


Personalização de fábrica de espuma de poliuretano PU teakondow arte
marcial proteger capacete

Tipo: espuma de poliuretano
Tamanho: S,M,L,XL
Material: Poliuretano
Densidade: 180-300kg/m3
Forma: design do cliente
Cor: vermelho, azul, preto, verde mais disponível na cor Pantone
Uso: engrenagem principal da arte marcial do plutônio
Tecnologia: Pu injetar no produto em forma de molde
Peso: Depende da densidade
Quantidade: 50
Certificado: RoHS, REACH, EN71-3, CA65
Local: Xiamen, Fujian



Finehope obteve o certificado ISO 9001 continuamente desde 2003.

Certificação IATF16949:
China personaliza fornecedor de protetor de cabeça de poliuretano A
Finehope passou na Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade
Automotiva IATF16949 em 2021. Mais de 50 documentos garantem o
progresso do desenvolvimento de novos produtos, a qualidade, o tempo
de entrega e o custo dos produtos de teste e produção em massa.
Desde a cooperação entre a Finehope e a Caterpillar em 2007, a
Finehope tem usado o sistema de gestão de qualidade automotiva para
a introdução de novos produtos, usando as cinco ferramentas de SPC,
MSA, FMEA, APQP e PPAP, que ganharam elogios dos executivos da
Caterpillar e estabeleceram um longo parceria de longo prazo até
agora.

https://www.polyurethanesupplier.com/ptproductlist.html?spm=a2700.shop_cp.88.6


Recursos de pesquisa e desenvolvimento de
matérias-primas PU
Desde 2002, a Finehope está comprometida com o design
e fabricação de produtos de espuma moldada em PU.
Pesquisa e desenvolvimento independentes de materiais
de fórmula e capacidade de produção estável são a base
para a garantia de qualidade.
Finehope pode ajustar a fórmula do produto a qualquer
momento de acordo com as necessidades personalizadas
dos clientes" produtos personalizados, como os requisitos
de dureza, elasticidade, suporte, sensação, densidade, cor
e outras propriedades físicas e químicas, e pode fazer os
requisitos de formulação em conformidade É claro que
uma boa fórmula também deve considerar o melhor custo-
benefício Para novos projetos, a capacidade de
desenvolver formulações de PU é condição fundamental
para garantir a qualidade do desenvolvimento do produto,
prazo de entrega e custo.

Recursos de projeto e fabricação de equipamentos de
automação
A capacidade da Finehope de projetar e fabricar
equipamentos de automação é rara na indústria. Ao
participar do projeto de novos equipamentos de mistura de
injeção de PU e na transformação de automação da linha
de produção, para garantir que, sob a concorrência do
dividendo demográfico da China, seja reduzido e os custos
trabalhistas continuam a aumentar, a eficiência da
produção também pode ser melhorada, os custos
trabalhistas e materiais podem ser reduzidos. Além disso,
as capacidades contínuas de projeto e fabricação de
equipamentos-chave, como acessórios, equipamentos
especiais e moldes automáticos, também são as razões
pelas quais a Finehope está em uma posição de liderança
em todos os aspectos.
A capacidade da Finehope de reduzir continuamente os
custos e inovar os produtos pode ajudar os clientes a
agregar maior valor. Portanto, é um parceiro confiável de
longo prazo de muitas empresas da Fortune 500 e
empresas líderes do setor.

Capacidade de gestão científica
Finehope ressalta a importância do Sistema Toyota de
Produção e do Modelo de Coaching Corporativo para
otimizar a eficiência da gestão. Melhoria contínua a
eficiência e a qualidade de todos os funcionários, pessoal
de gestão e produção foram melhoradas de forma eficaz e
contínua, os custos de gestão e produção foram
continuamente reduzidos, mas mais importante do que
eficiência e custo é o cultivo do crescimento dos
funcionários através da melhoria contínua, porque este é o
núcleo do desenvolvimento sustentável corporativo.

China  Protetor  de  arte  marcial  teakondo  de  espuma  PU
fábrica O refinamento da Finehope reduz os problemas
para os clientes, pois reduz a negligência no sistema de
processos  humanos  e  a  capacidade  de  acumular
continuamente  experiência  profissional,  o  que  pode
garantir que todos os novos projetos sejam concluídos no
menor tempo possível.

https://www.polyurethanesupplier.com/ptproduct-detail/Fighting-Training-Leather-Kickboxing-Boxing-Headgear_1600455344510.html?spm=a2700.shop_pl.41413.32.3c5a5c47YQmgOO
https://www.polyurethanesupplier.com/ptproduct-detail/Fighting-Training-Leather-Kickboxing-Boxing-Headgear_1600455344510.html?spm=a2700.shop_pl.41413.32.3c5a5c47YQmgOO


Perguntas frequentes

1. Por que você escolhe Finehope?
China fabricante de capacete de boxe Finehope é o fabricante de PU mais profissional da China, que
possui uma equipe profissional de P&D, equipamentos avançados de produção de PU, equipamentos
de teste profissionais e sistema de gerenciamento de qualidade perfeito. Temos 12 anos de
experiência em cooperação com CAT, FIAT, TVH, STIGA e outras empresas famosas. Nós
fornecemos a eles um serviço de uma etapa de P&D para produção para satisfazer suas
necessidades de personalização.

2. Quais são as vantagens de escolher Finehope?
1) garantia de qualidade do produto, garantia de entrega, bom serviço pós-venda.
2) custo-benefício, eficiência de desenvolvimento rápido, operação profissional com integridade.
3) Finehope realizará todas as análises de teste e, em seguida, elaborará padrões de teste para
reduzir a disputa de padrão de qualidade entre
clientes e fabricantes.
4) Modo de gestão da produção enxuta.
5) Ajude os clientes a desenvolver e projetar novos produtos.
6) tem uma rica experiência em design e processamento de produtos de PU.
7) finehope é uma empresa de alta tecnologia da china com tecnologia de patentes de invenção
doméstica e internacional e intelectual
propriedade.

