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GIỚI THIỆU TẬP ÐOÀN
Tập đoàn Thiên Long sản xuất và kinh doanh 4 nhóm sản phẩm chính:

• Nhóm Bút viết

• Nhóm Dụng cụ Văn phòng

• Nhóm Dụng cụ Học sinh

• Nhóm Dụng cụ Mỹ thuật

Với mẫu mã phong phú, chất lượng cao, thương hiệu uy tín và giá cả phù hợp, các 
sản phẩm của Thiên Long sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng 
từ bậc mầm non, tiểu học, trung học, đại học… đến nhân viên, cấp điều hành.

Thiên Long đã xây dựng và phát triển một hệ thống kênh phân phối sâu rộng tại thị 
trường nội địa. Mạng lưới phân phối từ Bắc đến Nam, với hơn 57.600 điểm bán lẻ, 
đảm bảo đưa sản phẩm của Thiên Long đến với người tiêu dùng trên khắp 63 tỉnh 
thành trong cả nước. Ngoài ra, Thiên Long còn xây dựng những kênh bán hàng 
khác như kênh bán hàng trực tiếp cho trường học, các doanh nghiệp (B2B), siêu thị, 
trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng, nhà sách, và kênh bán hàng qua mạng 
nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đón đầu xu thế phân phối và tiêu dùng hiện 
đại. Bên cạnh đó, Thiên Long tiếp tục đầu tư phát triển thị trường xuất khẩu, đưa 
sản phẩm mang nhãn hiệu FlexOffice và Colokit đến 45 quốc gia ở khắp 6 châu lục.

Cơ sở bút bi Thiên Long được thành 
lập, đầu tư trang thiết bị và xâm nhập 
thị trường bút viết trong nước.

1981 - 1995
Công ty TNHH SX-TM Thiên Long ra 
đời vào năm 1996, đánh dấu một giai 
đoạn phát triển mới về nâng cao chất 
lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, đa 
dạng hóa mẫu mã sản phẩm và phát 
triển thị trường tiêu thụ toàn quốc.

1996 – 2004

Công ty TNHH SX-TM Thiên Long 
chính thức chuyển đổi thành Công ty 
Cổ phần SX-TM Thiên Long. 

2005 – 2007

Thiên Long được phát triển mạnh mẽ. 
Công ty đổi tên thành Công ty Cổ 
phần Tập Đoàn Thiên Long. Trong thời 
gian này sản phẩm của Công ty đã 
chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong 
nước và bước đầu xâm nhập thị trường 
quốc tế.

2008 – 2011

Thương hiệu Thiên Long là số 1 của 
ngành hàng văn phòng phẩm tại Việt 
Nam.

2012 – 2015

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

57.600
Phủ khắp  

 điểm bán lẻ

Hơn

63 Tỉnh thành trong cả nước

Xuất khẩu

45Quốc gia toàn cầu
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SẢN PHẨM CAO CẤP
(NHÃN HÀNG BIZNER)
Sản phẩm Bizner là dòng sản phẩm 
cao cấp dành cho giới doanh nhân và 
người có thu nhập cao. 
Khác với những loại sản phẩm thông 
dụng, sức hấp dẫn của những sản 
phẩm Bizner nằm ở thiết kế độc đáo, 
sang trọng, công nghệ chế tác hiện 
đại, tinh xảo đến từng chi tiết.

BÚT VIẾT (NHÃN HÀNG TL)
Bút viết là nhóm sản phẩm truyền 
thống của Tập đoàn, chiếm hơn 65% 
thị phần trong nước. Những năm qua, 
Bút viết luôn thể hiện vai trò là nhóm 
sản phẩm chủ lực, tạo nền tảng trong 
quá trình phát triển của Thiên Long. 
Nhóm Bút viết của Thiên Long đa dạng 
về mẫu mã và chủng loại, với các dòng 
sản phẩm như bút bi, bút gel, bút lông 
bi, bút lông kim,... Các nguyên liệu 
chính được nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ, 
đảm bảo chất lượng ổn định và tốt nhất 
cho người tiêu dùng.
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DỤNG CỤ MỸ THUẬT 
(NHÃN HÀNG COLOKIT)
Colokit là nhãn hàng đại diện cho 
dòng sản phẩm Dụng cụ Mỹ thuật của 
Thiên Long. Colokit bao gồm các sản 
phẩm phục vụ cho bộ môn mỹ thuật, 
sáng tạo như sáp nặn, sáp màu, chì 
màu, màu nước,… không độc hại cho 
người sử dụng và thân thiện với môi 
trường, màu sắc đa đạng, tiện dụng 
giúp các bạn nhỏ thỏa sức sáng tạo và 
phát triển tư duy. Các sản phẩm mang 
nhãn hiệu Colokit an toàn, không độc 
hại, đạt tiêu chuẩn an toàn của Châu 
Âu EN 71/3… đã và đang được các 
phụ huynh tin tưởng đón nhận.

