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1

WELCRON
www.welcron.com
E: yinish89@welcron.com

Yejimiyin Jeju Mask, Skin Care/Korean Herb, Sanitary, hygienic
goods/ microfiber bedding cover / Microfiber Cleaning
Mặt nạ sản xuất bằng công nghệ sợi Nano và các dưỡng chất thiên
nhiên được khai thác từ đảo Jeju.
Băng vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ được chiết xuất từ nguyên
liệu thảo dược từ đảo Jeju
Sản phẩm chăn, ga, gối đệm được dệt bằng sơ sợi microfiber

2

GREENZONE
http://nasarang.me
E: grz@korea.com

Rose Whitening & Anti-wrinkle Skincare; Jasmu Whitening &
Anti-wrinkle Eye Care; Collagen & Brightening Mask;
Sản phẩm dưỡng trắng da, chống lãi hóa chiết xuất từ tinh dầu hoa
hồng:kem mắt, serum, kem BB, mặt nạ dưỡng da chiết xuất collagen và
dầu hạt bơ.

3

DAYCELL COSMETICS
CO., LTD
www.daycellmall.com
E: trade@daycell.com

4

HM INTERNATIONAL CO.,
LTD
www.costroworld.com
E: piglet@ktown4u.com

Dr Vita A, B, C, E, AC cream, foam, toner, perfume, body
lotion, mask, Medi Lab Black Rose Blossom dual ampoule
Sản phẩm sữa dưỡng thể, toner, mặt nạ, nước hoa, chăm sóc da với độ
dưỡng ẩm cao, bổ sung các vitamin A, B, C, E, AC, làm giảm vết nám,
giúp da trắng mịn, v.v
High functional special skincare products, young trend cosmetics,
baby cosmetics
Sản phẩm chăm sóc da đặc biệt (cải thiện nếp nhăn, làm sáng da và giúp
da căng bóng, kem chố ng nắ ng, mă ̣t na ̣, xà phòng thiên nhiên), các sản
phẩ m mỹ phẩ m dành cho giới trẻ, mỹ phẩm dành cho trẻ em

COREANA COSMETICS
CO., LTD
www.coreana.com/kor
E: davidkang@coreana.co.kr

Skincare products ranging in different prices, makeup products
Sản phẩm chăm sóc da đa dạng chủng loại và sản phẩm trang điểm từ
lớp nền, mắ t, môi cho đế n sơn móng tay v.v.

6

BEDEL KOREA
www.bedelkorea.co.kr
E: lig8003@hanmai.net

Red Pine Needle Oil Health food, household items, beauty cosmetics
Sản phẩm chiết xuất từ tinh dầu thông đỏ: kem đánh răng, xà bông,
nước giặt, tẩy rửa, mỹ phẩm: kem mắt, xịt khoáng, serum, gel…
Thực phẩm chức năng, dược liệu: cải thiện tuần hoàn não, hỗ trợ bệnh
cao huyết áp, tiểu đường, dạ dày, điều hòa kinh nguyệt.

7

BELINNA COMPANY
http://belinna.com
E: max@belinna.com

Derma Up Lifting Cream; VICINA Vibration Pore Brush; LUKU
Hot &Cold; LUKU Mini Ion Applicator; Reccone 3 o2 Activator;
Kem dưỡng mắt/ Hoạt chất kích hoạt và dưỡng trắng da bằng Oxy
Máy rửa mặt làm sạch sâu; máy massage thẩm thấu sản phẩm dưỡng da
điều trị mụn; máy chăm sóc da mặt làm sạch hoàn hảo.

8

ECOTRUE CO., LTD
www.ecotrue.co.kr
E: lovehol1033@naver.com

SP Exfoliant Cream, Cream, Spicule, Natural, Organic
Kem tẩy da chết được chiết xuất từ Spicule tinh chế từ loại thực vật
biển giúp ngăn ngừa nếp nhăn, mụn trứng cá, cải thiện sắc tố da.

