
Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Tali strapping baja, gulungan baja dingin-panas-digulung, 
tabung perabotan baja, peralatan sanitasi, rak, rak 
penyimpanan, stand sikat dengan pegangan tissue

Didirikan pada tahun 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. mengkhususkan 
diri dalam menyediakan tali strapping dan produk baja dengan sertifikasi ISO 
9001 dan TAF.

Perusahaan dimulai dengan memasarkan bahan kemasan yang lembut dan mesin 
pengepakan, dan kemudian bercabang menjadi produk baja. Pada tahun 1998, 
supplier tersebut mendirikan pabriknya untuk memperkuat kemampuan produksi 
dan bermitra dengan produsen jalur bawah untuk lebih memperluas jajaran 
produk supaya meliputi perangkat keras perabotan dan kamar mandi, peralatan 
sanitasi, rak, rak penyimpanan, stand sikat dengan pegangan tissue.

Jajaran produk Young Lee meliputi tali strapping baja, biru anil, galvanis dan 
tali baja berlapis cat, gesper baja, peralatan strapping, piring baja dingin dan 
panas yang digulung dan gulungan, piring baja galvanis dan gulungan, tabung 
perabotan baja, aksesoris kamar mandi, panggangan dan alat penampilan, 40% di 
antaranya menuju pasar luar negeri dan kebanyakan di bawah merek Young Lee.

Di antara produk perusahaan berprofil tinggi adalah yang terbuat dari baja tarik 
super tinggi yang berasal dari pembuat baja terbesar Taiwan, China Steel Corp.
Baja tingkat tinggi bisa menahan tekanan lebih tinggi pada minimal 95 kg/mm2, lebih baik dan ideal daripada baja Tarik tinggi 
biasa dan baja standar untuk penggunaan dalam industri.

Selain itu, perusahaan tersebut membantu pembeli asing dengan mencari sumber di Cina, sebagian besar berkat pengalamannya 
selama puluhan tahun dan sejumlah besar agen dan mitra. Tali tersebut dikenal di antara para professional karena memiliki 
lukisan khusus dan proses pelapisan yang dikendalikan secara tepat dengan komputer untuk berfitur ketebalan yang berbeda 
yang mana bisa memenuhi secara akurat standar di Amerika Serikat dan Eropa. Perusahaan tersebut juga telah mengembangkan 
tali tarik yang tinggi dan lebih tinggi untuk pemasaran di negara industri.
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