DỤNG CỤ HỌC SINH 
(NHÃN HÀNG ÐIỂM 10)
Bộ sản phẩm Điểm 10 của Thiên Long 
rất đa dạng, bao gồm: bảng, phấn, 
thước kẻ, bút chì, gôm tẩy, hồ dán, 
kéo, tập,… thiết kế theo quy chuẩn 
của Bộ Giáo dục, phù hợp với nhu cầu 
và mục đích sử dụng của các đối 
tượng học sinh. Các sản phẩm của bộ 
sản phẩm Điểm 10 như bút rèn chữ 
nét thanh nét đậm, mực viết máy rửa 
được, phấn viết bảng không bụi…đã 
góp phần giúp cho Bộ sản phẩm Điểm 
10 của Thiên Long ngày càng độc 
đáo, phong phú và đa dạng.
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Trong năm 2015, Tập đoàn Thiên Long đã vinh dự đạt 
được các giải thưởng sau:

Đạt Giải Nhất (World Class Award) giải thưởng 
“Chất Lượng Quốc Tế Châu Á – Thái Bình Dương”, 
Thiên Long là một trong ba doanh nghiệp đại diện 
cho Việt Nam tham gia giải thưởng này.

Top 10 Doanh Nghiệp Thâm Nhập Tích Cực Vào 
AEC, với các thành tích về đổi mới, sáng tạo phát 
triển thị trường trong nước cũng như thâm nhập 
các thị trường khu vực.

Đạt Giải thưởng “Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam 
Chất Lượng Cao” 19 năm liền từ năm 1997 đến 
2015.

Đạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” 7 lần liên tục 
từ năm 2003 đến nay, cùng Top 100 Thương hiệu 
Việt Nam trong hội nhập Quốc tế.

Nằm trong Top 50 Công Ty Kinh Doanh Hiệu Quả 
Nhất Việt Nam trong 3 năm liền do Báo Nhịp Cầu 
Đầu Tư tổ chức.

Nằm trong Top 50 Doanh Nghiệp Niêm Yết Tốt 
Nhất Việt Nam trong 3 năm liên tục do tạp chí 
Forbes bình chọn.

Đạt giải “Doanh Nghiệp Thực Hiện Tốt Trách 
Nhiệm An Sinh Xã Hội 2015” do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư cấp.

Đạt giải “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
tiêu biểu” do UBND TP.HCM trao tặng.

Có nhiều thành tích trong tham gia thực hiện dự án 
"Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2013 – 2015, góp phần tích cực 
trong phong trào thi đua của Thành phố” do UBND 
TP.HCM trao tặng.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi 
trường và đạt Giải thưởng Môi trường Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi” và “Chia Sẻ 
Cùng Thầy Cô” được bình chọn vào Top 10 sự kiện, 
hoạt động tiêu biểu của phong trào thanh thiếu nhi 
năm 2015 do BCH Trung ương Đoàn bầu chọn.

THÀNH TỰU VÀ CHỨNG NHẬN

TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM
SỐ 1 TẠI VIỆT NAM
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TL-060

Thiết kế thanh lịch, kiểu dáng thon gọn, trọng 
lượng vừa phải, cầm vừa tay.
Thân bút kim loại, công nghệ phun sơn điện tử 
cao cấp.
Ruột bút dạng Jumbo - được sản xuất tại Thụy Sỹ. 
Đầu bút cao cấp dạng Cone, rất thích hợp với 
việc ký và ghi chép. Bút viết trơn, êm, mực ra đều, 
liên tục. 

