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THÔNG TIN SẢN PHẨM & NHÀ SẢN XUẤT
ZHUJI NANXIN PIPELINE CO., LTD

www.nanxin.com.cn
Ống và phụ kiện (PP-R, PPH, PE-RT), Ống phức hợp nhôm nhựa PP-R, ống PE (X) -AL-PE (X), Ống composite
cốt sợi thủy tinh PP-R, Ống kháng khuẩn nano, Dụng cụ cầm tay (kẹp, máy hàn, máy cắt), v.v.

ZHEJAING SUNRISE FLUID CONTROL CO.,LTD

02

03

www.sunrisevalve.alibaba.com
Phụ kiện ống đồng, van bi, van cổng, van cầu, van điều khiển chất lỏng, van áp suất không đổi,
van tĩnh nhiệt, và các sản phẩm van đồng khác
brass pipe fittings, ball valves, gate valves, globe valves, fluid control valves, constant pressure valves,
thermostatic valves, and other brass valve products

ZHUJI JINPUDUN IMPORT&EXPORT COMPANY

www.upton.en.alibaba.com
Ống và linh phụ kiện (PPR, PEX, HDPE), vật dụng vệ sinh bằng đồng thau.
ppr pipes, ppr fittings, pex pipes, pex fittings, hdpe fittings, brass sanitary items, etc.

ZHEJIANG DESO NEW BUILDING MATERIAL CO., LTD

04

05

www.desopipe.com
Thương hiệu DESO gồm các dòng sản phẩm: Hệ thống đường ống, Dây điện trang trí nhà, Hệ thống
nước nóng, Ngũ kim trong ngành nước
Deso Piping System, Deso Home Decoration Electrical Wire, Deso Water Heating and hardware,
etc in Deso Holding Group.

ZHEJIANG WEINUO PIPELINE CORPORATION
Phụ kiện ống PE, PPR và các sản phẩm khác
PE pipe fittings, PPR pipe fittings and other products

ZHEJIANG AOSKER FLUID CONTROL CO.,LTD.

06

www.aosker.com
Van, vòi, đường ốngcác loại
Valve, nozzle, pipe fitting, etc

07

www.alphavalves.com
Van, vòi, đường ốngcác loại, linh kiện bằng đồng…
Valves, brass pipe fittings, pipe fittings, faucets

TAIZHOU ALPHA VALVES CO.,LTD

08

09

ZHEJIANG GREEN VALVE&FITTING CO.,LTD
www.taizhougreen.com
Van vòi, đường ống các loại
Valves, fittings and pipes

KINGCHUN SANITARY WARE CO.,LTD

www.kingchun.com
Thiết bị phòng tắm, van thoát nước
Thiết bị đóng cắt hạ thế: MCB, RCCB, MCCB, ACBS
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ZHEJIANG CHAOLING CHINAWARE VALVE CO ., LTD

10

www.valve-expert.cn

Vòi bếp, Vòi rửa chén, Vòi các loại, Van góc, Van xả, và các phụ kiện nhà tắm khác
Producing faucet cartridges ,faucets, angle valves ,flush valves and other sanitary accessories

TAIZHOU GUANGSHUN SANITARY WARE CO.,LTD
11

www.gsfaucet.com
Thiết bị phòng tắm
Faucet

TAIZHOU YAXING SANITARYWARE CO.,LTD

12

www.yaxing-sanitaryware.com
Thiết bị phòng tắm
Basin,kitchen,shouwer,bathtub,colored,faucet Accessories

ORANS.CO.,LTD

13

www.Orans.com.cn / www.Orans.group
Thiết bị vệ sinh, bồn tắm
Bathroom 1-stop solution
Bathroom furniture, basin ,bathtub,shower room,(smart)toilet ,sauna,faucet,accesorries

TAIZHOU FLISHA SANITARY WARE CO.,LTD.

14

www.flisha.com
Thiết bị phòng tắm, hệ thống vòi hoa sen cao cấp
Shower, floor drain, stainless steel basin

HANGHZOU HUAYU PLASTICS INDUSTRIAL CO.,LTD

15

www.hzptfe.com
Băng keo non PTFE và các sản phẩm nhựa khác
develop and produce various of PTFE THREAD SEAL TAPE and other plastic products with international
standard as your requirmetnt.

TAIZHOU TIANYUAN MOTOR AND PUMP MANUFACTURIG CO.,LTD

16

www.tztianyuan.en.alibaba.com
Máy bơm nước và động cơ điện
various series of water pumps and electric motors

WENLING YANGYI MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS CO.,LTD

17

www.chinayangyi.com
Máy in, Thiết bị y tế, Thiết bị đóng gói hút chân không, phân tích khí ga, đúc nhựa nhiệt dẻo, bảo trì điện lạnh
Refrigeration maintenance, printing machine, medical equipment, vacuum packing, gas analysis and thermoplastic molding, etc.