9

AMICELL CO., LTD
www.amicell.co.kr
E: amicell@amicell.co.kr

Skincare products
Sản phẩm chăm sóc da từ essence dưỡng trắng, gel dưỡng ẩ m, kem
chố ng nắ ng, sửa rửa mă ̣t da ̣ng bọt, liê ̣u trình nâng cơ mă ̣t chố ng laõ hóa
da chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như dưa leo, lô hội, v.v.
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PIME REMADE BEE Venom Ampoule, Hyaluronic/ND- Cell
Ampoule, Arbutin/Anti-wrinkle Ampoule
Sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ nọc ong, tinh chất collagen, hợp chất
đặc biệt từ cytokine và growth factors cùng thành phần tự nhiên khác hỗ
trợ chống viêm, kháng khuẩn cho da mụn; v.v.
Baby skincare Hug/health functional food/Skincare set
Sản phẩm chăm sóc trẻ em: sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng, v.v
Thực phẩm chức năng: lô hội (nước đóng hộp), nhân sâm (gói-viên con
nhộng; sản phẩm dưỡng trắng da, chống lão hóa chiết xuất thiên nhiên

10

TIMESYSTEM CO., LTD
www.timesys.co.kr
E: blue@timesys.co.kr

11

UNIVERA
www. newunivera.com
E: uisun77@univera.com

12

PERENNEBELL
www.ifactorycos.com
E: tajmjgds1@naver.com

Air cushion, UV protection and facial cover
Phấn nước Air Cushion, với độ che phủ hoàn hảo, chống tia UV, bảo vệ
da và làm giảm nếp nhăn.

13

GIBEST
www.9tails.co.kr
E: truebiz@empal.com

Wrinkle Power Filling, Bright Magic Essence
Kem dưỡng chiết suất từ nhiều loại hoa, thảo dược giúp làn da trắng
sáng hơn một cách tự nhiên, chống lão hóa, giảm nếp nhăn

14

ALWAYS21 CO., LTD
www.always21.co.kr
E: connie@always21.co.kr

Suhokebi hand cream, CC cream, mask sheet, sleeping mask, foam
cleanser, Soothing- Refresh Aloevera Skincare set,…
Kem dưỡng da tay bổ sung độ ẩm cấn thiết. CC Cream, mặt nạ ngủ, sữa
rửa mặt, bộ sản phẩm chăm sóc da chiết suất từ tinh chất lô hội

15

BSG COSMETIC CO.,LTD
www.bsg7.com
E: emma@bsg7.com

24K Gold Snail Mask, Goat Milk Mask, Aqua Shining Mask
Cream
Mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ : ốc sên vàng & sữa dê; kem dưỡng da
Red ginseng products: Hồng sâm dạng củ, dạng nước uống

16

DOOYOUNG T&S
CORPORATION
www.impearls.co.kr
E: ck4002@naver.com

Skin care product (Konjac Sponge...)/ Hard candy/Home appliance
Sản phẩm chăm sóc da (Bông rửa mặt Konjac), mặt nạ chiết xuất từ kén
tằm.
Kẹo Melland/Xoong nồi, giẻ rửa bát, cọ rửa bình, giấy lau bếp…

17

BEAUTEE COLLAGEN CO.,
LTD.
www.beauteecollagen.co.kr
E: bc_collagen@reparo.co.kr

Collagen cosmetics, Collagen functional foods
Mỹ phẩm dưỡng da Collagen, Thực phẩm chức năng Collagen

18

DAINS CO., LTD
www.nudenail.com
E: smpd2002@dain-s.com

Glass Nail Shiner
Giũa móng tay đặc biệt giúp bộ móng luôn sáng-đẹp

19

HAND&FOOT CO., LTD
www.withshyan.com
E: withshyan@naver.com

Nail care product, Nail Glossing Buffer, Nail peel off, Nail patch,
Bộ dụng cụ chăm sóc móng dễ dàng loại bỏ lớp da chết. Sơn móng tay
màu sắc trẻ trung, miếng dán móng, miếng dán hình xăm cho cơ thể…
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WONJIN POLYMER
www.locnloc.com
E: hsw8099@naver.com

Super glue multi-purpose adhesive, Nail adhesive, Eyelash adhesive
Keo dính móng, keo dán mí mắt đảm bảo an toàn cao, bền, đẹp .

