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AD Plus Corporation provides service in the 

comprehensive range of professional PCB 

manufacturing. 

According to product of versatility, AD Plus 

Corporation is with professional CAM 

engineers and process expertise, enabling 

prompt and accurate PCB manufacturing 

which meets with customer needs, together 

with strict quality control that contributes to 

more time- and costs-saving for the customer. 

• Single layer, double layer and multi-layer.

• Printed Circuit Board, Flexible P.C.B.

AD Plus Corporation poskytuje služby v 

komplexnom rozsahu profesionálnej výroby 

DPS.

Podľa produktu všestrannosti umožňuje 

spoločnosť AD Plus Corporation s 

profesionálnymi technikmi CAM a odbornými 

znalosťami procesov, rýchlu a presnú výrobu 

dosiek plošných spojov, ktorá vyhovuje 

potrebám zákazníkov, spolu s prísnou 

kontrolou kvality, ktorá prispieva k časovo a 

nákladovo úspornejším opatreniam pre 

zákazníka.

• Jednovrstvová, dvojvrstvová a viacvrstvová.

• Doska plošných spojov, flexibilné DPS.

The company produces high-quality single-

sided ∕ multilayer printed circuit boards ∕ 

aluminum-based printed circuit boards ∕ copper-

based printed circuit boards, etc. Our 

professional field covers single-panel to 12-

layer circuit board production.

To provide customers with high efficiency, high 

quality and diversified services, we will serve 

our customers with sincerity, so that our 

products are competitive in terms of quality, 

price, service and delivery. The improvement of 

quality and technical ability is our continuous 

pursuit.

Spoločnosť vyrába vysokokvalitné jednostranné 

∕ viacvrstvové dosky s plošnými spojmi ∕ dosky 

s plošnými spojmi na báze hliníka ∕ dosky s 

plošnými spojmi na báze medi atď. Naše 

profesionálne zameranie pokrýva výrobu jedno-

vrstvových až 12-vrstvových dosiek s plošnými 

spojmi.

Aby sme zákazníkom poskytli vysokú 

efektívnosť, vysokú kvalitu a diverzifikované 

služby, budeme k nim pristupovať s 

úprimnosťou, aby naše výrobky boli 

konkurencieschopné z hľadiska kvality, ceny, 

služieb a dodávok. Naším neustálym úsilím je 

zvyšovanie kvality a technických schopností.

Printed Circuit Board 

(PCBs)                                       

Doska plošných spojov 

(DPS)

853400

Tlačené obvody
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AAC, the abbrev. of All Accomplishment 

International Corp, is experienced in OEM 

project of special fastener and DIN series of 

products both, including Bolt, Nut, Stamping 

& CNC of Automobile Industry, engineering 

and equipment field.  

Not only fastener, AAC also specialized in 

tooling design and PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 

monitor set which wide application on AI 

production line.

We treasure each of customer’s commitment, 

do best for top level quality and competitive 

price as our promise with customers.  

AAC, is the most professional and reliable 

partner of implmentation OEM & ODM 

project you can trust and work with.

AAC (All Accomplishment International Corp) 

má skúsenosti s OEM projektom špeciálnych 

spojovacích prvkov a DIN série výrobkov, 

vrátane skrutiek, matíc, lisovania a CNC 

automobilového priemyslu, strojárstva a 

vybavenia.                                                                                                                             

AAC sa špecializuje nielen na spojovacie 

prostriedky, ale aj na konštrukciu nástrojov a 

monitorov PTZ (Pan-Tilt-Zoom), ktoré 

ponúkajú široké uplatnenie na výrobnej linke 

AI.

Ceníme si každý záväzok zákazníka, robíme 

maximum pre najvyššiu kvalitu a 

konkurencieschopnú cenu, ako náš prísľub so 

zákazníkmi.

AAC je najprofesionálnejším a 

najspoľahlivejším partnerom 

implementačného projektu OEM & ODM, 

ktorému môžete veriť a s ktorým môžete 

pracovať.

1. Bolt/Screw; Rivet Nut; Self Clinching Nut; 

CNC Parts; Pressing Parts: Various Material 

Available, 

A286, Stainless Steel, Alloy, Steel

OEM/ODM of Special Part Design which 

Application in Automobile Industry and 

Engineering Field 

DIN & IFI series for DIY application

2. Pan-Tilt-Zoom, PTZ

Features: (1) Easy Auto Detection Setting

Pan 0~355。, Tilt;-70~20。(2) Zoom in / Zoom 

Out (3) Auxiliary system of Job shop for 

Performance Expansion 

Application:

(1) Auxiliary system of Special Efforts for 

Broadcast Audio & Video implementation

(2) Security Monitoring

(3) Aligning & Position Fixing

1. Skrutka / skrutka;Nitovacia matica; 

Samonosná matica; Časti CNC; Lisovacie diely: 

Dostupné rôzne materiály,

A286, nehrdzavejúca oceľ, zliatina, oceľ

OEM / ODM špeciálneho dizajnu súčiastok, 

ktoré sa používajú v automobilovom priemysle 

a strojárstve

Séria DIN & IFI pre kutilské aplikácie

2. Pan-Tilt-Zoom, PTZ

Vlastnosti: (1) Jednoduché nastavenie 

automatickej detekcie

Pan 0 ~ 355。, Tilt; -70 ~ 20。 (2) Priblíženie / 

oddialenie (3) Pomocný systém Job Shop pre 

rozšírenie výkonu

použitie:

(1) Pomocný systém osobitného úsilia pri 

vysielaní implementácie zvuku a videa

(2) Bezpečnostné monitorovanie

(3) Zarovnanie a upevnenie polohy

Fastener (Bolt/Screw, 

Nut, Pressing Parts, 

CNC Parts, Rivet Nut)                        

Spojovací materiál 

(Skrutka / Skrutka, 

Matica, Lisovacie 

diely, CNC diely, 

Nitovacia matica)

7318

Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so 

závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele: 

PTZ (Pan-Tilt Monitor Set), 

rotary monitor equipment, 

engineering equipment.                

PTZ (Pan-Tilt Monitor Set), 

vybavenie pre rotačné 

monitory, technické 

vybavenie.

900691

Časti, súčasti a príslušenstvo 

fotografických prístrojov 
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History

With 25+ years experiences, our owner Dandi 

Wang decides to establish ALLWIN in 2005

and built the factory which capable to 

produce the lost-wax Casting, CNC Machining, 

Hand-Polishing / Welding and to the well-

product.

With these facilities, ALLWIN is capable to 

produce wide-range of products for customer.

In order to improve people’s life, ALLWIN 

dedicate into Architectural Hardware.

We think we can improve people’s life by 

offering a good quality Architectural 

hardware.

ALLWIN specialize in Railing system / Glass 

hardware / Door & Window hardware.

Now, ALLWIN 2nd generation Robert Wang 

also works with his father and ready to serve / 

to work with you

as long-term business partner.

Innovation

ALLWIN is a dynamic company offering not 

only Architecture hardware but also 

Architecture hardware

solution.

Depending on your demand, we recommend 

our standard product to you.

If our standard product can’t meet your 

História :                                                          S 

viac ako 25 ročnými skúsenosťami sa náš 

majiteľ Dandi Wang v roku 2005 rozhodol 

založiť spoločnosť ALLWIN a postavili továreň 

na odlievanie strateného vosku, CNC 

obrábanie, ručné leštenie / zváranie.

S týmito zariadeniami je ALLWIN schopný 

vyrábať širokú škálu produktov pre zákazníka.

V záujme zlepšenia života ľudí sa ALLWIN 

začne venovať architektonického hardvéru.

Myslíme si, že môžeme zlepšiť život ľudí 

ponúkaním kvalitného architektonického 

hardvéru.

ALLWIN sa špecializujú na zábradlia systém / 

skenené kovanie / dverné a okenné kovanie.

Dnes, 2. generácia Robert Wang vo firme 

ALLWIN, pracuje so svojím otcom a je 

pripravený slúžiť / pracovať s vami ako 

dlhodobý obchodný partner.

Inovácie : 

ALLWIN je dynamická spoločnosť, ktorá 

ponúka nielen hardvér architektúry, ale aj 

riešenia pre hardvér architektúry. V závislosti 

od vašej požiadavky vám odporúčame náš 

štandardný produkt. Ak náš štandardný 

produkt nespĺňa vaše požiadavky, navrhneme 

vám nový produkt.

Spoločnosť ALLWIN sa tiež snaží každé tri 

Railing fittings / Glass Hardware / Shower Door 

Hardware / Door and Window Hardware / 

architectural hardware / architectural railings/ 

cable railing/ door and window hardware/ door 

closer/ door handle/ door rollers/ frameless 

shower door/ glass clamp/ glass railing system/ 

hand railing system/ railing post system/ railing 

tube/ shower door hinge/ sliding door system 

Kovanie na zábradlie / Sklenené kovanie / 

Dvere na sprchovací kút / Okenné kovanie / 

architektonický hardware / architektonické 

zábradlia / Káblové zábradlie / Dverný a okenný 

hardware / zatvárače dverí / kľučky / valčeky / 

bezrámové sprchové dvere / sklenená svorka / 

sklenené zábradlia  / zábradlie / sprchový 

dverový systém / systém posuvných dverí

Architectural Glass 

Hardware

83024100000

Príchytky, kovanie a podobné výrobky, zo základných kovov, vhodné na 

nábytok, dvere, schodištia, okná, rolety, karosérie, na sedlársky tovar, kufre, 

truhly alebo puzdrá alebo podobné výrobky; vešiaky a háčiky na odevy, 

klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základných kovov; riadiace kolieska s 

príchytkami, zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí 

zo základných kovov: Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky vhodne pre 

stavebníctvo

Glass Shower Door

83024100000

Príchytky, kovanie a podobné 

výrobky, zo základných kovov, 

vhodné na nábytok, dvere, 

schodištia, okná, rolety, karosérie, na 

sedlársky tovar, kufre, truhly alebo 

puzdrá alebo podobné výrobky; 

vešiaky a háčiky na odevy, klobúky, 

konzoly a podobné výrobky, zo 

základných kovov; riadiace kolieska s 

príchytkami, zo základných kovov; 

zariadenia na automatické zatváranie 

dverí zo základných kovov: Ostatné 

príchytky, kovanie a podobné 

výrobky vhodne pre stavebníctvo

Architectural Railing

83024100000

Príchytky, kovanie a podobné výrobky, zo základných kovov, vhodné na nábytok, dvere, schodištia, okná, rolety, karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly alebo puzdrá alebo podobné 

výrobky; vešiaky a háčiky na odevy, klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základných kovov; riadiace kolieska s príchytkami, zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie 

dverí zo základných kovov: Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky vhodne pre stavebníctvo

Door and Window

83024100000

Príchytky, kovanie a podobné 

výrobky, zo základných kovov, 

vhodné na nábytok, dvere, 

schodištia, okná, rolety, 

karosérie, na sedlársky tovar, 

kufre, truhly alebo puzdrá 

alebo podobné výrobky; 

vešiaky a háčiky na odevy, 

klobúky, konzoly a podobné 

výrobky, zo základných kovov; 

riadiace kolieska s 

príchytkami, zo základných 

kovov; zariadenia na 

automatické zatváranie dverí 

zo základných kovov: Ostatné 

príchytky, kovanie a podobné 

výrobky vhodne pre 

stavebníctvo
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Btp company founded in 1995,is experienced 

in export & import business of outdoor 

products,

also invest in light source materials research 

and development, communication system, 3D 

printing

and new application of drones and robot field.

