Welltrust Industrial Co., Ltd
Cadeiras de escritório, cadeiras empilháveis e estações de trabalho

A

Welltrust Industries Co., foi fundada em 1991, no município de Tainan ao
sul de Taiwan é uma fabricante e exportadora de móveis para escritório e
componentes. As suas principais linhas de produtos incluem cadeiras executivas,
cadeiras de malha, cadeiras ergonómicas, cadeiras de recepção, cadeiras
empilháveis, mesas de computador , mesas de reunião, estações de trabalho e
acessórios relacionados.
A empresa não poupa esforços para realizar a P & D e colaborar com os designers
de distintas áreas para desenvolver produtos inovadores e de alta qualidade em
móveis que atendam às diversas exigências de diferentes mercados.
Para assegurar a alta qualidade , todos os produtos da empresa são testados com o
padrão BIFMAX5.1-2002 e a maior parte dos produtos são patenteados nos Estados
Unidos, Europa, China e Taiwan.
A "Qualidade" é o fluxo vital da Welltrust e também o lema que cada um de seus
funcionários vive. Para garantir os mais altos padrões de qualidade, a empresa
tem investido fortemente em tecnologia de ponta tais como: softwares de design
, equipamentos de alta precisão e equipamentos de inspeção, pois a sua equipe de
controle de qualidade interna inspeciona os produtos em todas as fases da fabricação
desde a aquisição de matérias-primas até o produto final, embalagem e expedição.
A empresa conquistou a certificação ISO-9001 com isso oferecendo aos seus
clientes produtos de alta qualidade e excelentes serviços, juntamente com preços
competitivos.
Hoje, a empresa vende seus produtos principalmente para os EUA, Oriente
Médio, Alemanha, Reino Unido e Japão, onde conquistou uma notável reputação
na qualidade e na confiabilidade.
A Welltrust continua comprometida com constantes lançamentos de produtos de
alta qualidade e recebe ordens de qualquer tipo. Ela garante soluções rápidas e
flexíveis que atendam todas as necessidades de seus clientes.
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