Tai Yi Furniture Enterprise Co., Ltd.
Móveis contemporâneos feito de madeira e móveis de metal
tubular K / D

F

undada em 1994 como uma fabricante de móveis

contemporânea, assim com uma criativa combinação de
móveis de madeira e metal tubular K / D, Tai Yi Furniture
Enterprise Co. utiliza produtos de qualidade para se manter
competitiva no mercado global.
Graças a sua forte equipe de P & D e um impulso laboral
qualificado, a empresa é capaz de oferecer uma ampla linha de
itens de móveis a preços razoáveis que atendam as tendências
do mercado. Seus produtos classificam se em três grandes
categorias: móveis contemporâneos, conjunto de jantar de

TY-2066WH

mesas e cadeiras , mesas de Tv e racks. Cada categoria inclui
uma variedade de itens que foram projetados e fabricados para

TY-570

atender às diferentes exigências e necessidades dos clientes.
Tai Yi usa avançadas tecnologias de fabricação para desenvolver modelos
de móveis de diferentes estilos, tamanhos e funções. Suas modernas mesas
ocasionais, por exemplo, são práticas e esteticamente agradáveis, e estão
disponíveis numa variedade de padrões, cores e funções.
Como uma fabricante de móveis voltada para exportação, Tai Yi comercializa
seus produtos principalmente para os Estados Unidos, Europa, Oriente Médio
e Sudeste Asiático. A empresa construiu um forte relacionamento com seus
clientes, e com o apoio fiel deles ajudou-a a enfrentar a tsunami financeira
global e a recessão econômica nos últimos anos.

Tai Yi continua introduzindo inovadores e sofisticados produtos, especialmente
cadeiras para banquetes, cadeiras empilháveis e cabideiros, com preços TY-489DB
TY-486-1
TY-489NA
competitivos para seus clientes de todos os lugares que são bem-vindos para enviar todas as ordens de qualquer natureza.

Por favor contate-nos apenas em Inglês

Tai Yi Furniture Enterprise Co., Ltd.
TY-2106

No. 427-1, Sanhe Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 420
Tel: 886-4-2560-1328
E-mail: taiyilmy@ms75.hinet.net
Tax: 886-4-2560-1438
Website: www.tyfurniture.com