Nowadays we have got the very successful 

business with Dubai, Oman, Kuwait, etc.

We look forward to introducing and sharing 

Spoločnosť Btp založená v roku 1995, má 

skúsenosti s exportom a importom 

outdoorových výrobkov, investuje aj do 

výskumu a vývoja materiálov svetelného 

zdroja, komunikačného systému, 3D tlače a 

nová aplikácie robotov.

Úspešne podnikáme v Dubaji, Ománe, Kuvajte 

atď.

Tešíme sa na predstavenie a zdieľanie našich 

produktov so zákazníkmi po celom svete.

Drone (Unmanned 

Flying Vehicles)

Smart Handeld Device 

Internet

3D Printer Machine

Robot/ unmanned 

equipment

Battery System Device

Building materials, 

Living Products;

Seafood & Processed 

Food
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Chen Kong Trading Co., Ltd was established in 

June 1988 in Taipei.Faithful management, 

highest quality, attentively specialized and 

pursue the purpose excellent are our 

management philosophy.

For next 15 years, will hold the management 

philosophy to provide excellent teams and 

offer the best products to customers. We 

sincerely thank you for your support and 

patronage for our company.

Chen Kong Trading Co., Ltd bola založená v 

júni 1988 v Taipei. Verná správa, najvyššia 

kvalita, pozorná špecializácia a vynikajúci účel 

sú našou filozofiou riadenia.

Počas nasledujúcich 15 rokov sa bude držať 

filozofie riadenia s cieľom poskytovať 

vynikajúce tímy a ponúkať zákazníkom tie 

najlepšie produkty. Úprimne ďakujeme za 

podporu a sponzorstvo našej spoločnosti.

Slitter M/C for steel 

coil

846239

Strihacie stroje (vrátane lisov), iné ako kombinované strihacie a prebíjacie, 

dierovacie, narezávacie a nastrihovacie stroje: Na opracovávanie plochých 

výrobkov , ostatné 

Cut to length machine

846239

Strihacie stroje (vrátane lisov), iné 

ako kombinované strihacie a 

prebíjacie, dierovacie, narezávacie a 

nastrihovacie stroje: Na 

opracovávanie plochých výrobkov , 

ostatné 

Steel coil processing 

equipment

846229

Stroje na tvarovanie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním alebo rovnaním a rozkutím (vrátane lisov): ostatné
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Chung Ting was founded in 1987, mainly 

producing various buttons and cover glass and 

developing and producing. And as time goes 

by, CT all builds a one-stop production line of 

production, serving customers in a time-saving 

mode from production to final processing. 

With a variety of self-positioning in the 

product range, confidence and effort to build 

a CT dynasty.

Chung Ting bola založená v roku 1987, hlavne 

na výrobu rôznych tlačidiel / klávesníc a 

krycieho skla a na vývoj a výrobu. A ako čas 

plynie, spoločnosť CT stavia výrobnú linku na 

jedno zastavenie a obsluhuje zákazníkov v 

režime šetriacom čas od výroby až po konečné 

spracovanie. S rôznymi polohami v 

sortimente, sebavedomím a snahou 

vybudovať dynastiu CT.

Comold parts can be molded with different 

materials (silicone rubber comold with plastic 

part).  The advantages are water proof, dust 

proof and no need assembly.  Besides, comold 

also can be molded with electronic 

components. It helps heat radiation and make 

the part thinner.

Komponenty môžu byť lisované z rôznych 

materiálov (silikónová guma komprimovaná s 

plastovou časťou). Výhody : sú vodeodolné, 

prachotesné a nie je potrebná montáž. Okrem 

toho, comold (lisované komponenty) môže byť 

tiež formovaný s elektronickými komponentmi. 

Pomáha tepelnému žiareniu a spôsobuje, že 

diel je tenší.

Silicone keypad 

Plastic part

P+R(Plastic keycat 

assembly with Silicone 

kaypad) 

Membrane switch.

401700

Tvrdený kaučuk (napríklad ebonit) vo všetkých formách, vrátane odpadu a 

zvyškov; výrobky z tvrdeného kaučuku

392690

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov, perforované koše a 

podobné výrobky používané na filtráciu vody pri vstupe do odtokových kanálov, 

vyrábané z fólií

853400

Tlačené obvody: 

– Skladajúce sa len z vodivých prvkov (spojov) a kontaktov 

Glass cover. 

Glass cover with 

decoration.

700600

Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, 

ohýbané, s opracovanými hranami, 

ryté, vŕtané, smaltované alebo inak 

opracované, ale nezarámované ani 

nevybavené ostatnými materiálmi: 

optické sklo, ostatné
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D&D is a manufacturer of building hardware in 

Taiwan, we established in 2002, D-U-N-S 

certified, we continues offering  the HIGH 

quality products for over 17 years with 

plentiful experiences in handling a wide 

variety of architectural hardware including 

commercial and residential architectural 

projects. D&D also carry OEM cases.

We are proficient in different processes like 

designing, molding, plastic injection, 

stamping, forging, die casting, CNC machining 

and so on. We believe our reliable ability and 

customer-oriented values will satisfy your 

requirements.

D&D je výrobca stavebného hardvéru na 

Taiwane. Založili sme ho v roku 2002 s 

certifikátom D-U-N-S. Ponúkame produkty 

vysokej kvality už viac ako 17 rokov s 

bohatými skúsenosťami s manipuláciou so 

širokou škálou architektonického hardvéru 

vrátane komerčných a rezidenčných 

architektonických projektov. D&D zahŕňa aj 

OEM ( Pôvodný výrobca zariadenia).

Sme zdatní v rôznych procesoch, ako je 

navrhovanie, formovanie, vstrekovanie 

plastov, lisovanie, kovanie, tlakové liatie, CNC 

obrábanie atď. Veríme, že naše spoľahlivé 

schopnosti a hodnoty orientované na 

zákazníka uspokoja vaše požiadavky.

D&D's SELFCLOSE sliding door closer is a semi-

automatic style door closer and it is non-

electrified device. When the door is opened, 

the self-closing feature can make the door 

closed automatically, the smooth closing 

performs just like an electric style automatic 

door with noise reduction, eco-friendly and 

saving money.

The SELFCLOSE sliding door closer has thinner 

cylindrical tube, durable lifetime and 

maintenance free, can have the indoor and 

outdoor isolated.

The SELFCLOSE sliding door closer has many 

application for commercial, industrial hospital 

and residential including  timber door, steel 

door, aluminum door, patio door and frameless 

glass door.

What's more, it passed 200,000 times of cycle 

test, and we promised 1-year warranty.

Posuvné dvere D&D SELFCLOSE sú s 

poloautomatickým zatváračom dverí a nie sú to 

elektrifikované zariadenia. Keď sa dvere otvoria, 

samočinne sa môžu automaticky zavrieť. 

Plynulé zatváranie funguje rovnako ako 

automatické elektrizované dvere, avšak so 

znížením hluku, šetrnosťou k životnému 

prostrediu a šetrením peňazí.

Posuvné dvere SELFCLOSE majú tenšiu valcovú 

rúrku, trvanlivú životnosť, sú bezúdržbové a 

môžu mať vnútornú a vonkajšiu izoláciu.

Posuvné dvere SELFCLOSE majú veľa uplatnenia 

v komerčných, priemyselných, nemocniciach a 

obytných domoch vrátane drevených dverí, 

oceľových dverí, hliníkových dverí, terasových 

dverí a bezrámových sklenených dverí.

A čo viac, 200 000-krát prešli cyklovým testom 

a sľúbujeme 1-ročnú záruku.

SLIDEback Sliding 

Door Closer

8302

Príchytky, kovanie a podobné výrobky, zo základných kovov, vhodné na 

nábytok, dvere, schodištia, okná, rolety, karosérie, na sedlársky tovar, kufre, 

truhly alebo puzdrá alebo podobné výrobky; vešiaky a háčiky na odevy, 

klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základných kovov; riadiace kolieska s 

príchytkami, zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí 

zo základných kovov

SELFCLOSE sliding door 

closer

8302

Príchytky, kovanie a podobné 

výrobky, zo základných kovov, 

vhodné na nábytok, dvere, 

schodištia, okná, rolety, karosérie, na 

sedlársky tovar, kufre, truhly alebo 

puzdrá alebo podobné výrobky; 

vešiaky a háčiky na odevy, klobúky, 

konzoly a podobné výrobky, zo 

základných kovov; riadiace kolieska s 

príchytkami, zo základných kovov; 

zariadenia na automatické zatváranie 

dverí zo základných kovov

Glass Patch Lock

7610

Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, (napríklad mosty, časti mostov, veže, stožiare, stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a 

ich rámy, zárubne a prahy dverí, stĺpikové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách
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DAH-LIAN MACHINE was established in 1979.                                                                       

We are professional in manufacturing the 

machines for fastener production, tooling 

supply and special designed machine for 

secondary process and automation purpose in 

connected wire and pipe/tube field.

For serving more customers, we also supply 

the cold/hot forged fasteners, turning parts 

and machining parts for different application.

DAH-LIAN MACHINE bola založená v roku 

1979.                                                                      

Sme profesionáli vo výrobe strojov pre výrobu 

spojovacích materiálov, dodávke nástrojov a 

špeciálne navrhnutých strojov pre sekundárne 

procesy a automatizáciu účely v oblasti 

prepojených drôtov a rúr /potrubí.

Aby sme obslúžili viac zákazníkov, dodávame 

tiež kované spojovacie prvky kované za 

studena / za tepla, súčasti sústruženia a diely 

pre obrábanie pre rôzne aplikácie.

Fasteners, Fastener (Screw, Nut, Rivet ) Making 

Machine and Tooling, Spring Making Machine, 

Tube Punching Machine, Wire Bending 

Machine

Upevňovacie prvky (skrutky, matice, nity), 

stroje a náradie, stroje na výrobu pružín, 

dierovacie stroje, ohýbačky drôtov

Thread Rolling 

Machine

8459 70

Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, 

frézovanie, rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov úberom kovu, iné ako 

sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier), Ostatné stroje na rezanie 

vonkajších alebo vnútorných závitov

8463 20

Ostatné obrábacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracujúcich 

inak ako úberom materiálu, Valcovačky na závity 

Spring making machine. 

