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Nr Nazwa www Produkty 

1 
CHING YUANG 

ENTERPRISE CO., LTD 

www.c-yuang.com.tw 

 

wentylatory przemysłowe; przenośne klimatyzatory 

"spot cooler"; oświetlenie przemysłowe LED 

(zewnętrzne i wewnętrzne); balonowe lampy LED 

przeznaczone m.in. do oświetlania placów budowy 

2 
CVICLOUD 

CORPORATION 

www.opro9.com  

 

producent rozwiązań technologicznych, m.in. 

produktów z branży smart home, akcesoriów Apple 

Homekit, peryferiów i akcesoriów do iPhone/iPad, 

inteligentnych czujników do pieluch (IoT), urządzeń 

kryptograficznych pozwalających na szyfrowanie 

haseł i dokumentów, kart mikroprocesorowych,  

tokenów. Spółka giełdowa, która posiada już sieć 

dystrybucji w Europie 

3 
GLOBE LOCK AND 

HARDWARE INC. 

www.globelock.com.tw  

 

różnego rodzaju zamki, w tym zamki krzywkowe, 

cylindrowe, zamki do mebli; wkładki drzwiowe; linki 

zabezpieczające do komputera; kłódki: cyfrowe, do 

bagażu, do roweru, mosiężne; maszyny do produkcji 

zamków 

4 
LIANG'S INDUSTIRAL 

CORPORTATION 

www.hardwareweb.com.tw 

 

elementy metalowe takielunku, w tym karabińczyki, 

szekle, bloczki, krążki linowe; haki i łańcuchy;  

zawiesia; elementy złączne: śruby, wkręty, gwoździe; 

części samochodowe, lusterka samochodowe 

5 
LIGITEK ELECTRONICS 

CO., LTD. 
www.ligitek.com 

diody LED SMD/DIP, siedmiosegmentowy 

wyświetlacz LED, diody Array, podświetlenie 

backlight, panele solarne 

6 
LUXY STAR 

ELECTRONICS INC. 

www.luxy-star.com 

 

oświetlenie LED, oprawy oświetleniowe, inteligentne 

biurkowe lampy LED ze zintegrowaną ładowarką do 

produktów Apple 

7 
POLYMAX PRECISION 

INDUSTRY CO., LTD 

www.duplug.com  

 

znany na całym świecie dostawca kabli różnego typu. 

Firma zajmuje się produkcją ładowarek do 

telefonów, kabli USB oraz HDMI, inteligentnych 

gniazd ściennych, routerów all in one, 

bezprzewodowych ładowarek do telefonów. Dzięki 

wysokiej jakości produktów, firmy takie jak Phillips, 

Belkin i Targus korzystają ze zwijanych kabli i 

koncentratorów USB dostarczanych przez Polymax 
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8 
SHYH RU METALLIC 

INDUSTRIAL CORP. 

www.shyhru.com.tw 

 

skrzynki metalowe, kasetki na pieniądze, przenośne 

sejfy, skrzynki z zamkiem cyfrowym, szafki na klucze, 

skrzynki na listy wykonane z metalu lub plastiku 

9 
SUN MINES ELECTRICS 

CO., LTD. 

www.blowtac.com.tw 

 

dmuchawy, mini kompresory powietrza, dmuchawy 

membranowe, aeratory powierzchniowe i zatapialne, 

membranowe dyfuzory dyskowe i rurowe; pompy 

powietrzne i próżniowe, zatapialne pompy ściekowe, 

pompy chemoodporne 

10 
SYSTEM INTEGRATION 

PRO TECH INC. 

www.sipro.com.tw/en_ind

ex.html  

 

integrator systemowy, producent sprzętu 
elektronicznego, komponentów elektronicznych i 
dystrybutor elementów elektronicznych. Firma 
posiada w swojej ofercie komputery jednopłytkowe 
formatu 3U VPX do zastosowań w rozwiązaniach 
wojskowych, kosmicznych, urządzeniach 
pomiarowych itp., mikrosilniki prądu stałego 
stosowane w komputerach produktach 3C, 
produktach multimedialnych oraz zabawkach, złącza, 
komponenty kablowe do kabli RF, kable USB, SATA, 
UTP oraz EMI, zasilacze, również open frame i 
moduły, adaptory microUSB, ładowarki USB, kable 
zasilające do iPhone, etui do bezprzewodowego 
ładowania iPhone 
 

11 
TAKANO MACHINERY 

COMPANY 

www.takano-

machinery.com 

przewijarki i bobiniarki do papieru różnego typu; 

bobiniarki do papieru bez tulei, krajarki 

12 
TEXIM INTERNATIONAL 

CO. ENT. LTD. 

www.borescope-

texim.com 

boroskopy; endoskopy; przenośne kamery 

inspekcyjne przeznaczone m.in. do warsztatów 

samochodowych, przy pracach instalacyjnych i 

hydraulicznych; sondy przegubowe 

13 
TOP CONTROLS CO., 

LTD. 

www.taiwantrade.com.tw/

topcontrols  

 

pompy (zatapialne) 

14 
YEH SHENG POWDER 

PARTS IND. CO. LTD. 

www.yehsheng.com 

 

wyroby metalowe z żelaza, stali nierdzewnej, brązu, 

miedzi, materiałów magnetycznie miękkich 

wytwarzane metodą metalurgii proszków: koła 

zębate, tryby, części do amortyzatorów, klocki 

hamulcowe, gerotor 

 
  
Katalog firm tajwańskich przyjeżdżających do Polski w ramach misji gospodarczej jest dostępny na stronie: 
http://goo.gl/MuSFRd. Znajdą tam Państwo nazwy produktów w języku angielskim wraz ze zdjęciami. 
 

http://goo.gl/MuSFRd

