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Nr Firma Produkty 

1 
AD PLUS CORPORATION 

www.adplus-tw.com 

Profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej produkcji płytek PCB, 

w tym dwuwarstwowych i wielowarstwowych PCB, ceramicznych i 

aluminiowych PCB oraz elastycznych FPCB. Firma AD PLUS oferuje 

także montaż powierzchniowy SMT. 

2 

ALL ACCOMPLISHMENT 

INTERNATIONAL CORP 

www.aac-fas.com 

Elementy złączne: śruby, nakrętki różnych typów i zastosowań (w tym 

m. in. antykradzieżowe, formowane na zimno itp.), części toczone, olej 

do cięcia i obróbki metalu 

3 
BENISON & CO., LTD. 

www.benison.com.tw 

Etykieciarki automatyczne, etykieciarki sleeve do nakładania plomb 

termokurczliwych, owijarki horyzontalne typu mini, urządzenia do 

zgrzewania bocznego, zgrzewarki kątowe, tunele obkurczające, 

kartoniarki dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, materiały 

termokurczliwe 

4 

BOBBINTRON ELECTRICAL 

CORPORATION 

www.bobbintron.com 

Producent materacy przeciwodleżynowych oraz komponentów 

elektronicznych, w tym: konektorów, przewodów zasilających, wiązek 

przewodów, anten (2G, 3G, 4G, Wifi GPS, magnetyczne), zasilaczy 

(PSU). Firma produkuje na zamówienie, pod projekt klienta, metodą 

wtrysku; oferuje odlewanie i tłoczenie, ceramikę piezoelektryczną, 

akumulatory litowo-jonowe i wiele innych. Produkty firmy mają 

zastosowanie w przemyśle, branży telekomunikacyjnej, medycznej, 

motoryzacyjnej oraz w elektronice konsumenckiej. 

5 

CHEN KONG TRADING CO., LTD. 

www.cktco.com.tw ; 

www.yunghua.com.tw  

Linie do cięcia wzdłużnego, maszyny do cięcia zwojów stali na arkusze, 

nowe i używane maszyny do obróbki stali 

6 

DAVID LU & CORP. 

www.taiwantrade.com/company/da

vid-lu-corp-154588.html 

Naklejki Tai-chi wyrównujące energię, produkty prozdrowotne 

odbijające energię: czapki, okulary, pasy, podeszwy, produkty 

prozdrowotne Far IR 

7 
eMegatech INC 

www.emegatech.com.tw 

Części komputerowe, karty rozszerzenia, I/O Controller, porty USB 

(2.0 i 3.0), IEEE1394 (FireWire), kontrolery PCI, SATA II/III, adaptery 

i konwertery, Multi Media, Giga Lan, ISA, IP Serial, czytnik kart, serwer 

wydruku USB, konwerter USB na port szeregowy 

8 
E-ROTEK WATER SYSTEMS CO., LTD. 

www.rotekwater.com 

Systemy oczyszczania wody komercyjne, przemysłowe i domowe, 

systemy odwróconej osmozy, filtracja, dejonizacja, dezynfekcja, 

akcesoria i komponenty (m. in. pompy, filtry, zawory, membrany, 

przyrządy pomiarowe itp)  
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9 

FOODCO CORPORATION 

www.foodco.com.tw ; 

www.jpmc-tissue.com 

Maszyny do produkcji chusteczek higienicznych, papierowych 

serwetek, ręczników papierowych (składanie V), przewijarki do 

papieru i papieru toaletowego, krajarki i inne maszyny do papieru 

10 
FSP TECHNOLOGY INC. 

www.fsp-group.com 

Wiodący producent zasilaczy, spółka giełdowa, w ofercie m.in. 

zasilacze do komputerów IPC i PC, adaptery i zasilanie dla POS, 

drukarek termicznych, IPC, dekoderów STB, modemów, kas fiskalnych, 

systemy zasilania gwarantowanego (UPS), inwertery solarne, LED 

Driver oraz zasilanie do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 

adaptery i zasilanie do sprzętu medycznego 

11 

FUTURE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 

www.vacuumtech.com.tw ; 

www.future-precision.com/en/ 

Komponenty i armatura próżniowa, komory próżniowe, piece 

laboratoryjne, metalowe części tłoczone, frezowane, wytłaczane 

12 

GREAT PEAK HARDWARE 

ENTERPRISE CO., LTD. 

www.great-peak.com 

Wkręty i elementy złączne ze stali nierdzewnej, elementy toczone 

CNC, komponenty precyzyjne tłoczone, wkręty i części metalowe 

wykonane na zamówienie, wkręty samowiercące, samogwintujące, do 

drewna, betonu, heksagonalne itp. 