Wire/Tube

Bending machine

84623000

Strihacie stroje (vrátane lisov), iné 

ako kombinované strihacie a 

prebíjacie, dierovacie, narezávacie a 

nastrihovacie stroje, číslicovo riadené

Pipe Punching machine

84624900 

Dierovacie, prebíjacie, narezávacie, nastrihovacie alebo vrúbkovacie stroje (vrátane lisov), vrátane kombinovaných strihacích a prebíjacích, dierovacích, narezávacích a nastrihovacích strojov 

na opracovávanie plochých výrobkov 

Fasteners (Screw, nut 

and turning parts)

73181590

Skrutky, svorníky (skrutky s 

maticou), matice, vrtule (do 

podvalov), háky so závitom, 

nity, priečne kliny, závlačky, 

podložky (vrátane pružných) a 

podobné predmety, zo železa 

alebo ocele; Ostatné skrutky a 

svorníky, tiež s maticami alebo 

podložkami - ostatné
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Estabilished in 1996, Demax Enterise Co., Ltd. 

is specialized exporter of auto & truck spare 

parts and manufacturer of oil seals and rubber 

parts, which are globally marketed under our 

company’s own brand “DEMAX”. We also 

supply and develop the AM spare parts for 

autos, trucks and trailers such as engine parts, 

suspension parts, steering parts, brake parts, 

electrical parts…etc. 

Demax Enterise Co., Ltd. bola založená v roku 

1996 a je špecializovaným vývozcom 

náhradných dielov pre automobily a nákladné 

autá a výrobcom olejových tesnení a 

gumových dielov, ktoré sa celosvetovo 

predávajú pod vlastnou značkou spoločnosti 

„DEMAX“. Dodávame a vyvíjame aj náhradné 

diely AM pre osobné automobily, nákladné 

vozidlá a prívesy, ako sú súčasti motorov, 

odpružené diely, diely riadenia, brzdové diely, 

elektrické časti ... atď.

We own a very strong development and 

manufacturing capability of all kinds of rubber 

parts and oil seals, including rubber face seal, 

metal face seal, metal face seal with inner 

case,etc., in various materials such as NBR, 

Polyacrylate, EPDM, Silicon, FPM, Teflon etc.) 

and specifications, based on customer’soduct 

samples and design blueprints.

Vlastníme veľmi silné vývojové a výrobné 

kapacity všetkých druhov gumových častí a 

olejových tesnení, vrátane gumového tesnenia 

na tvár, kovového tesnenia na tvár, kovového 

tesnenia na tvár s vnútorným puzdrom atď., Z 

rôznych materiálov, ako sú NBR, Polyakrylát, 

EPDM, Silikón. , FPM, teflón atď.) A špecifikácie 

založené na vzorkách od zákazníkov a 

návrhových plánoch.

OIL SEALS, RUBBER 

GASKETS

8487.90

Časti a súčasti strojov a zariadení, neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, 

cievky, kontakty alebo ostatné elektrické prvky, v tejto kapitole inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté: z liatiny, Zo železa alebo ocele 

ENGINE PARTS

8708.99

Časti, súčasti a príslušenstvo 

motorových vozidiel položiek-

Chladiče a ich časti a súčasti

AUTOMOTIVE 

BEARINGS, PULLEYS

8482.20

Kuželíkové ložiská, vrátane zostáv kužeľových a kuželíkových ložísk 

SUSPENSION PARTS 

AND STEERING PARTS; 

TRANSMISSION PARTS

8708.80

Závesné systémy a ich časti a 

súčasti (vrátane tlmičov 

perovania)  

8483.90

Ozubené kolesá, reťazové 

kolesá a ostatné súčasti 

prevodov predkladané 

samostatne; časti a súčasti
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Established in 1980, Entek Electric has been 

acknowledged as one of the most respected 

nationwide manufacturers and exporters of 

low-voltage circuit breakers in Taiwan.

All of our production procedures are in 

compliance with strict quality management 

system ISO 9001:2015. The complete 

production line and the professional operators 

ensure the finest quality and the most 

competitive prices.

Entek MCB’s & RCBO’s are certified by Intertek 

with CB and CE certifications. Our products are 

of the highest quality and can stand the test of 

time.

We not only make efforts in developing our 

own products with “Entek” brand but also 

provide ODM/ OEM services. We look forward 

to a long and mutually beneficial business 

relationship with your esteemed company in 

the near future.

Spoločnosť Entek Electric, ktorá bola založená 

v roku 1980, bola uznaná ako jeden z 

najrešpektovanejších výrobcov a vývozcov 

nízkonapäťových vypínačov na Taiwane. 

Všetky naše výrobné postupy sú v súlade s 

prísnym systémom riadenia kvality ISO 9001: 

2015. Kompletná výrobná linka a 

profesionálni operátori zabezpečujú najlepšiu 

kvalitu a bezkonkurenčné ceny.

Entek MCB a RCBO sú certifikované Intertek 

CB a CE certifikáciou. Naše výrobky sú 

najvyššej kvality a vydržia skúšku času.

Snažíme sa nielen vyvíjať vlastné produkty so 

značkou „Entek“, ale poskytujeme aj služby 

ODM / OEM. Tešíme sa na dlhodobý a 

vzájomne výhodný obchodný vzťah s vašou 

váženou spoločnosťou v blízkej budúcnosti. 

Entek MCB’s & RCBO’s are certified by Intertek 

with CB and CE certifications. Our products are 

of the highest quality and can stand the test of 

time.

Entek MCB a RCBO sú certifikované Intertek - 

CB a CE certifikáciou. Naše výrobky sú najvyššej 

kvality a vydržia skúšku času.

Miniature Circuit 

Breaker (MCB)

8536

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických 

obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu 

(napríklad prepínače, vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových 

nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek a ostatné prípojky, rozvodné 

skrine), na napätie nepresahujúce 1 000 V; prípojky na optické vlákna, zväzky 

alebo káble z optických vlákien

Residual Circuit Breaker 

with Overcurrent 

protection (RCBO)

8536

Elektrické zariadenia na vypínanie, 

spínanie alebo na ochranu 

elektrických obvodov, alebo na ich 

spájanie, pripájanie k alebo do 

elektrického obvodu (napríklad 

prepínače, vypínače, spínače, relé, 

poistky, obmedzovače prúdových 

nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky 

žiaroviek a ostatné prípojky, 

rozvodné skrine), na napätie 

nepresahujúce 1 000 V; prípojky na 

optické vlákna, zväzky alebo káble z 

optických vlákien
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Fwu Kuang was founded in 1978, specializes 

in Socket Head Cap screws, Autodiely. We 

have 9 heat treat lines (CQI-9), 2 zinc plating 

lines, 3 de-phosphate lines and 1 black oxide 

line.

Multi-Tek was founded in 1993, specializes in 

Set screws / Special parts / Autodiely / Plugs. 

We have a very strong team that specializes in 

R&D / Forming / Threading / Turning / Milling, 

our parts are also heat treated by Fwu Kuang.

Both are certified by IATF16949 and 

ISO17025.

Both company also have plants in the 

Philippines, specialize in Socket Head Cap 

screws and Set Screws.

Fwu Kuang bola založená v roku 1978, 

špecializuje sa na skrutky Socket Head Cap, 

Autoparts. Máme 9 liniek na tepelné 

spracovanie (CQI-9), 2 linky na pokovovanie 

zinkom, 3 linky na defosfát a 1 linku na čierny 

oxid.

Spoločnosť Multi-Tek bola založená v roku 

1993, špecializuje sa na stavacie skrutky / 

špeciálne diely / autoparts / zástrčky. Máme 

veľmi silný tím, ktorý sa špecializuje na 

výskum a vývoj / tvárnenie / závitovanie / 

sústruženie / frézovanie, naše diely sú tiež 

tepelne spracované spoločnosťou Fwu Kuang.

Obe sú certifikované IATF16949 a ISO17025.

Obidve spoločnosti majú tiež závody na 

Filipínach, špecializujú sa na skrutky s 

hlavovou hlavou a nastavovacie skrutky.

Our brand name FKE has a history of more than 

40 years, and the quality control has always 

been our strong point throughout the years.

Our sister company Multi-tek is also known for 

its expertise in the field of automotive parts. 

We have a strong R&D team, as well as 

professional forging technology and CNC 

technology. We are best at products that 

require forging and then CNC.

Both companies have also acquired IATF16949 

/ ISO9001 /ISO17025’s certification.

Naša značka FKE má históriu viac ako 40 rokov 

a kontrola kvality bola vždy našou silnou 

stránkou.

Naša sesterská spoločnosť Multi-tek je tiež 

známa svojimi odbornými znalosťami v oblasti 

automobilových súčiastok. Máme silný tím pre 

výskum a vývoj, ako aj profesionálne kovacie 

technológie a CNC technológie. Sme najlepší v 

produktoch, ktoré vyžadujú kovanie a CNC.

Socket Head Cap 

Screw;

Hexagon Head Cap 

Screw; 

Socket Set Screw

731815;

731815; 

731815

Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so 

závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele; Ostatné skrutky a svorníky, tiež s maticami 

alebo podložkami 

Pipe Plug

731819

Skrutky, svorníky (skrutky s 

maticou), matice, vrtule (do 

podvalov), háky so závitom, nity, 

priečne kliny, závlačky, podložky 

(vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele, 

osatné - predmety bez závitov

Auto part

731816

Matice z nehrdzavej ocele

731829

Ostatné predmety bez závitov

731823

Ostatné predmety bez závitov - Nity

730792

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele:

– Liate príslušenstvo: 

Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom

732690

Ostatné predmety zo železa alebo ocele: – Kované alebo razené, ale ďalej nespracované: 

Rebríky a schody 

Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom 

Bubny a cievky na káble, hadice a podobne 

Nemechanické vetráky, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle 

870899

Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek : Na priemyselnú montáž: Traktorov riadených chodcom podpoložky 8701 10; Vozidiel položky 8703; Vozidiel položky 8704 buď 

so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou) s objemom valcov nepresahujúcim 2 500 cm3, alebo so zážihovým piestovým 

spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 2 800 cm3; Vozidiel položky 8705 (1) 

-Z kovanej zápustkovej ocele
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Globe Industries Corporation is a professional 

adhesive tape manufacturer specialized in 

manufacturing and trading a great variety of 

tapes. For over the years, Globe has been 

successfully developing diverse kinds of tapes 

that are widely applied in different aspects of 

life. Globe has been persisting in its business 

philosophy of Excellent product quality and 

Satisfied customer service. Emphasizing the 

market-oriented and technology-based 

principles, Globe has been continuously 

developing diversified products, expanding 

production capacity, improving product 

quality, and providing the best service. That all 

together helps GLOBE brand to earn its best 

reputation and respect among customers 

worldwide.