ART COLLABO
www.style71.co.kr
www.glasslock.co.kr

Cosmetics/Containers for cosmetics/ toothpaste
Mỹ phẩm, lọ đựng mỹ phẩm, kem đánh rang
Energy drinks, Nutritional supplement
Nước tăng lực, thuố c OTC, hàng tiêu dùng, thực phẩ m chức năng
Glass containers, baby meal containers, cookware, vacuum
Hô ̣p, bình, thủy tinh; hô ̣p, bình đựng đồ ăn cho trẻ em, nồ i xoong-chảo,
Robot, Manufacturing automation systems, Toy
Robot (dọn dẹp, giáo dục, chăm sóc người già, quân sự), hê ̣ thố ng sản
xuấ t tự đô ̣ng, đồ chơi robot cho trẻ em
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CORE & MORE
www.kiwigolf.kr
E: donsue1013@hanmail.net

Polarized Sunglasses
Kính mắt thời trang, kính mắt thể thao chuyên nghiệp chống lóa cho
người sử dụng khi chơi thể thao, hoạt động ngoài trời, v.v
ĐỒ GIA DỤNG-NHÀ BẾP
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25

NEOFLAM
www.neoflam.com
E: serena.lee@neoflam.com
SUNGWOO METAL CO.,
LTD
www.sungwoometal.co.kr
E: wpark@swicook.co.kr
CHEFRING CO., LTD
www.daesunghw.co.kr
E: korer3333@hanmail.net

Eco-friendly cookware : Bộ đồ dùng nhà bếp thân thiện và an toàn:
- Bình nước, hộp đựng thực phẩm; Dao phủ gốm
- Bộ nồi, chảo chống dính phủ gốm; Bộ thớt viền TPE chống trơn.
Aluminum ceramic pan/pot kitchen cookware
Nồi, chảo (tròn/vuông) chống dính tráng men sứ an, giữ nhiệt tốt, màu
sắc đa dạng.
COCO Square Frying pan, I-SSEN Frying pan.
Nồi và chảo chống dính tráng kim cương màu sắc phong phú, đẹp.

26

CUTTER KOREA
www.ceramiclife.com
E: ceramiclife@daum.net

Silicon Cutting Board, Ceramic Scissors, Ceramic peeler, Ceramic
Kitchen Knife
Nạo củ quả, dao, kéo với lưỡi gốm siêu bền, không bám mùi,không gỉ

27

DAE SUNG ENTERPRISE
CO., LTD
www.daesungcorp.com
E: daesung8740@daum.net

Food container
Hộp đựng thực phẩm dùng một lần & nhiều lần (cơm trưa, mỳ, đá
bào,…) với nhiều hình dạng, kích thước, chất liệu thân thiện với môi
trường có khả năng chống xóc và chống nóng

28

SAMICK SES CO., LTD
www.samickses.co.kr
E: samickses@naver.com
parkmg2000@hanmail.net

Rice box, rice container/ Recycling bin/ Kitchen utensils
Thùng đựng gạo thông minh: kích cỡ đa dạng, độ bền cao
Thùng rác: thùng có bàn đạp, thùng nắp quay, thùng phân loại cốc giấy
Bộ tủ bếp đa năng: tối ưu hóa sức chứa, tiết kiệm không gian nhà bếp

29

PRIME CO., LTD
www.primewash.com
E: primewash@hanmail.net

Undercounter style dishwasher/ Door style dishwasher/ Steam
convection dishwasher/ Rack conveyor dishwasher
Máy rửa bát công nghiệp: Máy rửa bát âm tủ, máy rửa bát loại cửa sập,
máy rửa bát hơi nước đối lưu, máy rửa bát băng tải rack , máy rửa thìa,
dĩa, dao.

30

HUROM JUICE Café CO.,
LTD
www.hurom.com
E: vnhurom@gmail.com

Hurom HR slow juicer
Máy ép trái cây với ưa điểm về thiết kế, an toàn, tiện lợi, được người
tiêu dùng tại 85 quốc gia trên thế giới ưa chuộng

31

ICECAP GLOBAL
www.icecap.co.kr
E: icecap269@naver.com

Shaved ice maker
Máy bào đá tuyết ICECAP: mẫu mã đa dạng, năng suất cao, sản phẩm
đầu ra chất lượng, sử dụng tại các quán café, bingsu, bar, nhà hàng, v.v

32

WINDAMP CO., LTD
www.windamp.com
E: sid@windamp.com

Bladeless square design fan white
Quạt không cánh tiêu thụ điện năng bằng 1/2 quạt thông thường, an
toàn cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ và vật nuôi