ZHEJIANG ANLU CLEANING MACHINERY CO.,LTD.

18

19

20

www.anlu.com
Hệ thống tăng áp nước, máy phát điện
High pressure cleaning machine, generator

TAIZHOU DEFENG MECHANICAL AND ELECTRICAL CO.,LTD

www.dffans.com
Quạt và động cơ ứng dụng cao trong hệ thống thông gió, điều hòa, làm mát, và sưởi
Manufacture various fans and motors, which widely used in ventilation, air condition, cooling and heating industry

NINGBO XINDA GROUP CO.,LTD.

www.xinda-group.com
Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất thang máy
applying the most advanced technology to elevator development, ensuring the products’ technology leads to
safety, reliability, comfort and high efficiency.
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ZHEJIANG HUTIAN RUBBER BELT CO.,LTD.

21

22

www.hutian.com
Dây curoa (dây đai cam, dây đai thang v-belt, dây đai răng) Ống cứu hỏa
vbelt, raw cogged belt,timing belt, pvc layflat hose and fire hose

ZHEJIANG JINGDA BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD
www.jingda2002.com
Ngói, Màng chống thấm và linh phụ kiện tiền chế
Manufacturer of roofing tiles and waterproof membrane prefab parts

TIANTAI ZHUOYUAN NEW MATERIAL CO.，LTD

23

www.zypvb.com
Tấm flm PVB interlayer dùng trong sản xuất ô tô, trong các công trình kiến trúc
R&D and production of medium and high-grade architectural PVB interlayer and automotive PVB interlayer

HANGZHOU TYCO INDUSTRIAL CO., LTD

24

www.hztyco.com
Tấm cách nhiệt XPS (xốp, khay tắm, tấm xi măng lót sàn, cách nhiệt sàn)
The leader manufactoury of XPS foam board ,XPS shower tray, XPS tile backer board, and under floor heating insulation panel

TAIZHOU LUQIAO HONGXIANG DECORATION MATERIALS CO., LTD.

25

www.yckjcl.com
Tấm dán tường PVC
PVC wall panel

TAIZHOU JINJUE MESH SCREEN CO., LTD

26

www.cn-screen.com
Cung cấp vải bạt, vải lưới các loại dùng trong xây dựng
Booth decoration net cloth, construction fence net,

ZHEJIANG DINGZHEN BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD

27

www.576dz.com
Cung cấp gạch ốp các loại.
Bond tiles，wood tiles, shingle tiles，roman tiles。

ZHEJIANG ZHONGBANG DECORATIVE MATERIAL CO.LTD

28

www.zjzbdeco.com
Các loại lá kim loại dập tem nóng và màng PVC
Developing & producing all kinds of hot stamping foil and PVC film

29

www.alusignpanel.com
Tấm ốp phức hợp nhôm nhựa ACP các loại (PE, PVDF, chống cháy cấp B1, bề mặt chải, phản chiếu, gỗ, đá, chống xước)
Polyester(PE) ACP, PVDF ACP, B1 Fireproof Grade ACP, Brushed ACP, Mirror ACP, Wooden ACP, Stone ACP and Anti-scratch ACP.

WENZHOU JIXIANG COMPOSITE PANEL CO.,LTD.

30

YIWU AODA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

www.ydstools.com
Ngũ kim (Mũi khoan, Lưỡi cưa, Mũi khoan cưa, Đầu tuốc nơ vít điện),
Dụng cụ cầm tay (Cưa lỗ, Hộp dụng cụ, Dụng cụ đánh bóng, Súng bắn đinh khí nén, Súng phun)
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(SANMEN TRANSPOWER TRAFFIC TECHNOLOGY CO.,LTD

31

www.samtranspower.com
Hệ thống cảnh báo các loại trong xây dựng - các công trường thi công - tòa nhà
Traffic Facilities

TAIZHOU SANMEN SHUNDEBAO INDUSTRY&TRADE CO.,LTD

32

www.cnsdb.com
Keo cao su, keo nhựa tổng hợp
Neoprene glue'wood glue,neoprene,anaerobic sealant,pvc

33

www.jetgoal.com
Dây nhựa các loại, nẹp góc bảo vệ bằng nhựa
PVC Corner Protector

TAIZHOU JETGOAL TRADING CO.,LTD

ZHEJIANG GWIEC ELECTRIC CO., LTD

34

www.gwiec.com
Các thiết bị điện hạ thế
Low-voltage electric products

YUEQING SOFIELEC ELECTRICAL CO.,LTD

35

www.sofielec.com
Thiết bị đóng cắt hạ thế: MCB, RCCB, MCCB, ACBS
LV circuit protection goods: mcb,rccb,mccb,acbs.

