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Nr

Nazwa

E-mail

Produkty

www.aker.com.tw

Globalna firma high-tech, która projektuje
i produkuje szeroki zakres rezonatorów kwarcowych.
Zastosowania: automatyka, IPC, AGD, rozwiązania
bezprzewodowe, serwery, routery, SONET/SDH, sieci
światłowodowe, Ethernet, komputery, multimedia,
telekomunikacja, dekodery STB, sprzęt medyczny,
zdalne sterowanie, IoT, security, liczniki i urządzenia
pomiarowe, POS oraz w motoryzacji (ECU, DVR,
kamery, multimedia, bluetooth, TPMS, AVM, RKE)

2

ALPHA PLUS MACHINERY
CORP.

www.alpha-plus.com.tw

Maszyny do produkcji szczoteczek do zębów:
automatyczny uchwyt podajnika, przenośnik
podający, maszyny pakujące

3

BESTAR WOODEN
INDUSTRIAL

www.bestar.net

Akcesoria biurowe wykonane z drewna, drewniane
upominki i produkty Home Décor

4

BUEMAX ENTERPRISE
CO., LTD. (KAROMAX
GROUP)

www.karomax.com.tw

Produkty pasmanteryjne: guziki, koronki i wstążki,
lamówki, kołnierzyki

1

AKER TECHNOLOGY CO.,
LTD.

5

COPARTNER TECH CORP.

www.copartner.com.tw

Wiązki kablowe (raw cable) do różnych zastosowań,
m. in. w ICT (kable USB, SFP/QSFP, Plenum HDMI,
Display Port 1.2 HDMI), przemyśle (kontrolne,
elastyczne, do prowadnic łańcuchowych, robotów
przemysłowych), transporcie (samochody, autobusy,
łodzie i samoloty), branży medycznej i energii
odnawialnej (farmy wiatrowe, fotowoltaika, pojazdy
elektryczne)

7

FERRO-CARBON ENT CO.,
LTD.

www.feca.com.tw
www.ferro-carbon.com

Narzędzia i akcesoria budowlane, narzędzia do
glazury, przyssawki różnych zastosowań, artykuły
i sprzęt gospodarstwa domowego, akcesoria
łazienkowe, kuchenne

www.fsp-group.com.tw

Wiodący producent zasilaczy, spółka giełdowa,
w ofercie m.in. zasilacze do komputerów PC oraz
przemysłowych, adaptery i zasilanie dla POS, kas
fiskalnych, drukarek termicznych, dekoderów STB,
modemów, IPC, systemy zasilania gwarantowanego
(UPS), inwertery solarne, LED Driver oraz zasilanie do
oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, adaptery
i zasilanie do sprzętu medycznego

8

FSP TECHNOLOGY INC.
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www.gmors.com.tw

Oringi, simmeringi, uszczelki i uszczelnienia (w tym
hydrauliczne, pneumatyczne, gumowo-metalowe),
uszczelki formowane (w tym również do przemysłu
naftowo-gazowego)

10

GENESE INTELLIGENT
TECHNOLOGY CO., LTD.

www.genese.com.tw

Silniki bezszczotkowe różnych zastosowań w tym m.
in. do : urządzeń AGD, pomp, pomp filtracyjnych
odwróconej osmozy, wentylacji itp.

11

GYROSTATE GORP.

www.gyrostate.com

Akcesoria odzieżowe: guziki, koronki, wstążki,
kołnierzyki

12

HELIO NYLONPLAST INC.

https://www.facebook.co
m/Helio-Nylonplast-Inc1979885622235225

Tkaniny do produkcji toreb: tkaniny poliestrowe
powlekane PCV/PU, tkaniny nylonowe powlekane
PCV/PU, skóra syntetyczna, transparentna folia PVC;
akcesoria metalowe

13

HENG LONG ELECTRIC
CO., LTD.

www.henglong.com.tw

Pompy głębinowe, zatapialne, ściekowe, poziome
i pionowe pompy wielostopniowe i inne; odlewy
zaworów

14

HEYTAHAI CORPORATION

www.heytahai.com

Granulaty tworzyw sztucznych (m. in. PP, PE, PS,
ABS, PVC, PET, TPE, PMMA itp.)