Globe Industries Corporation je profesionálny 

výrobca lepiacich pások, ktorý sa špecializuje 

na výrobu a obchodovanie s veľkým 

množstvom typov pások. V priebehu rokov 

spoločnosť Globe úspešne vyvíja rôzne druhy 

pások, ktoré sa široko používajú v rôznych 

aspektoch života. Spoločnosť Globe sa vo 

svojej obchodnej filozofii sústredí na kvalitu 

výrobkov a zákaznícky servis. Zdôrazňujúc 

trhovo orientované a technologicky založené 

princípy, spoločnosť Globe neustále vyvíja 

diverzifikované výrobky, rozširuje výrobnú 

kapacitu, zlepšuje kvalitu výrobkov a 

poskytuje najlepšie služby. Toto všetko 

pomáha značke GLOBE získať najlepšiu 

reputáciu a rešpekt medzi zákazníkmi na 

celom svete.

Adhesive Tapes: PVC Electrical/Insulation Tape, 

PVC Protection/Masking Tape, PVC Duct Tape, 

PVC Underground Pipe Wrapping Tape, PVC 

Floor Marking and Hazard Warning Tape, Other 

specialty Tapes for different certificate.

Lepiace pásky: PVC elektrická / izolačná páska, 

ochranná a maskovacia páska z PVC, lepiaca 

páska z PVC, lepiaca páska z PVC, páska na 

podlahové potrubie z PVC, výstražná páska z 

PVC a výstražná páska, iné špeciálne pásky pre 

rôzne certifikáty.

Adhesive Tape

3919

Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, z 

plastov, tiež vo zvitkoch
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HPB TECHNOLOGY CO. LTD. has been

dedicated to the development of Healthy,

High-performance, Ecological and Recycling 

Green Building Material for many years and 

launched into the manufacture and promotion

of Green Building Materials. In addition, we 

have combined the advanced Electro-optical 

technology of LED, Solar Energy and Wireless 

transmission to bring out an innovated traffic 

safety facility to improve the safety for road 

users by using the clean energy, shiny warning 

and effective control system. We try to enable 

us to help enterprises and government to 

achieve the goal of energy saving and waste 

reduction; but also to ensure the business will

be sustainable operation while keep the 

mission of environmental protection in mind.

HPB TECHNOLOGY CO. LTD sa už nieklko rokov 

venovanuje rozvoju a výrobe zdravých, vysoko 

výkonných, ekologických a recyklvateľných 

zelených stavebných materiálov.Okrem toho 

kombinujei vyspelú elektrooptickú 

technológiu prenosu LED, solárnej energie a 

bezdrôtového prenosu, pre vytvorienie 

inovatívneho bezpečnostného zariadenia 

cestnej premávky s cieľom zvýšiť bezpečnosť 

účastníkov cestnej premávky pomocou čistej 

energie, svetelného varovania a účinného 

riadiaceho systému.                                                                                                                                                                    

Snažíme sa pomáhať podnikom a vláde 

dosiahnuť cieľ úspory energie a znižovania 

odpadu; ale zaistiť to, že podnik bude trvalo 

udržateľnou prevádzkou a zároveň mať na 

pamäti poslanie ochrany životného prostredia.

Pavement Saviour

Solar Powered LED Traffic Sign

Solar Powered LED Signboard

Water Filters

Dopravná značka LED napájaná solárnym 

svetlom

Vývesný štít so solárnymi LED diódami

Vodné filtre

PAVEMENT

SAVIOUR

6807.9000

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov (napríklad z petrolejového 

bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu)

LED Warning Sign

8608.0029

Koľajový zvrškový upevňovací 

materiál a nepojazdné zariadenia; 

mechanické (tiež elektromechanické) 

zariadenia signalizačné, 

bezpečnostné alebo na riadenie 

železničnej, električkovej, cestnej a 

riečnej dopravy, na parkovacie, 

prístavné alebo letiskové zariadenia; 

ich časti a súčasti 

Solar Powered LED

Signboard

8608.0029

Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia; mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, 

cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia; ich časti a súčasti

Water Filters

8509.4000

Elektromechanické zariadenia 

pre domácnosť, so vstavaným 

elektrickým motorom, iné ako 

vysávače položky - Zariadenia 

na mletie potravín a mixéry 

potravín; odšťavovače ovocia 

alebo zeleniny 
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Hus-Tsan Group Co., Ltd was founded in 1993.  

We are a professional manufacturer of R/F 

Microwave connectors and cable assemblies 

with ISO-9001 certificate.  We supply 

worldwide customers not only with the 

standard versions of connectors but also with 

the custom-made connectors. With our 

abundant manufacturing experience, our 

quality is reliable and price is competitive. You 

can enter our website 

www.hustsan.com.tw  to learn more about 

our company with

the product lines.

Hus-Tsan Group Co., Ltd bola založená v roku 

1993. Sme profesionálny výrobca 

mikrovlnných konektorov R / F a káblových 

zostáv s certifikátom ISO-9001. Zákazníkom z 

celého sveta dodávame nielen štandardné 

verzie konektorov, ale aj konektory na zákazku 

S našimi bohatými výrobnými skúsenosťami je 

naša kvalita spoľahlivá a cena 

konkurencieschopná. Môžete vstúpiť na našu 

webovú stránku

www.hustsan.com.tw, tam sa dozviete viac o 

našej spoločnosti aj o produktových radách.

RF/Coaxial connectors & Cable-Assembly RF / koaxiálne konektory a montáž káblov
RF/Coaxial connectors 

& Cable-Assembly

8536.69.10.00-3

Objímky žiaroviek - Pre koaxiálne káble 

8544.20.90.00-4

8536.20.00-4
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Key East Machinery Industry Co., Ltd. is a 

National registered reliable company in 

Taiwan. 

We’ve designed CNC machine more than 41 

years and start to manufacture CNC machines 

in 2006. 

Our machines are with high rigidity, accuracy 

and efficiency that can satisfy your customers 

all over the world completely. 

Countries we export to: 

Holland, U.S.A., France, Canada, Germany, 

Russia, Malaysia, Thailand, Singapore, 

Vietnam, … etc.

Key East Machinery Industry Co., Ltd. je 

spoľahlivá spoločnosť registrovaná na 

národnej úrovni na Taiwane.

Navrhli sme CNC stroj viac ako 41 rokov a 

začneme vyrábať CNC stroje v roku 2006.

Naše stroje sú vysoko tuhé, presné a účinné, 

pre uspokojenie vašich zákazníkov po celom 

svete.

Krajiny, do ktorých vyvážame:

Holandsko, USA, Francúzsko, Kanada, 

Nemecko, Rusko, Malajzia, Thajsko, Singapur, 

Vietnam, atď.

The machines are applied to many industry 

fields and mainly applied to mechanical metal 

parts processing industry and machine repair 

industry. The machines can apply to process 

graphite too. 

Large aperture of tubing processing and iron 

pipe processing are also applicable. 

Face lathes are suitable for big metal discs 

processing as well as plastic seal processing.

There are 4 series of Key East Lathes:  

CNC Horizontal Lathe (SN, MN Series)

1. The machine feet are built in one piece 

which is rigid and stable.

2. The gears inside gear box are made of alloy 

steel and with heat treatment and grind to 

keep in low noise and high strength.

3. The bed is made of alloy cast iron 3 V+1 Flat. 

It is heat-treated and precise-grounded. It’s 

high precision, wear resistance and long lasting.

4. All sliding surfaces are affixed with wear-

resistant sheets and forced lubricating to 

extend service life and maintain accuracy.

5. Separate gearbox design for easy 

maintenance.

6. A variety of special accessories are available 

upon request and application.

 

Stroje sa používajú v mnohých priemyselných 

odvetviach a hlavne v strojárskom priemysle 

spracovania kovov a priemyslu opráv. Stroje sa 

dajú použiť aj na spracovanie grafitu.

Použiteľný je tiež veľký otvor na spracovanie 

rúrok a spracovanie železných rúrok.

Tvárové sústruhy sú vhodné na spracovanie 

veľkých kovových diskov aj na spracovanie 

plastových tesnení.

Existujú 4 série Key East Soustruhov:

Horizontálny sústruh CNC (séria SN, MN)

1. Nohy stroja sú vyrobené z jedného kusu, 

ktorý je pevný a stabilný.

2. Ozubené kolesá vo vnútri prevodovky sú 

vyrobené z legovanej ocele a s tepelným 

spracovaním a brúsením, aby sa udržala nízka 

hlučnosť a vysoká pevnosť.

3. Posteľ je vyrobená z legovanej liatiny 3 V + 1 

plochá. Je tepelne upravený a presne 

uzemnený. Vysoká presnosť, odolnosť proti 

opotrebeniu a dlhá životnosť.

4. Všetky klzné povrchy sú opatrené listami 

odolnými proti opotrebeniu a núteným 

mazaním, aby sa predĺžila životnosť a zachovala 

presnosť.

5. Samostatná konštrukcia prevodovky pre 

ľahkú údržbu.

Horizontal 

Conventional Lathe, 

CNC Lathe, Face Lathe

8458

Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier), na obrábanie kovov
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KIND-AUSPICE INDUSTRAL CO., LTD was 

established in 1993, located in screw town – 

Kangshan, Kaohsiung, Taiwan. We had ISO 

certificates, and also member of “Taiwan 

Industrial Fasteners Institute” and chairman of 

“Taiwan Fastener Trading Association”. With 

great effort of General Manager - Cooper Tsai, 

and all staffs, the company upscale day by 

day, which have now been plunged into global 

market to approximately more than 100 

customers in 30 countries. The top 3 export 

area is North America, South America, and 

Europe. Our turnover is about eighteen million 

US dollars annually. We continually develop 

new products and promote Taiwan fasteners 

to the world.

KIND-AUSPICE INDUSTRAL CO., LTD bola 

založená v roku 1993 so sídlom v meste - 

Kangshan, Kaohsiung, Taiwan. Máme 

certifikáty ISO a tiež sme členom 

„Taiwanského priemyselného spojovacieho 

inštitútu“ a predsedom „Taiwanského 

združenia spojovacích materiálov“. S veľkým 

úsilím generálneho riaditeľa - Cooper Tsai a 

všetkých zamestnancov sa spoločnosť každý 

deň rozširuje, dnes sa vrhla na globálny trh 

približne pre viac ako 100 zákazníkov v 30 

krajinách. Najvýznamnejšou exportnou 

oblasťou je Severná Amerika, Južná Amerika a 

Európa. Náš obrat je asi osemnásť miliónov 

dolárov ročne. Neustále vyvíjame nové 

výrobky a propagujeme taiwanské spojovacie 

prvky do celého sveta.