3. Qual é a diferença entre Finehope e pares domésticos?
1) Garantia de qualidade: planejamento avançado da qualidade (APQP).
2) Finehope tem uma rica experiência em atender grandes empresas internacionais.
3) Tem equipe de pesquisa científica profissional de material de poliuretano.

https://www.polyurethanesupplier.com/ptproduct-detail/Leather-Head-Guard-PU-Polyurethane-Safety_60105594256.html?spm=a2700.shop_pl.41413.29.3c5a5c47YQmgOO


4) tem design independente, fabricação e capacidade de inovação de equipamentos de produção e
moldes.
5) tem equipe de engenheiros que é responsável pelo sistema de garantia de qualidade e controle de
qualidade.

4. Quais são as diferenças entre Finehope e pares europeus e americanos?
1) Possui cadeia de suprimentos de apoio perfeita e madura.
2) Menores custos de molde.
3) Alta eficiência de desenvolvimento e capacidade de design e tempo de processo curto.
4) Vantagem de custo e boa atitude de serviço.

5. Quais são as aplicações dos produtos de PU?
Carro, máquinas de engenharia, equipamentos de ginástica esportiva, máquinas médicas e utensílios
domésticos diários e assim por diante.









Micro, pequenas e médias empresas
orientadas para o crescimento de
Xiamen

Xiamen Especializada, Refinando,
Diferenciada, PMEs Inovadoras

Xiamen Ciência e Tecnologia Pequeno
Gigante Empresa Líder



A Finehope é classificada como “Micro,
Pequenas e Médias Empresas
Orientadas para o Crescimento de
Xiamen” desde 2019.
É o resultado da pontuação do Governo
Municipal de Xiamen com base nos
vários indicadores abrangentes da
Finehope, modelos de crescimento,
força da marca na indústria e boa
reputação corporativa, então emita este
certificado. É uma prova de que a
Finehope se destaca entre milhares de
pequenas e médias empresas da cidade.

A Finehope foi classificada como "PME
Xiamen Especializada, Refinando,
Diferenciada, Inovadora" desde 2020.
"Especializada, Refinando, Diferenciada,
Inovadora" refere-se a PMEs com negócios
principais pendentes, fortes capacidades
profissionais, fortes capacidades de P&D e
inovação e potencial de desenvolvimento.
Concentrado principalmente na nova
geração de tecnologia da informação,
fabricação de equipamentos de ponta, novas
energias, novos materiais, biomedicina e
outras indústrias de médio a alto padrão.
incentivar a inovação e alcançar a
especialização, reforma e especialização.

Desde 2019, a Finehope foi selecionada como
a empresa líder da Xiamen Science and
Technology Little Giant. Este certificado foi
emitido em conjunto por cinco
departamentos do Governo Municipal de
Xiamen. Os critérios de seleção se
concentram em indústrias emergentes
estratégicas, como tecnologia da informação
de nova geração, equipamentos de ponta,
novos materiais, novas energias, biologia e
novos medicamentos, economia de energia e
proteção ambiental e alta tecnologia
marinha. Ganhar esta honra mostra que a
Finehope está na vanguarda da indústria em
novas tecnologias da informação e novos
materiais.

Certificação da Food and Drug
Administration

Certificado de Integração do Sistema de
Gestão da Informatização e
Industrialização

Certificado de Padronização de
Segurança do Trabalho

Finehope passou a certificação da Food
and Drug Administration todos os anos
desde
2018. A aprovação da Food and Drug
Administration significa que os
produtos produzidos pela Finehope
obtiveram certificados de governos
estrangeiros (CFG) e podem entrar no
mercado global sem problemas.

O certificado é avaliado pelo Governo
Municipal de Xiamen e emitido pela
Shanghai Academy of Quality Management
Science.
Este certificado reflete o nível de integração
profunda de informatização e
industrialização da Finehope. A Finehope
continuará a trilhar um novo caminho

A segurança na fabricação é importante para
prevenir ou diminuir o risco de lesões,
doenças e morte no local de trabalho.
O gerente geral da Finehope Tiger Side:
"Somente as instalações de fabricação que
continuam a enfatizar a segurança como uma
questão de alto nível permanecerão
altamente produtivas e competitivas no
mercado de hoje".



Permissão de Descarga de Poluição da
Província de Fujian O Terceiro - Certificação TUV

As licenças de descarga de poluentes são os
"cartões de identidade" de todas as entidades
envolvidas na descarga de poluentes e são
emitidas pelo Departamento Municipal de
Proteção Ambiental de Xiamen.
O secretário-geral Xi Jinping enfatizou que "o
meio ambiente ecológico deve ser protegido
como os olhos, e o meio ambiente ecológico deve
ser tratado como a vida". O primeiro-ministro Li
Keqiang disse: “A poluição ambiental é um perigo
para a subsistência das pessoas e a dor dos
corações das pessoas.

Desde 2007, a Finehope passou continuamente
pela certificação TUV e tornou-se um fornecedor
verificado pelo Alibaba.
O fornecedor verificado é um fornecedor de alta
qualidade verificado pela força autorizada da
plataforma Alibaba. Por meio de auditorias on-
line e off-line no local, as qualificações
corporativas dos comerciantes, qualificações de
produtos, recursos corporativos e outros pontos
fortes abrangentes são revisados e verificados.