15

HSIN YIH GIFTWARE ENT.
CO., LTD.

www.hsinyih.com

Dekoracyjne zegary ścienne, budziki

www.ppesafety.com.tw

Artykuły BHP: kaski bezpieczeństwa, nauszniki
ochronne, maseczki i maski ochronne, półmaski
z pochłaniaczem, maski spawalnicze, osłony twarzy,
okulary i gogle ochronne, rękawice, ubrania

9

GE MAO RUBBER
INDUSTRIAL CO.,

16

HORMAN COMPANY

17

JUNGYICHEN ENTERPRISE
CO., LTD.

www.jyctools.com

Narzędzia
ręczne,
ogrodowe,
warsztatowe,
pomiarowe, elektronarzędzia i akcesoria, piły,
artykuły BHP

19

LIGEN TECHNICAL
CORPORATION

www.ligenn.com
http://breed-life.com

Dyfuzor zapachów, ozonator, okulary ochronne

20

NIYOK SEALING PARTS
CO., LTD.

www.niyok.com.tw

Simeringi, oringi, uszczelki gumowe, części gumowe

21

PAUL MASTER

www.paulmaster.com.tw

Części zawieszenia
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22

REMOCON
www.remocon-tw.com
INTERNATIONAL CO., LTD.

Programowalny
pilot
zdalnego
sterowania
i duplikator kodów, może być używany jako miernik
częstotliwości. Zastosowanie: bramy garażowe,
automatyczne, przesuwane, alarmy samochodowe,
kontrola dostępu

23

ROUND LIGHT INDUSTRY
CO., LTD.

www.rlicl.com.tw

Narzędzia ręczne, ogrodowe, pomiarowe, okucia
meblowe, artykuły metalowe, BHP, maszyny
i urządzenia budowlane

www.sungitw.com

Części i komponenty z tworzyw sztucznych do
przemysłu
motoryzacyjnego,
elektronicznego,
meblowego,
narzędziowego,
sportowego
formowane m. in. metodą wtrysku; narzędzia
pneumatyczne

www.evobond.com

Kleje błyskawiczne; superglue; kleje cyjanoakrylowe,
anaerobowe; kleje UV; kleje kosmetyczne: do
paznokci, do rzęs; kleje epoksydowe

www.ctptop.com.tw

Spółka giełdowa, profesjonalny producent płyt
drukarskich. W ofercie posiada: płyty drukarskie
offset (płyty termiczne CTP, UV CTP – płyty CTcP, PS),
materiały eksploatacyjne do drukarek, lakiery UV,
folie BOPP oraz maszyny do laminowania. Produkty
firmy są sprzedawane w ponad 75 państwach na
świecie, m.in. przez firmę Kodak, Agfa, Screen,
Amsky, Luescher oraz Cron

24

SUNG I INDUSTRIAL CORP

25

TONG SHEN ENTERPRISE
CO., LTD.

26

TOP HIGH IMAGE CORP.

27

YI CHUN TEXTILE LTD.

www.yctn.com.tw

Tkaniny przemysłowe, nylon, poliester, siatka mesh
(nylonowa, PVC); tkaniny brezentowe; tkaniny z
nadrukiem; tkaniny PVC, przezroczyste taśmy,
płótno, materiały na odzież (m.in. sztruks,
mikropolar), tkaniny przeznaczone do produkcji
toreb, plecaków, namiotów, markiz

28

YUE SENG INDUSTRIAL
CO., LTD.

www.yueseng.com.tw

Stal nierdzewna (w tym zwoje i arkusze)

Lista firm tajwańskich przyjeżdżających do Polski w ramach misji gospodarczej jest także dostępna na stronie:
http://mission.taiwantrade.com.tw/East Europe w zakładce „Taiwan Exhibitor”. Znajdą tam Państwo nazwy
produktów w języku angielskim wraz ze zdjęciami.