Kind-Auspice can always offer the latest SAE 

C1022 & 10B21 - Low Carbon Steel Wire price 

of Vietnam, China & Taiwan.

Our major products are all types of screw 

fasteners & Bits, which could be applied in 

construction, engineering, furniture, and 

automobile industry. Our professional team-

works have the experiences more than 25 years 

in the fastener fields in Taiwan, NOT only in 

screws, but also expending to “Tooling”. We 

can also integrate all different types of tooling 

for screw manufacture’s multiple needs, such 

as - Second Punch, Pin, Hex Trimming Die, 

Heading Mould, Carbide Die, Thread Rolling 

Die..etc.

KIND-AUSPICE môže vždy ponúknuť najnovšie 

SAE C1022 & 10B21 - Nízku cenu uhlíkových 

oceľových drôtov z Vietnamu, Číny a Taiwanu.

Našimi hlavnými produktmi sú všetky typy 

skrutkových spojov a vrtákov, ktoré sa dajú 

použiť v stavebníctve, strojárstve, nábytkárstve 

a automobilovom priemysle. Naše 

profesionálne tímové práce majú skúsenosti 

viac ako 25 rokov v oblasti spojovacích 

materiálov na Taiwane, nielen v oblasti 

skrutiek, ale expanduje aj do oblasti náradia. 

Môžeme tiež integrovať všetky rôzne typy 

nástrojov pre rôzne potreby výroby skrutiek, 

ako sú - druhý razník, kolík, šesťhranná 

vyrezávacia matrica, forma na vystružovanie, 

karbidová matrica, závitovka na valcovanie 

závitov atď.

Steel wire

722790

Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z ostatnej 

legovanej ocele ostatne:

-Obsahujúce 0,0008 hmotnostného % alebo viac bóru, spolu s akýmkoľvek 

ostatným prvkom, ktorého obsah je menší ako minimálny obsah uvedený v 

poznámke 1 f) k tejto kapitole 

-Obsahujúce 0,9 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac ako 1,15 

hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac ako 2 

hmotnostné % chrómu, ak obsahujú molybdén, tak nie viac ako 0,5 

hmotnostného % 

Tooling

820730

Nástroje na lisovanie, razenie alebo 

dierovanie

Fasteners
731814

Samorezné skrutky
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Konfu was establised in 1975. We are 

dedicated in the fastener industry to offer 

complete service of manufacturing from raw 

material, forming machines, forming tools to 

post treatment like plating line and heat 

treament line. 

All the products are made in Taiwan which are 

widely used among the fasteners factories in 

Taiwan. 

We have been selling equipments and tools to 

more than 50 countries all over the world. 

Spoločnosť Konfu bola založená v roku 1975. 

Zaoberáme sa výrobou spojovacích 

materiálov, aby sme ponúkli kompletný servis 

v oblasti výroby surovín, tvárniacich strojov, 

tvárniacich nástrojov na následné spracovanie, 

ako sú pokovovacie linky a linky na tepelné 

spracovanie.

Všetky výrobky sa vyrábajú na Taiwane, a sa 

bežne používajú výrobcami spojovacích 

materiálov na Taiwane.

Zariadenia a nástroje predávame do viac ako 

50 krajín sveta.

1. Screw making machines: including heading 

machine, thread rolling machine and drilling 

machine for making standard screws. There are 

also multi stations machines for making more 

complicated screws or parts. Machine key parts 

are made by high quality steel so the accuracy 

and stability is high. 

2. Screw forming tools: we can design whole 

set of screw forming tools for customers or 

make customized tools. Material is high quality 

steel and dimensions and tolerance are strictly 

controlled before shipment. 

1. Stroje na výrobu skrutiek: vrátane strojov na 

obrábanie hlavičiek, strojov na valcovanie 

závitov a vŕtacích strojov na výrobu 

štandardných skrutiek. K dispozícii sú tiež stroje 

pre viac staníc na výrobu zložitejších skrutiek 

alebo častí. Kľúčové časti stroja sú vyrobené z 

vysoko kvalitnej ocele, takže presnosť a stabilita 

sú vysoké.

2. Skrutkovacie formovacie nástroje: môžeme 

navrhnúť celú súpravu skrutkovacích 

formovacích nástrojov pre zákazníkov alebo 

vyrobiť nástroje na mieru. Materiál je vysoko 

kvalitná oceľ a rozmery a tolerancia sú prísne 

kontrolované pred odoslaním.

Screw heading 

machine

8462.1010

Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo 

lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a ostatné buchary; 

obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvarovanie kovov ohýbaním, 

drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, 

strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo 

vrúbkovaním; lisy na tvarovanie kovov alebo kovových karbidov, tu 

nešpecifikované ani nezahrnuté - číslicovo riadené

Thread rolling machine

8463.2000

Ostatné obrábacie stroje na 

opracovanie kovov alebo cermetov, 

pracujúcich inak ako úberom 

materiálu - Valcovačky na závity 

Screw forming tools
8207.3010

Nástroje na lisovanie, razenie alebo dierovanie  -Na obrábanie kovov 
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Par Excellence es eatablished in 1982 and is 

ISO 9001:2015 certified by TUV/UKAS since 

1998. We are dedicated to provide all kind of 

metal parts include bolt, screws, nuts, CNC 

components either by print or by standard 

with in a timely manner. 

Apart from the above, we also provide K-nut 

and miniature screws in competitive price. We 

value partnerships and we are dedicated to 

continually drive efficiency to your business. 

To provide quality parts, our QC tools include 

2D optical comparators, CPG-2 for 

concentricity/caliper and protrusion head 

height gages. All inquiries are welcome. 

Spoločnosť Par Excellence bola založená v 

roku 1982 a od roku 1998 je držiteľom 

certifikátu ISO 9001: 2015 od spoločnosti TUV 

/ UKAS. Našou úlohou poskytovať všetky 

druhy kovových častí vrátane skrutiek, 

skrutiek, matíc, tlačených alebo štandardných 

CNC komponentov.

Okrem vyššie uvedeného poskytujeme tiež K-

maticu a miniatúrne skrutky v 

konkurencieschopnej cene. Ceníme si 

partnerstiev a sme odhodlaní neustále 

zvyšovať efektivitu vášho podnikania.

Na zabezpečenie kvalitných dielov naše 

nástroje na kontrolu kvality zahŕňajú 2D 

optické komparátory, CPG-2 na meranie 

sústrednosti / strmene a výškové hlavy 

vyčnievajúcich hláv. Všetky otázky sú vítané. 

Fastener-  can be controlled to within 5um 

tolerance

Upevňovací prvok je možné regulovať s 

toleranciou 5um
Steel Nut

7318.16

Matice z nehrdzavejúcej ocele
Stainless steel nut

7326.90

Ostatné predmety zo železa alebo 

ocele: – Kované alebo razené, ale 

ďalej nespracované: 

Rebríky a schody 

Palety a podobné plošiny na 

manipuláciu s tovarom 

Bubny a cievky na káble, hadice a 

podobne 

Nemechanické vetráky, žľaby, háky a 

podobné výrobky používané v 

stavebnom priemysle 

Miniature screw

(micro screws)

7318.15

Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné predmety, zo železa alebo ocele; 

Ostatné skrutky a svorníky, tiež s maticami alebo podložkami 

Steel and stainless 

steel screws

7318.15

Skrutky, svorníky (skrutky s 

maticou), matice, vrtule (do 

podvalov), háky so závitom, 

nity, priečne kliny, závlačky, 

podložky (vrátane pružných) a 

podobné predmety, zo železa 

alebo ocele; Ostatné skrutky a 

svorníky, tiež s maticami alebo 

podložkami 
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We are professional bag manufacturer in 

Taiwan since 1975.  Currently, we have factory 

in Taiwan and China.  Over 40 years bag 

making experice, we made all kind of bags.  

And, we have our own material supply chain 

not only to maintain our bag quality but also 

to keep the competitive price.  We have our 

own Sample Making department to develop 

new sytle for customer.  Fast quotation, 

sample making and best bag quality are our 

major company mission.  We response all our 

bags, all our products have one year warrant.  

We hope that we have chance to serve you 

soon.

Sme profesionálny výrobca tašiek na Taiwane 

od roku 1975. V súčasnej dobe máme továreň 

na Taiwane a v Číne. POčas viac ako 40 rokov 

praxe sme vyrobili všetky druhy tašiek. Máme 

vlastný dodávateľský reťazec nielen na 

udržanie kvality našich tašiek, ale aj na 

udržanie konkurencieschopnej ceny. Máme 

vlastné oddelenie výroby vzoriek, aby sme pre 

zákazníka mohli vyvinúť nový produkt. Rýchla 

cenová ponuka, výroba vzoriek a najlepšia 

kvalita tašiak sú naším hlavným poslaním. 

Všetky naše výrobky majú jeden rok záruku. 

Dúfame, že budeme mať čoskoro šancu Vás 

obslúžiť.

We produce famous brand luggage to sell to 

department store in Taiwan or overseas.  For 

2019 new item, we design a roller backpack 

with wheels for outdoor activity or travel in 

overseas.  The new style has separate shoe or 

dirty(wet) cloth pocket.  Another feature is 

there is a laptop pocket for user is easy to take 

out or put in laptop  any time.  There is a 

simple removable backpack straps for user to 

use it as a backpack.

Vyrábame batožinu známej značky na predaj do 

obchodných domov na Taiwane a v zámorí. V 

roku 2019 navrhujeme nový batoh s kolieskami 

pre vonkajšie aktivity alebo cestovanie do 

zahraničia. Nový produkt má samostatné 

vrecko na obuv alebo špinavé (mokré) vrecko 

na textil. Ďalšou vlastnosťou je, že batoh 

obsahuje oddelienie na laptop, preto je pre 

používateľa ľahké vytiahnúť alebo vložiť 

notebook kedykoľvek. K dispozícii je 

jednoduchý odnímateľný popruh na batoh.

Hand bag

Briefcase

Messenger bag
420212 

Luggage

Carry-On Baggage

Duffel / Gym bag

Backpack

Leisure Waist Bag

Special Purpose bags

Laptop bag

Cosmetic Bag

Thermal Bag

Instrument Bag & Case
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The business of the company was starting 

from 1985. We offer wide range of vehicle 

(trucks, cars, and heavy duty vehicle) spare 

parts, that manufactured by reliable factories. 

Enigne parts, chassis parts, body parts, 

transmission parts, and electricity parts are 

our main categories. 

We also offer OEM service that bulid your own 

models, so that your would seize the market 

demand in advanced.

We are experienced and well-knowledge on 

the spare parts business, and could help you 

to enhance your margin of business and save 

your cost.

Činnosť spoločnosti sa začala v roku 1985.                                                                                                                                                                               

Ponúkame široký sortiment náhradných dielov 

na vozidlá (nákladné autá, osobné automobily 

a ťažké úžitkové vozidlá) vyrábaných v 

spoľahlivých továrňach.

