitos outros importantes
desenvolvedores internacionais e fabricantes de
qualidade em peças para bicicletas. O parque é
rodeado por cadeias integradas de suprimentos
para melhor atender aos clientes internacionais.
O fundador da Dia-Compe começou a fabricar
peças de freio de bicicleta no Japão em 1930 e no ano de 1949
fundaram a empresa Yoshigai Machine & Metal Works Co., que é
a principal empresa da Dia-Compe .
A Dia-Compe do Japão e suas filiais em Taiwan fabricam peças
de freios, componentes e acessórios de qualidade para bicicletas,
usando avançadas técnicas auto desenvolvidas de forjamento a frio em alumínio.
Para atender a grande demanda global, o Grupo Dia Compe montou a sua segunda filial no exterior, a
Kunsahn Dia-Compe, na província chinesa de Jiangsu em 2001.
O Dia Compe salienta que a regra fundamental para o desenvolvimento dos produtos é: "Pensar na
segurança e no conforto na vida do ciclista." E a ênfase dos funcionários da empresa é: "Nós, como
ciclistas, devemos proporcionar um ambiente e um futuro melhor para os nossos filhos para que eles
possam sempre andar de bicicleta!"
A Dia-Compe de Taiwan fornece uma gama muito ampla de produtos, incluindo quadros de bicicleta,
pára-choques, deslocadores de engrenagens e pedais, sistemas de freios e peças, assim como vários
tipos de peças e acessórios para o mercado internacional.
R
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Dia-Compe Taiwan Co., Ltd.

No.62, 35th Rd., Taichung Industrial
Park, Taichung, Taiwan 407
Tel: 886-4-2359-1117
Fax: 886-4-2359-3188
Website: www.diacompe.com.tw
E-mail: diatech@ms15.hinet.net

Wai Sing Sports
Net Co., Ltd.

Redes de Esporte para campos e
quadras como basquete, hóquei,
futebol, conjuntos para esportes
aquáticos e equipamentos para
treinamento de baseball.

W

ai Sing Sports Net. Co, Ltd.fundada em 1992, é líder
na fabricação de redes esportivas e produtos para
esportes de quadras e campos em Taiwan. Ao longo dos anos
a empresa desenvolveu uma série de novos produtos para
atender às tendências do mercado e tem sido uma fabricante
de equipamento original (OEM) para grandes marcas.
A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo
redes esportivas para tênis, vôlei, basquete, badminton e
equipamentos para treinamento de beisebol, bem como
produtos para esportes ao ar livre e produtos para esportes
▲ Soccer Goal
internos, incluindo redes para basquete, traves de futebol
e esportes aquáticos. Os procedimentos de inspeção são
acompanhados durante todo o processo de produção para atender às exigências
dos clientes, a fabricante produz para o mercado externo 30 contêineres de 40 pés
mensalmente.
A Wai Sing exporta os produtos para
EUA e Canadá como também para o
mercado Europeu, atingindo US$
10 milhões em vendas anuais.

▲ Basketball

Rim & Net

O presidente, Sr. K.H Huang, afirma
que a empresa prioriza a gestão
profissional, qualidade, eficiência e
avançadas técnicas para atender às
demandas globais.

Wai Sing Sports Net Co., Ltd

No.165, Aiguo St., Fengyuan Dist.,
Taichung City 420, Taiwan
Tel: 886-4-2523-5675
Fax: 886-4-2527-6375
Email: w7399@ms37.hinet.net
Website: www.waising.com.tw
▲ Double Shootout Basketball Game