Màu mực:BÚT CAO CẤP

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

 1.0mm

TL-069

Thiết kế ấn tượng. Giắt bút được gắn viên kim 
cương nhân tạo giúp sản phẩm nhìn sang trọng 
và khác biệt.
Thân bút kim loại, công nghệ phun sơn điện tử 
cao cấp.
Ruột bút dạng Jumbo - được sản xuất tại Thụy Sỹ. 
Đầu bút cao cấp dạng Cone, rất thích hợp với 
việc ký và ghi chép. Bút viết trơn, êm, mực ra đều, 
liên tục.   

Màu mực:

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

 1.0mm

TL-075

Thiết kế đẳng cấp. Sản phẩm gây ấn tượng từ cái 
nhìn đầu tiên với sự phối màu tuyệt vời giữa hai 
màu sơn đen và các chi tiết mạ vàng sang trọng. 
Là loại bút dạng đậy nắp. Thân bút kim loại, công 
nghệ phun sơn điện tử cao cấp.
Ruột bút dạng Jumbo - được sản xuất tại Thụy Sỹ. 
Đầu bút cao cấp dạng Cone, rất thích hợp với 
việc ký và ghi chép. Bút viết trơn, êm, mực ra đều, 
liên tục.   

Màu mực:

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng 
    

 1.0mm

Thiết kế thanh lịch, kiểu dáng thon gọn, trọng 
lượng vừa phải, cầm vừa tay.
Thân bút bằng kim loại nguyên bản, không sơn, 
sáng bóng và sang trọng. 
Ruột bút dạng Jumbo - được sản xuất tại Thụy Sỹ. 
Đầu bút cao cấp dạng Cone, rất thích hợp với 
việc ký và ghi chép. Bút viết trơn, êm, mực ra đều, 
liên tục.   

TL-092
Màu mực:

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

 1.0mm



MB-08
Sản phẩm là một món quà tặng sang trọng có 
hộp bao ngoài được làm hết sức công phu, chất 
lượng, đẳng cấp
Bìa làm từ chất liệu da cao cấp, được gia công 
cẩn thận, chăm chút từng đường kim may.
Ruột 250 trang. Sử dụng giấy ngoại nhập, định 
lượng 80g/m2. 
Kích thước ruột 21x15 cm

MB-09

SỔ DA CAO CẤP BIZNER 

BIZ-P01
Bút chì thuộc dòng bút cao cấp Bizner. 
Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng.
Độ cứng ruột chì: HB - cho nét vẽ sắc nét, viết 
trơn êm, nét viết ra đều.
Thân bút hình lục giác, dễ cầm, không trơn, 
không mỏi tay khi cầm viết lâu. 

Đóng gói: 

= 10 cây/ hộp, = 96 hộp(960 cây)/thùng

BIZ-P02
Bút chì thuộc dòng bút cao cấp Bizner.
Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng.
Độ cứng ruột chì: 2B - cho nét vẽ mềm, viết trơn 
êm, nét viết ra đều, màu đậm. 
Thân bút hình lục giác, dễ cầm, không trơn, 
không mỏi tay khi cầm viết lâu. 

Đóng gói: 

= 10 cây/ hộp, = 96 hộp, (960 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 01 quyển/ hộp = 20 quyển/ thùng

Sản phẩm là một món quà tặng sang trọng có 
hộp bao ngoài được làm hết sức công phu, chất 
lượng, đẳng cấp
Bìa làm từ chất liệu da cao cấp, được gia công 
cẩn thận, chăm chút từng đường kim may.
Ruột 250 trang. Sử dụng giấy ngoại nhập, định 
lượng 80g/m2. 
Kích thước ruột 17x10 cm

Đóng gói: 

= 01 quyển/ hộp = 40 quyển/ thùng
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Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

TL-076

Thiết kế đẳng cấp. Sản phẩm gây ấn tượng từ cái 
nhìn đầu tiên với sự phối màu tuyệt vời giữa hai 
màu sơn đen và các chi tiết mạ vàng sang trọng. 
Là loại bút dạng đậy nắp. Thân bút kim loại, công 
nghệ phun sơn điện tử cao cấp.
Ruột bút dạng Jumbo - được sản xuất tại Thụy Sỹ. 
Đầu bút cao cấp dạng Cone, rất thích hợp với 
việc ký và ghi chép. Bút viết trơn, êm, mực ra đều, 
liên tục.   