13 
HONG JI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 

www.hsp139.com.tw 

Formy, tłoczniki, produkty metalowe tłoczone w tym m. in. 
precyzyjne, dla przemysłu motoryzacyjnego i lokomotyw wykonane na 
zamówienie, projektowanie CAD i 3D 

14 
JYEN HERR ENTERPRISE CO., LTD. 

www.trimmer.com.tw 

Przycinarka elektryczna do krzewów, nożyce do żywopłotu, wiertnica 

glebowa, opryskiwacze (w tym naramienne), różne narzędzia, 

glebogryzarki (mini), pilarka łańcuchowa teleskopowa, oraz inne 

urządzenia i akcesoria ogrodnicze 

15 

LIGEN TECHNICAL CORPORATION 

www.ligenn.com ;  

www.breed-life.com 

Elegancki dyfuzor zapachów nadający się do gabinetów 

kosmetycznych, restauracji, klubów fitness, hoteli, a także do użytku 

domowego; ozonator. 

16 
NORDITION CO., LTD. 

www.nordition.com 

Sprzęt i akcesoria do sportów walki, boksu i fitnessu – ochraniacze na 

zęby (dla dorosłych i młodzieży), worki bokserskie i treningowe dla 

dorosłych i dzieci (stojące, wiszące, gruszki bokserskie, kicking boxing 

trainery), maty treningowe, maty typu Tatami - Puzzle (różne kolory, 

grubości i rozmiary), kamizelki z obciążeniem, obciążniki na kostki i 

nadgarstki, bidony i ochronne okulary sportowe, a także akcesoria 

hokejowe, m.in. piłki i krążki hokejowe (do unihokeja i hokeja na 

lodzie), ochraniacze na płozy łyżew, stojaki na sprzęt hokejowy 

http://www.foodco.com.tw/
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17 

PROLINK MICROSYSTEMS 

CORPORATION 

www.prolink.com.tw 

Branża elektroniczna: drukarki 3D (zastosowanie w przemyśle 

obuwniczym, maszynowym, mechanicznym, form wtryskowych, 

przetwórstwie tworzyw sztucznych, produkcji części samochodowych, 

elektroniki, wzornictwie przemysłowym, projektowaniu wnętrz), 

zasilacze; branża security: kamery IP, analogowe kamery CCTV, 

rejestratory cyfrowe (DVR) i rejestratory monitoringu IP (NVR), 

transportery/breloki kontroli dostępu, Guard Tour System, aktywne 

czytniki RFID, systemy RFID wspomagające operatora wózka 

widłowego; branża medyczna: ciśnieniomierze i pulsometry, 

oczyszczacze powietrza, Hospital Cloud System, elektroniczna 

akupunktura; branża oświetleniowa: lampa biurkowa LED; upominki i 

zabawki: DIY drewniane puzzle przestrzenne (domki i pozytywki) 

18 
RISION INDUSTRIES INC 

www.rision.com.tw 

Systemy okablowania strukturalnego dla rynku komercyjnego, 

mieszkaniowego i przemysłowego, UTP/ ekranowane złącza i patch 

panele, patchcordy, mierniki poziomu dla cyfrowej transmisji, 

narzędzia i akcesoria do obróbki kabli i przewodów 

19 
WINPLEX TECHNOLOGY LTD. 

www.gottacorp.com 

Elektronika konsumencka przeznaczona do telefonów i komputerów, 

w tym: pamięci DRAM/TF, DDR3, DDR4, karty pamięci microSD, SDHC, 

SDXC i adaptery USB/SD, pamięci USB, pendrive, powerbanki, 

ładowarki, głośniki i słuchawki douszne BlueTooth, kamery sportowe 

4K, kamery samochodowe, wideorejestratory 

20 
YESWIN INC. 

www.yeswin.biz 

Maszyny do produkcji śrub, nakrętek, elementów złącznych, ciągarki 

do drutu, maszyny do gwintowania, tłoczenia, piece (do drutu, 

elementów złącznych), separatory oleju 

21 
YI CHUN TEXTLE LTD. 

www.yctn.com.tw 

Tkaniny: nylon, poliester, siatka mesh (nylonowa, PVC); tkaniny 

brezentowe; tkaniny z nadrukiem; tkaniny PVC, folie PVC, 

przezroczyste taśmy, płótno, materiały na odzież (m.in. sztruks, 

mikropolar), tkaniny przeznaczone do produkcji toreb, plecaków, 

namiotów, markiz; ekoskóra 
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