ZHEJIANG FULLWILL ELECTRIC CO., LTD

36

www.usfull.com
Biến tần, Thiết bị đóng ngắt điện, Công tắc tơ AC, Thiết bị điện hạ thế
Frequency inverter, circuit breaker, AC contactor and other low voltage series.

WENZHOU ALION ELECTRONICS CO.,LTD

37

www.aliontimer.com
Công tắc đồng hồ tự động, rơ-le thời gian, Khởi động từ tép, Bộ đo đếm giờ, Công tắc quang điện
Time switch, timer relay, modular contactor, hour meter & counter, photocell switch

WENZHOU AJCEE ELECTRIC CO.,LTD

38

www.ajcee.com
Ổ cắm điện công nghiệp, Ổ cắm, Khớp nối, Tủ phân phối điện
Industrial Plug , Socket , Coupler , Distribution Box

WENZHOU CEJIE ELECTRIC CO.,LTD

39

www.cejie.cn
Thiết bị cách điện cao thế và hạ thế, Giác cắm và ổ cắm công nghiệp, Phụ kiện thiết bị đầu cuối (Đầu nối, Bộ kẹp, Cầu đấu)
Low And High Voltage Insulatot/terminal Connector/terminal Block/terminal Clamp/industrial Plug And Socket

40

www.royu.com
Thiết bị điện cao cấp và linh phụ kiện
advanced electric appliances and accessories

ZHEJIANG LIDE ELECTRIC CO.,LTD

41

ZHEJIANG FUERTE ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD.

www.cnfuerte.com
Thiết bị bảo vệ cho mạng điện (Cầu chì tự rơi, Thiết bị chống sét, Dao cắt phụ tải, Sứ đứng polymer)
Fuse cutouts, surge arresters, isolating switches, porcelain and polymer insulator and other electrical protection apparatus
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HONGBAO POWER SUPPLY CO.,LTD.

42

www.hossoni.com
Ổn áp, Bộ cấp nguồn khẩn cấp, Bộ lưu điện UPS, Bình ắc-qui, Bộ biển đổi tần số, Khởi động mềm, Sạc,
Biến tần, Biến áp, Thiết bị đóng ngắt điện, Thiết bị điện công trình và hơn 50 dòng sản phẩm khác

ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO., LTD.

43

www.cnjhele.com
Cấu đầu thiết bị đầu cuối, Thiết bị đầu cuối cách điện, và các đầu nối điện chuyên dụng khác
Terminal Block, Insulated Terminal and other electric connectors.JINH products are widely used in lighting,
building and electric power system

YUEQING KACON AUTO CONTROLS IMPORT & EXPORT CO., LTD.

44

www.kacon.com.cn
Thiết bị điều khiển điện công nghiệp cao cấp
High level quality industrial control electric appliance

YUEQING LEYI ELECTRIC CO.,LTD.

45

www.salzer-electric.com
Quạt hướng trục, Bộ lọc quạt, Công tắc chuyển mạch, đèn LED báo nguồn, Nút ấn và các linh kiện điện khác
Axial fans, fan filters, cam switches, LED indicators , push button and other electrical components

YUEQING ETEC ELECTRIC CO., LTD. (ETECHIN ELECTRIC)

46

www.cnetec.com
Thiết bị đóng ngắt điện, Tủ phân phối điện, và linh kiện điện khác
Circuit breaker, distribution board, pan assembly and electrical accessories

47

www.bridgold.com
Đầu nối đồng linh họat, Dây cáp đồng (bện, sợi, sử dụng trong chổi than), Thanh cái đồng cách điện.

ZHEJIANG BRIDGOLD COPPER TECH CO.,LTD

YUEQING UNION TRADE CO., LTD

48

www.unionele.com
Thiết bị điện hạ thế
Low Voltage Equipments

UTILITY ELECTIRCAL CO., LTD.

49

www.china-utl.com
Thiết bị đầu cuối, Đầu nối, Ống siết cáp, Nút ấn và đèn báo
Terminal Blocks, Connectors, Cable glands, Push buttons and indicator lights

ZHEJIANG SONGXIA ELECTRIC METER CO., LTD

50

www.kwhmeter.com
Đồng hồ đo lường
Meter

51

www.chinasuntree.com
Bộ ngắt mạch DC, Cầu dao cách ly DC, Cầu chi DC được kết hợp với các thiết bị chống sét lan truyền
trong hệ thống quang điện

52

www.znmeter.com
Đồng hồ đo lường
Meter

WENZHOU XINCHI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.

MIDDLE-SOUTH METER CO.,LTD
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