Màu mực:  1.0mm

FT-08 

Bút máy cao cấp, thân bút bằng kim loại, công 
nghệ phun sơn điện tử cao cấp.  
Ngòi bút có gắn hạt Iridium siêu bền, viết êm trơn. 
Ruột bơm mực dạng ống vặn dễ sử dụng.

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

Thân có 2 màu:

FT-011

Bút máy cao cấp, thân bút bằng kim loại, công 
nghệ phun sơn điện tử cao cấp.  
Giắt bút được gắn viên kim cương nhân tạo giúp 
sản phẩm nhìn sang trọng và khác biệt.
Ngòi bút có gắn hạt Iridium siêu bền, viết êm trơn. 
Ruột bơm mực dạng ống vặn dễ sử dụng.

Đóng gói: 

= 1 cây/ hộp, = 10 hộp/ inner, (60 hộp)/thùng

Thân có 2 màu:

HB

2B



BÚT BI 
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TL-025

Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, sử dụng cơ 
cấu bấm. 
Thân bút nhựa trong, tảm có đệm mềm (grip) 
giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.8mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-027

Đây là một trong những cây bút đang được học 
sinh sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam . 
Bút có thiết kế tối giản, nhưng tinh tế và ấn 
tượng. Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong, 
phối hợp hoàn hảo với màu ruột bút bên trong. 
TL-027 đẹp, năng động và dễ sử dụng.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

Đầu bút dạng cone.

Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong.

Đầu bút dạng cone.
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BÚT BI / BẤM

TL-023

Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, dễ cầm nắm. 
Đầu bút dạng cone.
                

Màu mực:  0.8mm

Đầu bút dạng cone.

Thân bút nhựa trong. 

TL-08

Cây bút nổi tiếng có tuổi đời trên 20 năm của 
Tập đoàn Thiên Long nhưng vẫn được khách 
hàng ưa chuộng và tin dùng bởi thiết kế tối 
giản nhưng dễ sử dụng, chất lượng ổn định và 
bền bỉ. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.8mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng



TL-031

Một sản phẩm dành cho giới văn phòng. Bút có 
thiết kế hiện đại, thân nhỏ và thon dài, dễ cầm 
nắm khi viết. 
Thân bút làm từ nhựa cứng, giắt bút bằng kim 
loại mạ crom sáng bóng, sang trọng.
Đầu bút dạng cone. 

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

Đầu bút dạng cone.

Giắt bút bằng kim loại 
mạ crom sáng bóng. 

TL-036

Bút sử dụng cơ cấu bấm, thân tròn và chắc chắn. 
Thân bút làm từ nhựa màu đục. Giắt bút bằng kim 
loại mạ crom sáng bóng. Tảm có đệm mềm (grip) 
giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.7mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-047

Thiết kế cân đối, phần thân giữa hơi phồng to, 
thon gọn dần đều ở phần thân trên và dưới.
Nút bấm mạ crom sáng bóng. 
Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và 
giảm trơn trợt khi viết. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.7mm

Đóng gói: 

= 12 cây/hộp = 50 hộp (600 cây)/thùng

Đầu bút dạng cone.

Giắt bút bằng kim loại mạ crom sáng bóng. 
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TL-048

Bút có thiết kế thân tròn to, tạo cảm giác khỏe, 
chắc chắn.
Thân bút làm từ nhựa trong có pha màu. Giắt 
bút bằng kim loại mạ crom sáng bóng. Tảm có 
đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn 
trợt khi viết. 
Sử dụng ruột jumbo.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  1.0mm

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 40 hộp (400 cây)/thùng

TL-061

Bút có thiết kế đơn giản, toàn bộ thân bút làm từ 
nhựa trong pha màu nhạt, nhìn được phần ruột 
bút bên trong.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

Đầu bút dạng cone.

Giắt bút bằng kim loại 
mạ crom sáng bóng.

Tảm có đệm mềm (grip). 