Náhradné diely, časti podvozku, časti 

karosérie, prevodové diely a elektrické súčasti 

sú našimi hlavnými kategóriami.

Ponúkame tiež OEM služby, ktoré rozširujú 

vaše vlastné modely, aby ste sa chopili dopytu 

na trhu v pokročilých.

Máme skúsenosti a dobré vedomosti v oblasti 

obchodu s náhradnými dielmi a mohli by sme 

vám pomôcť zvýšiť obchodné rozpätie a 

ušetriť náklady.

Running auto spare parts for 33 years, we have 

devoted in building a complete and qualified 

product bank. Customers would be able to 

obtain all products via the product base. In 

addition to purchasing products, we also assist 

our customers on Quality Assurance, 

Production management, Delivery Plan, 

Customer Service, and Cost control. Therefore, 

customers would be able to concentrate on the 

sales and marketing work, saving time and 

increase the profit.

Už 33 rokov sa venujeme prevádzke 

náhradných dielov pre automobily  a 

budovaniu kompletnej a kvalifikovanej 

produktovej rady. Zákazníci môžu získať všetky 

produkty produktovej základne. Okrem nákupu 

produktov pomáhame našim zákazníkom v 

oblasti zabezpečenia kvality, riadenia výroby, 

plánu dodávok, zákazníckeho servisu a kontroly 

nákladov. Zákazníci by sa preto mohli sústrediť 

na prácu v oblasti predaja a marketingu, čím by 

sa ušetril čas a zvýšil zisk.

Auto Spare Parts-

Trucks, Cars, Heavy 

Duty Vehicles

8708.99

Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek-

Chladiče a ich časti a súčasti
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Established in 1978, Shuz Tung has been 

dedicated to manufacturing of various 

machinery and automation equipment.

More than 40 years, Shuz Tung has 

accumulated advanced and professional 

techniques for superior production quality on 

practical and solid ground. The efforts and 

achievement are highly recognized by all the 

customers.

Outstanding capabilities of techniques and 

engineering, excellent working team and after 

services, all of these firmly shape great 

competitiveness for Shuz Tung.

Shuz Tung specialize in manufacturing of 

CNC/NC tube bending machines, metal tube 

forming machines, turn-key plants for b i c y c 

l e s p roduction, automation integration, auto 

welding system, Hydroforming tubes 

OEM/ODM, 3D laser cutting equipment, 

electronic equipment, etc. The product range 

consists of more than 2,000 models which are 

sold around the world.

Založená v roku 1978, Shuz Tung sa venuje 

výrobe strojov a automatizačných zariadení.

Za viac ako 40 rokov spoločnosť Shuz Tung 

nazbierala pokročilé a profesionálne techniky 

pre vynikajúcu kvalitu výroby na praktickom a 

pevnom podklade. Úsilie a úspech sú vysoko 

uznávané všetkými zákazníkmi. Vynikajúce 

schopnosti techník a inžinierstva, vynikajúci 

pracovný tím a popredajné služby, to všetko 

pevne formuje veľkú konkurencieschopnosť 

spoločnosti Shuz Tung.

Shuz Tung sa špecializujú na výrobu ohýbacích 

strojov na CNC / NC, strojov na tvarovanie 

kovových rúrok, zariadení na kľúč na výrobu 

bicyklov, automatizačnú integráciu, systém 

zvárania automobilov, hydraulické tvarovacie 

rúrky OEM / ODM, 3D laserové rezacie 

zariadenia, elektronické zariadenia atď. 

Sortiment pozostáva z viac ako 2 000 

modelov, ktoré sa predávajú po celom svete.

CNC/NC Tube/PIPE Bender

Turnkey Key Planning for Bicycle Manufacture 

Equipment

END Forming Machines

Automation Integrated

Hydroformed Elements OEM/ODM

3D Laser Cutting Machine

Laser Welding Machine

Ohýbačka CNC / NC Tube / PIPE

Plánovanie kľúčov na kľúč pre vybavenie na 

výrobu bicyklov

Tvarovacie stroje END

Integrácia automatizácie

Hydroformované prvky OEM / ODM

3D laserové rezacie zariadenie

Laserové zváranie

BICYCLE 

MANUFACTURE 

MACHINES

8479.89.99.99-4

Stroje a mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto 

kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté: 

CNC/NC TUBE BENDING 

MACHINE

8462.21.00.00-0

Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na 

opracovanie kovov kovaním, razením 

alebo lisovaním v zápustke, padacie 

buchary, pákové buchary a ostatné 

buchary; obrábacie stroje (vrátane 

lisov) používané na tvarovanie kovov 

ohýbaním, drážkovaním (plechu) a 

prekladaním, vyrovnávaním, 

rovnaním a rozkutím, strihaním, 

dierovaním a prebíjaním alebo 

narezávaním, nastrihovaním alebo 

vrúbkovaním; lisy na tvarovanie 

kovov alebo kovových karbidov, tu 

nešpecifikované ani nezahrnuté - 

číslicovo riadené
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Steel Stone established in 1999 and we are 

the first Taiwanese screw factory had 

approved by IKEA I-WAY certificate in 2002.

We supplier all kinds of furniture screws, our 

president started his career as a salesperson, 

has more than 30 years experience in 

furniture screws, and has also earned himself 

a very good reputation and rich resources in 

this field. We are known in the industry for 

our excellent supplying power, high quality 

and punctual delivery that we attribute to our 

spontaneous business strategy.

Spoločnosť Steel Stone bola založená v roku 

1999. Sme prvou taiwanskou závitovkou, 

ktorá bola v roku 2002 schválená certifikátom 

IKEA I-WAY.

Dodávame všetky druhy nábytkových skrutiek, 

náš prezident začal svoju kariéru ako predajca, 

má viac ako 30 rokov skúseností s 

nábytkovými skrutkami a získal si tiež veľmi 

dobrú povesť a bohaté zdroje v tejto oblasti. V 

odbore sme známi svojou vynikajúcou 

zásobovacou schopnosťou, vysokou kvalitou a 

presným dodávaním, ktoré pripisujeme našej 

spontánnej obchodnej stratégii.

CONFIRMAT SCREW、KD 

FITTINGS/CAM、JOINT CONNECTOR BOLT、

JOINT CONNECTOR NUT、CHIPBOARD 

SCREW、PARTICLE BOARD SCREW、DRYWALL 

SCREW、TAPPING SCREW、MACHINE 

SCREW、

EURO SCREW、HANGER BOLT、STUD THREAD 

ROD、SHELF SUPPORT、INSERT NUT、BARREL 

NUT、TEE NUT、CUSTOM SPECIAL DESIGN。

ZAISŤOVACIA SKRUTKA 、KĹBOVÉ KOVANIE / 

ZÁMOK 、 SPOJOVÁ SKRUTKA 、SPOJOVACIA 

MATICA

 SKRUTKA ČIPOVAČKA 、 SKRUTKA ČIASTOČNEJ 

DOSKY 、 ŠROUBKA NA SUŠENIE 、 NÁRAZNÁ 

ŠROUBKA 、 ŠROUB STROJA 、

EURO SKRUTKA 、 ZÁVESNÁ SKRUTKA 、 

ŠTÚDIOVÁ ZÁVITOVÁ ŠŤAVA 、 PODPORA 

KRISTIKY 、MATICA HMOŽDINY 、 T- 

SKTRUTKA 、 VLASTNÝ ŠPECIÁLNY DIZAJN。

STEEL SCREWS 

STEEL NUTS

7318.15.90.00-7 

Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so 

závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele; Ostatné skrutky a svorníky, tiež s maticami 

alebo podložkami 

7318.16.00.00-5

Matice

TAPPING SCREWS

WOOD SCREW

7318.14.00.00-7 

Skrutky, svorníky (skrutky s 

maticou), matice, vrtule (do 

podvalov), háky so závitom, nity, 

priečne kliny, závlačky, podložky 

(vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele: – 

Predmety so závitmi: 

Samorezné skrutky

7318.12.00.00-9

Skrutky, svorníky (skrutky s 

maticou), matice, vrtule (do 

podvalov), háky so závitom, nity, 

priečne kliny, závlačky, podložky 

(vrátane pružných) a podobné 

predmety, zo železa alebo ocele: – 

Predmety so závitmi: z 

nehrdzavujúcej ocele

SHELF SUPPORT 

BRASS SCREWS/NUTS

7318.24.00.00-5 

Priečne kliny a závlačky 

7415.39.00.00-0

Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háky so 

závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné predmety, z medi
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T&R International Corp. is well experienced in 

machinery  equipment ; We are specialized in 

the food processing machinery and the auto 

Industry machinery two fields; We are in 

professional planning, designing and 

manufacturing of food production lines and 

the mineral water production line turnkey 

solution.

Spoločnosť T&R International Corp. má bohaté 

skúsenosti so strojovým vybavením; 

Špecializujeme sa na stroje na spracovanie 

potravín a automobilový priemysel; Sme 

profesionáli v plánovaní, projektovaní a výrobe 

liniek na výrobu potravín a minerálnej vody.

Snack food production line. 

Food processing equipment. (meat & 

vegetable) 

Mineral water production line.

Hot-filling beverage production line ( tea & 

juice) 

Plastic machinery (food packing & auto parts) 

Linka na výrobu ľahkých potravín.

Zariadenia na spracovanie potravín. (mäso a 

zelenina)

Linka na výrobu minerálnej vody.

Linka na výrobu nápojov za horúca (čaj a džús)

Stroje na výrobu plastov (balenie potravín a 

náhradné diely pre automobily)

Snack food roduction 

line.

Food processing 

equipment.

Mineral water 

production line.

Hot-filling beverage 

production line.

8438.80

8438.80

8438.80

8438.80

Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo 

nápojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté, iné ako stroje a 

zariadenia na extrakciu alebo prípravu živočíšnych alebo stužených rastlinných 

tukov alebo olejov - Na prípravu čaju alebo kávy, Na prípravu alebo výrobu 

nápojov 

Packing machines -Samorezné skrutky Plastic machinery 
8477.10

Stroje a zariadenia na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na výrobu výrobkov z týchto materiálov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté-Vstrekovacie lisy 
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Established in 1980 and concentrated on 

manufacturing bending hydraulic metal tube. 

We can deal with tube radius 60.5m/m~ 

165.2 m/m and material in stainless, black 

steel ,white steel, coated copper. Mostly used 

in huge construction infrastructure bending 

tube function. 

Bola založená v roku 1980 a sústredila sa na 

výrobu ohybných hydraulických kovových rúr. 

Zaoberáme sa polomerom rúry 60,5 m / m ~ 

165,2 m / m, materiálom z nehrdzavejúcej 

ocele, čiernej ocele, bielej ocele, potiahnutej 

medi. Najčastejšie použivané v obrovskej 

stavebnej infraštruktúre - funkcia ohybnej 

rúry. 

