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Lp.

Nazwa

E-mail

Produkty

1

A-PLUS SCREWS INC.
www.aplusscrewsinc.com.tw

annesheng@aplusscrewsinc.com.tw

Różne typy wkrętów w tym m. in. wkręty ze stali
nierdzewnej, tarasowe, do płyt wiórowych,
samowiercące, specjalne wkręty na zamówienie;
gwoździe

2

BI-MIRTH CORP.
www.bi-mirth.com

sales@bimirth.com.tw

Wkręty do płyt wiórowych, wkręty
samowiercące i samogwintujące, do drewna,
desek kompozytowych, betonu, dachu itp.

3

CHANG CHI METAL
INDUSTRY CO., LTD.
www.nuts.com.tw

changchi@nuts.com.tw

Nakrętki różnych typów

4

FILROX INDUSTRIAL CO.,
LTD.
www.filrox.com.tw

Nity zrywalne, nitośruby, nity półrurkowe, mufy
filroxco@ms54.hinet.net;
samuel.samuel@msa.hinet. wkręcane z gwintem zewnętrznym, śruby
łączące, części maszynowe, narzędzia do
net
montażu nitów zrywalnych i nitośrub

5

FORM PRO. TECHNOLOGY
CO., LTD.
www.formprotech.com

luke.fengpei@msa.hinet.net

Maszyny i urządzenia do produkcji elementów
złącznych, części, gotowe elementy złączne

6

HOME SOON ENTERPRISE
CO., LTD.
www.homesoon.com.tw

home.soon@msa.hinet.net

Bity, nasadki, zestawy narzędzi, akcesoria,
dodatki

7

INN SINN ENTERPRISE CO.,
LTD.
www.innsinn.com.tw

koli@innsinn.com.tw;
rita@innsinn.com.tw

Wkręty różnych typów i zastosowań (do płyt
wiórowych, g/k, samowiercące, specjalne itp.),
inne elementy złączne

8

SHAW GUANG ENTERPRISE
CO., LTD
www.shawguang.com.tw

tom.huang@shawguang.co
m.tw

Nakrętki różnych typów i zastosowań

9

SHUENN CHANG FA
ENTERPRISE CO., LTD.
www.scffastener.com

scf.mail@msa.hinet.net

Wkręty różnych typów i zastosowań (w tym m.
in. do przemysłu samochodowego,
budowlanego, maszynowego)

10

STEEL STONE CO., LTD.
www.steelstone.com.tw

ststone@ms61.hinet.net

Wkręty, śruby, nakrętki różnych typów i
zastosowań, produkty na zamówienie

TAJWAŃSKA MISJA HANDLOWA
26 września 2016 r.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna Tulip 1+2
ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa

TOPIST ENTERPRISE CO.,
11 LTD.
www.topist.com.tw

12

TZONG JI METALS CO., LTD
www.tzji.com.tw

top09@topist.com.tw;
topisttony@umail.hinet.net

Wkręty samowiercące i samogwintujące, wkręty
formujące gwint, wkręty ze stali nierdzewnej,
wkręty samowiercące ze skrzydełkami

tzji@ms15.hinet.net;
achou@tzji.com.tw;

Pierścienie osadcze sprężynujące (wewnętrzne i
zewnętrzne), podkładki, zawleczki sprężynowe
typu R, nakrętki nasuwane typ U, zawleczki, kołki
sprężyste, blachonakrętki, produkty na
zamówienie, nakrętki, montaż oprzyrządowania

sales@vertexprecision.com.
VERTEX PRECISION
Śruby, wkręty, nakrętki i inne elementy złączne
tw;
13
INDUSTRIAL CORP.
marketing@vertexprecision. produkowane na zamówienie
www.vertexprecision.com.tw com.tw

Informacje na temat firm i ich produktów wraz ze zdjęciami można także znaleźć na stronie:
http://mission.taiwantrade.com.tw/TradeMission/index.aspx?MissionID=fasteners2016