Sử dụng ruột jumbo.
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TL-095

Thiết kế đột phá với cơ cấu bấm sáng tạo: Ruột tự 
động bật lên khi cài giắt bút vào túi áo. 
Kiểu dáng hiện đại, phần tay cầm có đệm cao su 
mềm (grip) giúp cho cầm bút rất thoải mái.
Viết rất trơn, êm, mực ra đều, liên tục.
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-079

Bút có thiết kế hiện đại, kết hài hòa giữa phần 
thân dưới bằng nhựa trong nhỏ và thon dài với 
phần giắt bút màu nhựa trắng đục khỏe khoắn.
Cảm giác cầm bút rất thoải mái, viết rất êm. Nét 
viết thanh mảnh và sắc nét.
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-089

Bút có thiết kế ấn tượng. Toàn bộ thân bút làm từ 
nhựa trong, phối hợp hoàn hảo với màu ruột bút 
bên trong.
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng
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TL-062

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ.
Thân bút bằng nhựa trong, in transfer film nhiều 
màu sắc. 
Đầu bút dạng needle, nét rất nhỏ và sắc nét.

Màu mực:  0.38mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-049

Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, dài và vừa tay 
cầm. 
Thân bút bằng nhựa trong. Nắp bút bằng nhựa 
màu, có lỗ để xỏ dây giữ bút khi cần thiết. Rất 
phù hợp sử dụng cho các công việc tại nhà 
xưởng, kho bãi, văn phòng.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.8mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-034

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ và khá 
ngắn, rất phù hợp với tay cầm của học sinh.
Phần tảm bút bằng nhựa trong. Nắp và thân bút 
bằng nhựa trắng đục. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

BÚT BI / ĐẬY NẮP

TL-097

Bút có thiết kế đơn giản, toàn bộ thân bút làm từ 
nhựa trong, nút bấm bằng nhựa cùng màu với 
ruột bút.
Viết trơn, êm, mực ra đều, liên tục.
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 40 cây/ lon = 960 cây/ thùng

27 28

SẢN PHẨM

MỚIMỚI



TL-090

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có cấu tạo khác hoàn toàn với các dạng bút 
truyền thống. Mực được bơm thẳng vào thân bút 
để sử dụng.
Thân bút bằng nhựa trong pha màu dạng xoắn, 
nhìn rất đẹp mắt như những hình dạng cây nến 
nhỏ. Nắp bút bằng nhựa màu được phối theo các 
màu mực. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.6 mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 100 hộp (2.000 cây)/thùng

TL-079 Plus

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ.
Thân bút bằng nhựa trong. Nắp bút bằng nhựa 
trong in họa tiết ấn tượng. 
Đầu bút dạng needle.
Viết trơn, êm, mực ra đều, liên tục.

Màu mực:  0.6mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-080

Dạng bút bi đậy nắp.
Bút có thiết kế ấn tượng, thân tròn, nhỏ rất phù 
hợp với tay cầm của học sinh.
Thân bút bằng nhựa trong, in transfer film sắc 
nét và ấn tượng. Tảm bút mạ crom sáng bóng. 
Nắp bút bằng nhựa trong.
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-093

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có cấu tạo khác hoàn toàn với các dạng bút 
truyền thống. Mực được bơm thẳng vào thân bút 
để sử dụng.
Thân bút bằng nhựa trắng đục pha màu dạng 
sọc thẳng.  
Nắp bút bằng nhựa trong. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.6mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 100 hộp (2.000 cây)/thùng

TL-100

Dạng bút bi đậy nắp. 
Bút có cấu tạo khác hoàn toàn với các dạng bút 
truyền thống. Mực được bơm thẳng vào thân bút 
để sử dụng.
Nắp bút bằng nhựa màu, có lỗ để có thể xỏ dây 
khi cần thiết. Thân bút bằng nhựa trắng pha màu 
dạng sọc thẳng. Màu sắc hài hòa nhẹ nhàng. 
Nhìn rất ấn tượng, thích hợp với đối tượng khách 
hàng văn phòng, công sở.  
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.6mm

Đóng gói: 

= 50 cây/lon = 40 lon (2.000 cây)/thùng
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BÚT
GEL

BÚT GEL / BẤM
GEL-09

Dạng bút gel bấm. 
Bút có thiết kế hiện đại, thân tròn và khá to, tạo 
cảm giác khỏe, chắc chắn.
Thân bút làm từ nhựa trong, tảm có đệm mềm 
(grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết. 
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 12 cây/hộp = 24 hộp (288 cây)/thùng

Bảo quản: Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 
mặt trời, nơi có nhiệt độ cao.
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GEL-04

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ và ngắn, 
rất phù hợp với tay cầm của học sinh tiểu học.
Thân bút bằng nhựa trong in hoa văn nhiều màu 
sắc rất bắt mắt.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng needle .