Deal with tube radius 60.5m/m~ 165.2 m/m 

and material in stainless, black steel ,white 

steel, coated copper.

Zaoberáme sa polomerom trubice 60,5 m / m ~ 

165,2 m / m a materiálom z nehrdzavejúcej 

čiernej ocele, bielej ocele, medenej ocele.

Hydraulic

bending

machines

8462219000

Strihacie stroje (vrátane lisov), iné ako kombinované strihacie a prebíjacie, 

dierovacie, narezávacie a nastrihovacie stroje, číslicovo riadené
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Team Young Technology Corporation focus on 

developing smart power control systems 

which provide the power control solutions to 

business unit or large field. It can integrate all 

the power consume equipments including air 

conditioner、lamp、electric curtain、roll-up 

door and electronic lock. It helps the 

factories、commercial 

buildings、hotels、schools、and residential 

houses to solve the issue of power 

management.

  The core concepts of Team Young 

Technology Corporation are  

integrity、initiative and teamwork. We 

researched and developed the new generation 

IOT products which provide smarter living and 

better life by innovation design and unique 

technologies. Team Young has five patents 

now and more are coming on the way. We 

insist on designing and manufacturing in 

Taiwan to insure the quality of the products. 

Hopefully Team Young will become your best 

partner in your daily life.

Tím Young Technology Corporation sa 

zameriava na vývoj inteligentných systémov 

riadenia spotreby, ktoré poskytujú riešenia 

riadenia výkonu pre obchodnú jednotku alebo 

veľkú sieť. Môže integrovať všetky spotrebiče 

energie vrátane klimatizácie 、 žiarovky 、 

elektrickej clony 、 roletových dverí a 

elektronického zámku. Pomáha továrňam 、 

komerčným budovám 、 hotelom 、 školám 

、 a bytovým domom vyriešiť problém správy 

energie.

   Základnými koncepciami spoločnosti Team 

Young Technology Corporation sú iniciatíva a 

tímová práca. Preskúmali sme a vyvinuli 

produkty IOT novej generácie, ktoré 

zabezpečujú inteligentnejší a lepší život vďaka 

inovatívnemu dizajnu a jedinečným 

technológiám. Tím Young má aktuálne päť 

patentov a ďalšie sa pripravujú. Trváme na 

navrhovaní a výrobe na Taiwane, aby sme 

zaistili kvalitu výrobkov. Dúfajme, že Team 

Young sa stane vaším najlepším partnerom v 

každodennom živote.

1. Smart Remote Controller:

delivered more stable、more reliable and more 

safe. 

electrical equipments / circuits.

control without carrying pile of remote 

controllers. 

2. Smart Power Switch:

wiring or piping is needed. 

fixtures or fan. No name brand required. 

Building costs are dramatically reduced.

3. Roll-Up Door/Electric Curtain Controller :

or electric curtain.

EZCon smart remote controller.

4. Smart Socket / Power Strip:

power cord and extend the life span of 

electrical appliance.

standby power consumption fees. 

5. Smart Door Lock Controller:

1. Inteligentný diaľkový ovládač:

dodávaný stabilnejší , spoľahlivejší a 

bezpečnejší.

elektrických zariadení / obvodov.

prenášania hromady diaľkových ovládačov.

2. Smart Power Switch:

sú potrebné žiadne káble ani potrubia.

svietidiel alebo ventilátora. Nevyžaduje sa 

žiadna konkrétna obchodná značka. Stavebné 

náklady sa dramaticky znížia.

3. Ovládač roliet / elektrických záclon:

akejkoľvek značky alebo elektrickým závesom.

pomocou inteligentného diaľkového ovládača 

EZCon.

4. Smart Socket / Power Strip:

napájacieho kábla a predĺžte životnosť 

elektrického zariadenia.

poplatky za spotrebu energie v pohotovostnom 

režime.

Smart Remote Power 

Control System

852692

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné 

prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie

Smart Roll-up door or 

Electric curtain Controller

852692

Rádiolokačné a rádiosondážne 

prístroje (radary), pomocné 

rádionavigačné prístroje a rádiové 

prístroje na diaľkové ovládanie

Smart Electronic Lock 

Controller

852692

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie
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Tong Cheng Iron Works Co., Ltd. has been 

manufacturing air compressors for more than 

62 years since its foundation in 1956.  We 

have good capability in development and 

manufacturing and we are ISO9001:2015 

certified.  

   We have complete product lines and all 

types of air compressors to meet the 

requirements from the market.  We currently 

have overseas subsidiaries in China, Thailand, 

Vietnam and Indonesia to sell, maintain and 

promote SWAN brand air compressors.  

   Innovation, Service and Contribution are our 

core values.  We will keep on providing quality 

products and satisfactory services to 

customers and making SWAN a valuable 

brand.

Tong Cheng Iron Works Co, Ltd vyrába 

vzduchové kompresory už viac ako 62 rokov 

od svojho založenia v roku 1956. Sme vľmi 

schopní  v oblasti vývoja a výroby a my sme 

držiteľmi certifikátu ISO9001: 2015.

    Máme kompletné produktové rady a všetky 

typy vzduchových kompresorov, aby sme 

splnili požiadavky trhu. V súčasnosti máme 

zámorské dcérske spoločnosti v Číne, Thajsku, 

Vietname a Indonézii na predaj, údržbu a 

propagáciu vzduchových kompresorov značky 

SWAN.

    Inovácie, služby a podpora sú našimi 

základnými hodnotami. Budeme naďalej 

poskytovať kvalitné výrobky a uspokojivé 

služby zákazníkom a urobiť z SWAN hodnotnú 

značku.

Easy operation and maintenance, steady 

running.

SWAN air compressors are designed under 

environmental friendly concept. By innovative 

technology and advanced skills, we create high 

efficiency, low energy consumption, low noise, 

less pollution, and more durable outputs

Latest development of intelligent variable & oil 

less air compressors for medical applications 

lifts product quality up to higher level.

For Industrial 4.0 revolution, Swan air 

compressors newly developed 

Remote Monitor and Management System 

(IOT) can store and supply all recorded data 

message and information during compressors’ 

running period to helping easier data analysis 

and to achieve better efficiency.

Ľahká obsluha a údržba, stabilný chod.

Vzduchové kompresory SWAN sú navrhnuté 

podľa kontu šetrnosti k životnému prostrediu. 

Inovatívnou technológiou a pokročilými 

zručnosťami vytvárame vysokú účinnosť, nízku 

spotrebu energie, nízku hlučnosť, menšie 

znečistenie a odolnejšie výstupy.

Najnovší vývoj inteligentných kompresorov s 

premenlivým vzduchom a bez oleja pre lekárske 

aplikácie zvyšuje kvalitu produktu na vyššiu 

úroveň.

Pre priemyselnú revolúciu 4.0 boli nedávno 

vyvinuté vzduchové kompresory Swan. 

Diaľkový monitorovací a riadiaci systém (IOT) 

môže ukladať a dodávať všetky zaznamenané 

údajové správy a informácie počas doby 

prevádzky kompresorov, aby sa uľahčila 

analýza údajov a dosiahla lepšia účinnosť.

PISTON AIR 

COMPRESSOR

8414

Vzduchové čerpadlá alebo vákuové čerpadlá, kompresory, ventilátory a 

dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s 

ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom

SCREW AIR COMPRESSOR

8414

Vzduchové čerpadlá alebo vákuové 

čerpadlá, kompresory, ventilátory a 

dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; 

ventilačné alebo recirkulačné 

odsávače s ventilátorom, tiež so 

vstavaným filtrom

SCROLL AIR 

COMPRESSOR

8414

Vzduchové čerpadlá alebo vákuové čerpadlá, kompresory, ventilátory a dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom
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WELL established in 1980, has been one of 

leader manufacturer of High Voltage 

transformers in Taiwan. 

Later on, expanded its production capacity 

and have built subsidiaries in Vietnam, 

manufacturing finished products for 

worldwide markets. Such like Insect Killer, 

Infrared Heaters and Security Alarm Watch-

Dog. etc. 

With strong & excellent R&D team, helps 

customers to find the solutions for the value-

added products.  Experience and skilled 

production team have enabled us to earn ISO 

9001:2000 ,  worldwide safety certificate and 

RoHS Compliant.

Well is also a precision metal working experts, 

equipped with the advanced stamping 

facilities, provide design and development in 

mold-making.

Spoločnosť WELL založená v roku 1980 bola 

jedným z popredných výrobcov 

vysokonapäťových transformátorov na 

Taiwane.

Neskôr rozšírila svoju výrobnú kapacitu a 

vybudovala dcérske spoločnosti vo Vietname, 

ktoré vyrábajú hotové výrobky pre svetové 

trhy. Napríklad hmyzový zabijak, infračervené 

ohrievače a bezpečnostný alarmový pes. atď.

Vďaka silnému a vynikajúcemu tímu v oblasti 

výskumu a vývoja pomáha zákazníkom nájsť 

riešenia pre produkty s pridanou hodnotou. 

Skúsenosti a kvalifikovaný tím výroby nám 

umožnili získať ISO 9001: 2000, a celosvetový 

bezpečnostný certifikát a RoHS Compliant.

Takisto je spoločnosť odborník na precízne 

spracovanie kovov, vybavená vyspelými 

zariadeniami na lisovanie, poskytuje dizajn a 

vývoj pri výrobe foriem.

Transformer -1-10V KAC 

type), and steady /durable quality

management on Secondary.

Metal stamping

welding / shaping on componet / large unit.

Insect Killer

transmission principle, enlarge effective of  light 

attraction.

won't reach electric grid.

way.

Transformátor -1-10V KAC

horizontálny typ) + stabilná / trvalá kvalita

sekundárnej.

Kovové razenie

zváranie / tvarovanie na komponente / veľká 

jednotka.

Zabíjač hmyzu

prenosu svetla, zväčšuje efekt príťažlivosti 

svetla.

ochranného krytu, prsty sa nedostanú do 

elektrickej siete.

škodcov.

celú dobu.