33

WELTEM CO., LTD
www.weltem.com
E: sale@weltem.com

Industrial, commercial portable air condition
Máy điều hòa di động: nhỏ gọn, tiết kiệm, dễ lắp đặt, không ồn phù hợp
sử dụng tại các sự kiện ngoài trời, bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, v.v

34

GREENHOME CO., LTD
www.diosaskin.com
E: hanic88@hanmail.net

Cordless dual spin vacuum mop, cooking plate, silent cleaner,
portable gas cooker
Máy lau nhà xoáy kép không dây; chảo nướng; máy quét-hút bụi không
dùng điê ̣n; bế p ga du lich
̣

35

SEOUL VIOSYS
http://www.seoulviosys.com
E: hss0220@seoulviosys.com

36

JANDY BRANDS KOREA
www.epilocue.com
E: jkpark@jandybrands.net

37

LEESOME
www.ht-n.kr
E: htnceo@naver.com
ljm4249@hanmail.net

38

HANKOOK TOWEL
MACHINE
www.htm.co.kr
E: htmsylee@gmail.com

Diocell daily skin care, vibration/ moisture cleanser, fresh sun gel
Sản phẩm dưỡng chấ t ampoule và máy phun dưỡng chấ t chuyên dụng
có chức năng làm phục hồi da bị tổn thương, chống laõ hóa; máy rửa
mă ̣t điện rung với nhiề u đầ u co ̣; kem chố ng nắ ng da ̣ng gel; sữa rửa mă ̣t
Air Purifier/ Insect-mosquito-trap
Máy lọc không khí hiện đại sử dụng cho gia đình, văn phòng, khách
sạn, trên xe hơi. Sản phẩm khử mùi cho tủ lạnh.
Máy bắt muỗi và các côn trùng sử dụng công nghệ violeds tân tiến hiện
đại, an toàn và đạt hiệu quả cao.
Toilet Perfume/ Toilet Sanitizing Products/ Toothbrush
Sản phẩm cầm tay tiện dụng: Nước hoa khử mùi nhà vệ sinh, bình xịt
khử trùng bệ vệ sinh, khăn ướt có thể phân hủy chiết xuất từ trà xanh,
hoa sen, giúp cân bằng độ PH cho da
Bàn chải đánh răng đầu bàn chải có thể xoay 180 độ
Vibration toothbrush/360 glasses
Bàn chải tự động, kèm đầu bàn chải dễ dàng thay thế
Kính mắt phóng đại với gọng xoay 360o độc đáo, bảo vệ mặt kính an
toàn, bền đẹp
Automatic Hand Dryer/ Hand sanitizer/ Soap/ Soap container
Máy sấy tay, máy khử trùng tay tự động với lựa chọn nóng/ lạnh
Dung dịch rửa tay và bình đựng
Paper/ Paper Container: Tủ đựng giấy vệ sinh
THỰC PHẨM-ĐỒ UỐNG
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GWANGCHEON SAMWON
FOOD
www.gcsamwonfood.co.kr
E: ycsh8738@naver.com

Seasoned/unseasoned Traditional Seaweed
Lá rong biển Hàn Quốc truyền thống chưa hoặc đã được tẩm ướp gia vị
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CHUNHO FOOD CO., LTD
www.chunhofood.kr
E: kdy@chunho.net

Liquid, pill, capsule, tablet type of natural health supplement
Thực phẩm chức năng (dạng viên uống, viên nang, lỏng hay ampoule)
không có chất bảo quản, chiết suất từ các nguyên liệu tự nhiên như tỏi
đen, hồng sâm, các loại hoa quả...
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ULLEUNG DEEP SEA
WATER CO., LTD
www.cheongara.com
E: cheongara@naver.com
soo@imma.vn

Deep Sea Drinking Water
Nước đóng chai tinh khiết có chứa maggie, canxi, kali và các khoáng
chất khác, dùng để làm đá, pha trà, cà phê, nấu cơm mà không bị mất
khoáng chất trong nước.

BIOARA CO., LTD
www.bioara.com
E: psj0441@bioara.com

Bonchowi Cordyceps militaris fruit body tea, Bonchowi
Cordyceps militaris Fermented drinks, dry Cordyceps militaris
mushroom
Sản phẩm chiết suất từ nấm nhộng trùng thảo Bonchowi: trà, đồ uống
và nấm sấy khô.