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

BÚT GEL / ĐẬY NẮP

Bảo quản: Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 
mặt trời, nơi có nhiệt độ cao.

GEL-029

Dạng bút gel bấm. 
Thiết kế bút hiện đại, gây ấn tượng mạnh với cơ 
cấu bấm rất nhạy.
Thân bút làm từ nhựa trong, các đường cong 
trên thân cân đối và tạo cảm giác năng động, 
khỏe khoắn. Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm 
êm tay và giảm trơn trợt khi viết. 
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục.
Đầu bút dạng cone.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng
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GEL-08

GEL-07

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ và ngắn, 
rất phù hợp với tay cầm của học sinh tiểu học.
Thân bút bằng nhựa trắng đục, nắp nhựa trong 
được pha màu theo màu mực.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế hiện đại, thân tròn, dài rất phù 
hợp với tay cầm của HS, SV, NVVP.
Thân và bút bằng nhựa trong, tảm có đệm mềm 
(grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết. 
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.
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GEL-018

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế năng động với phần thân nhiều 
màu sắc, in transfer film họa tiết sống động.
Thân bút tròn, nhỏ rất phù hợp với tay cầm của 
HS, SV.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng pipe.

Màu mực:  0.38mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

GEL-020

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản và hiện đại. Thân và nắp 
bút bằng nhựa trong, tảm mạ crom sáng bóng 
sang trọng.
Thân bút tròn và dài rất phù hợp với tay cầm của 
HS, SV, NVVP.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng pipe.

Màu mực:  0.38mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

GEL-012

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản nhưng khoa học, thân 
tròn, nhỏ rất phù hợp với tay cầm của học sinh 
tiểu học.
Thân và nắp bút bằng nhựa trắng đục, in nhũ 
kim loại.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

GEL-012/DO

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản nhưng khoa học, thân 
tròn, nhỏ rất phù hợp với tay cầm của học sinh 
tiểu học.
Thân bút bằng nhựa trắng đục, in transfer film 
hình nhân vật Doraemon rất thu hút. 
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.
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GEL-021 BÚT NHŨ TRANG TRÍ

Dạng bút gel mực nhũ sử dụng để vẽ trang trí, 
viết thiệp, đánh dấu,
Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, nhỏ và dài 
rất phù hợp với tay cầm của HS, SV.
Sử dụng mực nhũ ánh kim, màu tươi sáng, viết 
êm trơn, ra đều và liên tục. 
Đầu bút dạng cone.

Màu mực: Màu bạc  1.0mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

GEL-022

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản và hiện đại. Thân và nắp 
bút bằng nhựa trong, tảm mạ crom sáng bóng 
sang trọng.
Thân bút tròn và dài rất phù hợp với tay cầm của 
HS, SV, NVVP.
Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra đều 
và liên tục. 
Đầu bút dạng pipe.

Màu mực:  0.38mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.
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GEL-026

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản. Thân và nắp bút bằng 
nhựa đục pha các màu nhẹ, hài hòa.
Thân bút tròn và dài rất phù hợp với tay cầm của 
HS, SV.
Mực mùi trái cây, hương thơm nhẹ, tạo cảm giác 
thoải mái và thư giãn khi học tập, hương liệu cao 
cấp không độc hại. Màu đậm và tươi sáng, viết êm 
trơn, ra đều và liên tục. 
Đầu bút dạng pipe.

Màu mực:  0.38mm
Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

GEL-027

Dạng bút gel đậy nắp. 
Bút có thiết kế đơn giản và hiện đại. Thân và nắp bút 
bằng nhựa trắng đục, tảm nhựa pha màu theo màu 
mực của ruột.
Thân bút tròn và nhỏ rất phù hợp với tay cầm của HS.
Mực smooth cho màu đậm và tươi sáng, viết rất nhẹ 
và êm trơn. 
Đầu bút dạng needle.