Insect Killer

8543.70.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto 

kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

Výrobky zvlášť určené na pripojenie k telegrafickým alebo telefónnym 

prístrojom alebo nástrojom alebo k telegrafickej alebo telefónnej sieti 

Mikrovlnové zosilňovače 

Bezkáblové infračervené zariadenia diaľkového ovládania pre herné konzoly na 

videohry 

Digitálne zapisovače letových údajov 

Prenosné elektronické čítačky na batérie na zaznamenávanie a reprodukciu 

textu, statického obrazu alebo audiosúborov 

Prístroj na spracovanie digitálneho signálu na mixovanie zvuku s možnosťou 

pripojenia do drôtovej alebo bezdrôtovej siete 

Prenosné interaktívne elektronické vzdelávacie zariadenia určené hlavne pre 

deti

Plazmové čističky, ktorými sa odstraňujú organické kontaminanty zo vzoriek a 

držiakov na vzorky používaných pri elektrónovej mikroskopii 

Dotykové vstupné zariadenia (tzv. dotykové obrazovky) bez zobrazovacej 

funkcie, na zabudovanie do prístrojov s displejom, ktoré fungujú tak, že 

zaznamenávajú prítomnosť a miesto dotyku na zobrazovacej ploche 

Elektrické zariadenia s prekladateľskými alebo slovníkovými funkciami

Anténové zosilňovače 

Solárne lôžka, solárne svietidlá a podobné opaľovacie zariadenia 

Elektrické zdroje pre ohrady (ploty) 

Elektronické cigarety 

Transformer 

8504.31.

Elektrické transformátory, statické 

meniče (napríklad usmerňovače) a 

induktor

Metal stamping

73269090906

Ostatné predmety zo železa alebo ocele: – Kované alebo razené, ale ďalej nespracované: 

Rebríky a schody 

Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom 

Bubny a cievky na káble, hadice a podobne 

Nemechanické vetráky, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle 

Watch Dog

Heater

8531.10.

Elektrické akustické alebo 

vizuálne signalizačné prístroje 

(napríklad zvončeky, sirény, 

návestné panely, poplachové 

zariadenia na ochranu proti 

vlámaniu alebo proti požiaru) - 

Poplachové zariadenia na 

ochranu proti vlámaniu alebo 

požiaru a podobné prístroje

8516.79

Elektrické prietokové alebo 

zásobníkové ohrievače vody a 

ponorné ohrievače; elektrické 

zariadenia na vykurovanie 

priestorov a pôdy; 

elektrotepelné zariadenia na 

úpravu vlasov (napríklad 

sušiče vlasov, kulmy na vlasy, 

prístroje na trvalú onduláciu) a 

sušiče rúk; elektrické žehličky; 

ostatné elektrotepelné 

prístroje druhu používaného v 

domácnosti; elektrické 

vykurovacie odpory, iné ako 

položky 8545
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Wintron was established in 1988, and is the 

professional manufacturer in developing and 

producing cable assemblies, wire harnesses, 

AC inlets and DC connectors. Our headquarter 

is located in Taoyuan Taiwan, and the factory 

is in Dongguan China. Wintron’s products and 

system were certified by UL, VDE, ENEC, CCC, 

ISO 9001, ISO 14001 and passed EICC audit. 

Wintron is also broadly recognized by lots of 

domestic and worldwide famous customers.

With the philosophy of being honest, 

pragmatic, professional, innovative and the 

operating principle of quality first, Wintron 

will win more customers’ recognition and 

confidence in the technolory era.

Wintron bola založená v roku 1988, a je 

profesionál vo vývoji a výrobe káblových 

zväzkov, káblových zväzkov, prívodov 

striedavého prúdu a konektorov DC. Naše 

sídlo sa nachádza v Taoyuan na Taiwane, a 

továreň je v Dongguan v Číne. Výrobky a 

systémy spoločnosti Wintron boli 

certifikované UL, VDE, ENEC, CCC, ISO 9001, 

ISO 14001 a prešli auditom EICC. Wintron je 

tiež všeobecne uznávaný mnohými domácimi 

a svetovo preslávenými zákazníkmi.

S filozofiou byť úprimný, pragmatický, 

profesionálny, inovatívny a funkčný princíp 

kvality na prvom mieste, získava Wintron 

väčšie uznanie a dôveru zákazníkov v ére 

technológie.

Cable assemblies, wire harnesses, AC inlets and 

DC connectors. The best design, the best price 

and the best lead-time

·Excellent quality and excellent service

·Provide the whole process service including 

researching and developing, material selecting, 

processing and distributing to meet customer’s 

needs at the most extent.

Zostavy káblov, káblové zväzky, prívody 

striedavého prúdu a konektory DC. Najlepší 

dizajn, najlepšia cena a najlepšia dodacia lehota

· Vynikajúca kvalita a vynikajúce služby

· Poskytujeme celý procesný servis vrátane 

výskumu a vývoja, výberu materiálu, 

spracovania a distribúcie, aby čo najviac 

vyhovovali potrebám zákazníka.

Wire Harnesses

85444219（Under 80V）

85444229（Above 80V）

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom 

alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s 

prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných 

vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami - Vybavené 

prípojkami, pod a nad 80V

AC Inlets

85366900

Objímky žiaroviek - Pre koaxiálne 

káble 

Type C series Cable

85444219（Under 80V）

85444229（Above 80V）

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických 

vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami - Vybavené prípojkami, pod a nad 80V

Apple Lighting Cable

85444219（Under 80V）

85444229（Above 80V）

Drôty, káble (vrátane 

koaxiálnych káblov), izolované 

(tiež s lakovým povrchom 

alebo s anodickým 

okysličením) a ostatné 

izolované elektrické vodiče, 

tiež s prípojkami; káble z 

optických vlákien vyrobené z 

jednotlivo oplášťovaných 

vlákien, tiež spojené s 

elektrickými vodičmi alebo s 

prípojkami - Vybavené 

prípojkami, pod a nad 80V
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Yi Chun Textile has a wide range of product 

lines and provides materials including nylon 

and polyester fabrics for bags and luggage 

according to customer's requirement.

We also provide stocklots for nylon and 

polyester fabric, and stocklots for pvc leather, 

pvc tarpaulin, 

for sale.

We export both from Taiwan or China 

depending on customer's demand. There are 

many customers scattered around the world. 

With more than 40 years experience in the 

field, we have been enjoying an excellent 

reputation from our customers.

Yi Chun Textile má širokú škálu produktových 

radov a poskytuje materiály vrátane 

nylonových a polyesterových tkanín pre tašky 

a batožinu podľa požiadaviek zákazníka.

Na predaj poskytujeme nylonové a 

polyesterové tkaniny, PVC kože, PVC plachty.

Vyvážame z Taiwanu alebo Číny v závislosti od 

dopytu zákazníka. Naši zákazníci sa 

nachádzajú po celom svete. S viac ako 40 

ročnými skúsenosťami v tejto oblasti sme si 

vyslúžili vynikajúcu povesť u našich 

zákazníkov.

We provide customized service as per 

requirement from customers. Nylon fabric; 

Polyester fabric; PVC film

Poskytujeme služby na mieru podľa 

požiadaviek zákazníkov. Nylonová tkanina; 

Polyesterová tkanina; PVC fólia

Nylon fabric

590390

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi - 

Impregnované, Potiahnuté, pokryté alebo laminované, Derivátmi celulózy alebo 

ostatnými plastmi, s textíliou tvoriacou lícnu stranu 

Polyester fabric

590390

Textílie impregnované, potiahnuté, 

pokryté alebo laminované plastmi - 

Impregnované, Potiahnuté, pokryté 

alebo laminované, Derivátmi 

celulózy alebo ostatnými plastmi, s 

textíliou tvoriacou lícnu stranu 

PVC film

PVC leather

PVC textilene mesh

590390

590390

590390

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi - Impregnované, Potiahnuté, pokryté alebo laminované, Derivátmi celulózy alebo ostatnými plastmi, s textíliou 

tvoriacou lícnu stranu 
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We are specializing in the designing and 

manufacturing of sheet metal cutting and 

forming machinery. Our major products are 

Duct Forming machines and Cold Roll forming 

machines. Any custom made machinery 

inquiries are welcomed. .

We provid professional solutions to filter 

frame, duct making, fire damper, volume 

control damper, cleanroom panel producers. 

For we have devoted in these field for more 

than 20 years that we can provide best 

soulutions to customers'  need.

Špecializujeme sa na navrhovanie a výrobu 

strojov na obrábanie a tvárnenie plechov. 

Našimi hlavnými produktmi sú stroje na 

tvárnenie kanálov a stroje na tvárnenie za 

studena. Vítame akékoľvek otázky týkajúce sa 

strojových zariadení vyrábaných na mieru. ,

Poskytujeme profesionálne riešenia pre rámy 

filtrov, výrobu potrubí, požiarne klapky, klapky 

na reguláciu hlasitosti, výrobcov panelov v 

čistých priestoroch. Už viac ako 20 rokov sa v 

tejto oblasti venujeme tomu, aby sme mohli 

poskytnúť čo najlepšie súlad s potrebami 

zákazníkov.

Width adjustable filter frame forming machine:

You can easily get 3 pcs of 592mm*592mm 

header frame

by just keying in the size from the control 

panel.

Machine will automatically make you a frame 

from seel coil.

Stroj na formovanie rámov filtra s 

prispôsobiteľnou šírkou:

Ľahko získate 3 kusy rámu záhlavia 592 mm * 

592 mm jednoducho zadaním veľkosti z 

ovládacieho panela.

Stroj automaticky urobí z vášho rámu cievku.

Filter frame forming 

machine

8462.29.00.00-2

 Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo 

lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a ostatné buchary; 

obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvarovanie kovov ohýbaním, 

drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, 

strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo 

vrúbkovaním; lisy na tvarovanie kovov alebo kovových karbidov, tu 

nešpecifikované ani nezahrnuté: 

Fire damper frame & blade

8462.29.00.00-2

 Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na 

opracovanie kovov kovaním, razením 

alebo lisovaním v zápustke, padacie 

buchary, pákové buchary a ostatné 

buchary; obrábacie stroje (vrátane 

lisov) používané na tvarovanie kovov 

ohýbaním, drážkovaním (plechu) a 

prekladaním, vyrovnávaním, 

rovnaním a rozkutím, strihaním, 

dierovaním a prebíjaním alebo 

narezávaním, nastrihovaním alebo 

vrúbkovaním; lisy na tvarovanie 

kovov alebo kovových karbidov, tu 

nešpecifikované ani nezahrnuté: 

Clean room panel

8462.29.00.00-2

Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a ostatné buchary; obrábacie stroje (vrátane lisov) 

používané na tvarovanie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním 

alebo vrúbkovaním; lisy na tvarovanie kovov alebo kovových karbidov, tu nešpecifikované ani nezahrnuté: 

Duct line

Roll forming machine

8462.29.00.00-2

8462.29.00.00-2

Tvarovacie stroje (vrátane 

lisov) na opracovanie kovov 

kovaním, razením alebo 

lisovaním v zápustke, padacie 

buchary, pákové buchary a 

ostatné buchary; obrábacie 

stroje (vrátane lisov) 

používané na tvarovanie kovov 

ohýbaním, drážkovaním 

(plechu) a prekladaním, 

vyrovnávaním, rovnaním a 

rozkutím, strihaním, 

dierovaním a prebíjaním alebo 

narezávaním, nastrihovaním 

alebo vrúbkovaním; lisy na 

tvarovanie kovov alebo 

kovových karbidov, tu 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 