42

43

44

45

SUPERNATURALS
CO., LTD
www.supernaturals.co.kr
E: healthfoods@naver.com
CJ HEALTHCARE
CORPORATION
www.cjp.co.kr
E: seockcheol.shin@cj.net
IVENET CO., LTD
www.ivenet.co.kr
E: sjkim75@ivenet.co.kr

Various - flavor Angel Juice, Milk Enhancer, Water Enhancer
Nước hoa quả dinh dưỡng, Siro tạo mùi vị cho nước và sữa (chuối, dâu,
socola,…), cung cấp các các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu.
Hangover recovery drink
Đồ uống giải rượu
Goat/Cow Infant Milk, Suppliment Food
Sữa dê, sữa bò, phở ăn liền, thực phẩm cai sữa bổ sung dinh dưỡng cho
trẻ em

46

SRC CO., LTD
www.src3.com
E: src_kys@naver.com

Persimmon, Korean Ginseng Root Drink
Bánh tươi làm từ lúa mì; hồng khô, nước sâm
THIẾT BỊ LED
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CG LIGHTING CO., LTD
www.cglighting.co.kr
www.cgled.co.kr
E: cglite@naver.com

Round Recessed Down Light Egg 8 Inches, Panel, Ceiling Light
Đèn LED điều khiển từ xa: đèn trần, đèn chùm, đèn trang trí nội ngoại
thất và các module dùng gia đình, văn phòng, tòa nhà, nhà xưởng, vv
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NGP CO., LTD
www.ngp.kr
E: sales@ngp.kr

LED Light: Flood Lighting, Road Luminaires, Down Light,
Tunnel Light, Solar Street Light, Security Light, etc
Đèn LED: đèn pha, đèn trần, đèn bảo vệ, đèn trang trí cho nhà xưởng,
văn phòng, gia đình; Đèn đường LED sử dụng năng lượng mặt trời
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ICEPIPE CORPORATION
www.icepipeLED.com
E: info@icepipeled.com

CT8000 LED Flood Light, High Bay, Security Light, Bulb, Down
Light, Street Light
Đèn LED với nhiều mẫu mã, công suất, bảng màu: Đèn pha, đèn tròn,
down light, trang trí, đèn đường, đèn bảo vệ, sân vườn, v v
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GLOWONE
www.glowone.co.kr
E: kimhk@glowone.com

Led Lighting
Đèn LED chiếu sáng phục vụ cho các khu công nghiệp, tòa nhà và
đường phố
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SAMJIN LND CO., LTD
www.samjin.co.kr
E: yjlee@samjin.co.kr

Led Flat Light
Đèn Led chiếu sáng dùng cho căn hộ, văn phòng với thiết kế nhỏ gọn
và có công dụng chống chói và lòa mắt
ĐỒ DÙNG-ĐỒ CHƠI CHO BÉ
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HANLIM T&C CO., LTD
www.hanmas.co.kr
E: hanlimtnc@hanmas.co.kr

Baby pillow, baby mat, baby seat, baby disapers
Đồ dùng cho trẻ em: gối, chiếu/thảm ngồi trên xe đẩy, tã lót với chất
liệu an toàn, không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm và tạo cảm giác
thoải mái nhất cho bé.

53

YABES
www.yabestrade.com
E: yabes@yabestrade.com
hwjang@yabestrade.com

Baby stroller inner seat, baby pillow, baby portable bedding set
Thảm/đệm ngồi trên xe đẩy trẻ em, gối trẻ em và đệm nằm lưu động
tiện lợi cho bé
Các sản phẩm Yabes được làm bằng tay (hand-made) hoàn hảo.
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MURMUR KOREA
CO., LTD
www.murmurkorea.com
E: jjkim@murmurkorea.com

Smart baby diet, bathtub, bathing bed, nursing seat
Các sản phẩm cho mẹ và trẻ sơ sinh: bồn tắm, bệ ngồi cho trẻ em
Sản phẩm giúp việc tắm rửa cho bé dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian
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HENTI CO., LTD
E: marcop30@hanmail.net

Binggio Kids Tablesware Set/ Colorful Play mat
Bộ bát đũa hình thù ngộ nghĩnh dành cho trẻ em
Thảm chơi cho bé với thiết kế nhiều màu và êm ái
Baby pillow, baby blanket/ Baby wagon stroller
Yếm ăn silicon; gối ngủ, chăn, khăn tắm với chất liệu vải thoáng mát
Toa xe nôi kéo, đẩy: nhiều không gian cho em bé.
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PUZZLIA
www.puzzlia.co.kr
E: captain35@hanmail.net