Màu mực:  0.5mm

Smooth ink
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Bảo quản: Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 
mặt trời, nơi có nhiệt độ cao.

Đóng gói: 

= 40 cây/lon = 24 lon (960cây)/thùng
SẢN PHẨM

MỚIMỚI



BÚT 
BUTTER GEL

BÚT BUTTER GEL / BẤM 

GEL-B011

Dạng bút bấm. 
Kiểu dáng năng động. Cơ cấu bấm viết rất ấn 
tượng và tiện lợi khi sử dụng.
Thân bút bằng nhựa trong được pha màu rất trẻ 
trung. 
Đầu bút dạng needle.
Công nghệ mực butter gel tiên tiến cho nét viết 
êm trơn và màu sắc đậm hơn mực bút bi.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng
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GEL-B03

Dạng bút đậy nắp. 
Kiểu dáng hiện đại, giắt bút bằng kim loại sáng 
bóng sang trọng. Rất phù hợp với khách hàng là 
NVVP.
Thân bút bằng nhựa trong in tem transfer film ấn 
tượng. Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay 
và giảm trơn trợt khi viết.
Đầu bút dạng cone.
Công nghệ mực butter gel tiên tiến cho nét viết 
êm trơn và màu sắc đậm hơn mực bút bi.

Màu mực:  0.6mm

Đóng gói: 

= 12 cây/hộp = 50 hộp (600 cây)/thùng

BÚT BUTTER GEL / ĐẬY NẮP
GEL-B01

Dạng bút đậy nắp. 
Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.
Thân bút bằng nhựa cứng được pha màu theo 
màu mực bút. Tảm và nắp bằng nhựa trong.
Đầu bút dạng cone.
Công nghệ mực butter gel tiên tiến cho nét viết 
êm trơn và màu sắc đậm hơn mực bút bi.

Màu mực:  0.6mm

Đóng gói: 

= 12 cây/hộp = 80 hộp (960 cây)/thùng
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GEL-B014

Dạng bút đậy nắp. 
Kiểu dáng đơn giản, thân tròn và nhỏ, dễ cầm 
nắm, rất thích hợp cho học sinh.
Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm 
mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi 
viết.
Đầu bút dạng needle.
Công nghệ mực butter gel tiên tiến cho nét viết 
êm trơn và màu sắc đậm hơn mực bút bi.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 48 hộp (960 cây)/thùng



RB-68

Bút sử dụng hệ thống dẫn mực “free ink system” 
đòi hỏi công nghệ sản xuất có độ chính xác rất cao.
Kiểu dáng hiện đại, giắt bút bằng kim loại sáng 
bóng sang trọng. Rất phù hợp với khách hàng là 
NVVP.
Sử dụng màu pigment nên độ bền màu với ánh 
sáng và nước của mực rất tốt, thích hợp cho việc 
lưu trữ hồ sơ, ký tên…
Đầu bút dạng cone.
Viết trơn tru, êm ái và nét chữ sắc sảo, nhỏ gọn.

Màu mực:  0.5mm

Đóng gói: 

= 12 cây/hộp = 12 hộp/inner, (1.152 cây)/thùng

BÚT LÔNG BI BÚT LÔNG KIM

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

FL-04

Kiểu dáng bút thon gọn, xinh xắn thích hợp 
dùng cho các em học sinh tiểu học.
Viết nhẹ, mực ra đều, nét chữ sắc sảo, nhỏ gọn.

Màu mực:  0.3mm

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 60 hộp (600 cây)/thùng
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Có thể rửa sạch dễ dàng
      vết mực dính trên da, quần áo
bằng nước sạch

FL-09

Ngòi bút được thiết kế đặc biệt giúp viết chữ nét 
thanh nét đậm rõ ràng. 
Kiểu dáng bút thon gọn, xinh xắn thích hợp 
dùng cho các em học sinh tiểu học.
Viết nhẹ, mực ra đều, nét chữ sắc sảo.

Màu mực:

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 72 hộp (720 cây)/thùng
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SẢN PHẨM

MỚIMỚI

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.

FL-04/DO

Bút sử dụng hình ảnh Doraemon dễ thương.
Kiểu dáng bút thon gọn, xinh xắn thích hợp 
dùng cho các em học sinh tiểu học.
Viết nhẹ, mực ra đều, nét chữ sắc sảo, nhỏ gọn.

