King Ming Industry Co., Ltd.

Carrinhos para sala de jantar, grelhas para
fornos, prateleiras simples e conjugadas.

A

King Ming Industry Co, Ltd. foi fundada em 1975, é especializada
na fabricação de carrinhos para sala de jantar, equipamentos para
limpeza hospitalar, cestos aramados para hospitais, prateleiras de
forno, prateleiras simples e conjugadas para uso industrial, comercial e
residêncial, bem como para uso em armazéns, hospitais, escolas e salas
de jantar e equipamentos para bebidas. Além disso, a empresa também
desenvolve produtos personalizados.
A companhia opera uma fábrica de 72.000 m², localizada no município
de Yunlin, no centro de Taiwan, o fácil acesso ao transporte é motivo
de orgulho, podendo ser expandida para acomodar novos produtos.
Respaldada por décadas de experiência em moldagem de arames e
tubos, a empresa é capaz de lidar de forma independente com todo o
processo de produção em trefilaria, corte, dobragem, soldagem, chapeamento, envernizamento e
embalagem.
Nos últimos anos, a empresa adquiriu no exterior uma série de
máquinas automatizadas de alta tecnologia que reduzem o tempo
de fabricação, economizam os custos de trabalho e desenvolvem
produtos de maior precisão para atender a demanda dos clientes
por produtos de alta qualidade.
A bem integrada capacidade de produção da empresa garante a
qualidade que alcançou consolidada reputação como um dos melhores fornecedores na sua área.
A King Ming impressiona por sua capacidade criativa. Alguns de seus produtos, amplamente utilizados
nos supermercados, lojas de departamentos, armazéns, cozinhas hospitalares, salas de estar e
entre outros foram patenteados nos EUA, Japão e outros países em razão do seu design inovador. A
empresa também é certificada pela NSF dos EUA, que demonstra o seu
status como fabricante de calibre mundial.
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