Baby toys: Đồ chơi xếp hình thông minh
*Đối với trẻ em: Kích thích phát triển trí não, khả năng tập trung và
nâng cao nhận thức về không gian
*Đối với người già: Ngăn ngừa chứng mất trí nhớ Alzheimer

SẢN PHẨM KHÁC
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SHIELDGREEN
www.en.shieldgreen.com
E: shieldgreen777@naver.com

EMF Shielding Eco-Blanket/ EMF Shielding Eco-Sleeping vest
Chăn đơn, bộ chăn ga gối đệm có khả năng chống bức xạ, thiết kế hiện
đại, trang nhã; Váy bầu, quần áo trẻ em, tạp dề có khả năng chống tia
điện từ, an toàn cho mẹ và bé
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HYE MYEONG CO., LTD
www.grandmay.co.kr
E: jinu118@hotmail.com

Back slit t-shirt, slit pocket t-shirt
Áo phông xẻ tà phần lưng, áo phông 100% cotton có túi thêu họa tiết

59

HAERAE CO., LTD
www.haerae.com
E: info@haerae.com

GOTS Certified Organic Cotton 100%; GOTS certified 11S linen
and cotton blend (55% + 45%)
Tư vấn và cung cấp các loại vải theo nhu cầu cụ thể của khách hàng
dưới hình thức OEM và ODM. Các loại vải: cotton, polyester, v.v
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KUMHO FIBER
INDUSTRIES CO., LTD
www.kumhofiber.com
E:khfiber@kumhofiber.com

Regenerated and Virgin Polyester Staple Fiber, Colored Fiber.
Xơ Polyester nguyên sinh, tái sinh, xơ màu
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NEO-MED
www.hineo.kr
E: neomed@daum.net

Medical support – sport support – heathcare products
Sản phẩm hỗ trợ dùng trong y tế, thể thao và chăm sóc sức khỏe:
Băng dán JC-B-8100 vùng lưng; Gel thông minh Neo-med
Đai thắt lưng JC-B-8800; Băng dán đầu gối JC-7500
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HYONJIN CHEMICAL CO.,
LTD
www.hyonjin.co.kr
E: hyonjintape@korea.com

Double sided tape, Silicone Tape, Protection Film, OCA Tape,
Acrylic Foam Tape
Các loại băng keo công nghiệp dùng trong nhiều lĩnh vực
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KB ADHESIVES CO., LTD
www.kbadhesives.com
E: sales@kbadhesives.com

Adhesive tape
Các loại băng keo vải đa dạng về màu sắc và chất liệu, sử dụng trong
nhiều lĩnh vực.
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KASON KOREA CO.,LTD
www.apacs.co.kr
E: pupupop5@naver.com

Badminton racket, sportswear, sports shoes,various accessories
Dụng cụ thể thao và thời trang thể thao chuyên nghiệp: Vợt cầu lông,
quần áo, giầy thể thao, balo, túi và các phụ kiện thể thao chuyên dụng
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BULLSONE CO., LTD
www.bullsone.com
E: javier@bullsone.com
ciara@bullsone.com

Luxury Home & Car Diffuser (Perfume)
Các sản phẩm bảo dưỡng, làm sạch ô tô: Dầu động cơ, nước xịt thơm,
nước lau kính, nước làm sạch lốp, chống rỉ động cơ, Xịt làm bóng và
bảo vệ sơn, chống xước, vv
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SAMWOO B&B CO., LTD
www.samwoobnb.com
E: slingbaek@samwoobnb.com

Ratchet Lashing System/ round slings/ belt slings/ web sling,
polyester
Dây cáp vải (cẩu hàng), Hệ thống dây đai, dây chằng hàng

67

JIN SUNG ENT. CO., LTD
www.jsentco.gobizkorea.com
E: jinsung@jinsungent.com

Tissue Converting MC /Aluminum Foil Converting Machinery
Máy làm giấy vệ sinh, giấy ăn…/Máy làm khay giấy nhôm
Paper Cup Production Line/ Round Cheese Box Making Machine
Máy làm cốc giấy/Máy làm hộp đựng phô mai