Màu mực:  0.3mm

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 60 hộp (600 cây)/thùng

FL-08/DO

Bút sử dụng hình ảnh Doraemon dễ thương.
Kiểu dáng bút thon gọn, xinh xắn thích hợp dùng 
cho các em học sinh tiểu học.
Viết nhẹ, mực ra đều, nét chữ sắc sảo, nhỏ gọn.
Công nghệ mực washable tiên tiến giúp các  bé có 
thể rửa sạch dễ dàng các vết bẩn bám dính trên da, 
quần áo.

Màu mực:  0.3mm

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 72 hộp (720 cây)/thùng

Bảo quản: Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng. 
Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, 
nơi có nhiệt độ cao.









































Sách làm quen Tiếng Việt 

Tập luyện viết chữ đẹp 

TẬP TÔ CHỮ TTC-01
Sách tập tô chữ dành cho các bé từ 3-6 tuổi.
Nội dung: Sách được biên tập theo chuẩn của Bộ GD & ĐT. Các bé được 
làm quen với từng nét chữ ban đầu, các chữ cơ bản trong bộ chữ cái 
Tiếng Việt.... Từng nét chữ được vẽ công phu, trau chuốt.
Sách in 4 màu, hình minh họa dễ thương đầy màu sắc.
32 trang (chưa kể bìa)
Giấy định lượng 80g/m2

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng

Kích thước: 170 x 240 mm

TTC-04
Sách tập tô chữ dành cho các bé từ 3-6 tuổi.
Nội dung: Các bé được làm quen với các nét chữ cơ bản trong bộ chữ 
cái Tiếng Việt. Thực hành tốt sẽ giúp các em biết viết chữ nhanh và đẹp 
hơn. Từng nét chữ được vẽ công phu, trau chuốt.
Sách in 4 màu, hình minh họa đầy sáng tạo, dễ thương và màu sắc.
32 trang (chưa kể bìa).
Giấy định lượng 80g/m2.

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng

Kích thước: 170 x 240 mm

LQTV01/02
Sách dành cho các bé từ 3-4 tuổi (LQTV-01: Tập 1 / LQTV-02: Tập 2)
Nội dung: Sách được thiết kế theo kiểu vừa học vừa chơi. Mỗi trang 
sách, các bé sẽ được làm quen với các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng 
Việt đồng thời sau khi kết thúc việc tô chữ, bé sẽ được nghỉ ngơi thư 
giãn qua việc tô màu các hình vẽ sinh động, dễ thương. Mỗi hình vẽ 
đều là những liên tưởng trực quan đến các chữ mà bé đã học trong bài.
Sách in 4 màu, hình minh họa dễ thương đầy màu sắc.
32 trang (chưa kể bìa)
Giấy định lượng 80g/m2

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng

Kích thước: 170 x 240 mm

LVCD-03/04
Sách luyện viết chữ đẹp: 
LVCD-03: Kiểu chữ đứng
LVCD-04: Kiểu chữ nghiêng
Sách được thiết kế dựa theo Sáng kiến kinh nghiệm “Dạy nét chữ - Rèn 
nết người” của nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Cao. Sáng kiến đã được áp 
dụng rộng rãi và phổ biến trên cả nước. 
Sách giúp các em học sinh luyện viết chữ một cách khoa học và theo 
đúng qui định của Bộ giáo dục và đào tạo. Sau khi tập viết đúng theo 
hướng dẫn của sách, chữ viết của các em sẽ thấy đẹp lên theo từng 
ngày.  
Giấy định lượng cao 100g/m2 , in 4 màu, có tính thẩm mỹ cao. 
32 trang (chưa kể bìa)

Đóng gói: 10 quyển/lốc, 20 lốc/thùng, 200 quyển/thùng

Kích thước: 170 x 240 mm
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BÚT CHÌ HB

BÚT CHÌ 2B

 GP-012
Bút chì thân gỗ, thân dạng tròn, thon nhỏ. Thân sơn 
trắng, in nhiều họa tiết sinh động, màu sắc thu hút. 
Ruột chì loại HB, cứng và đen. Nét đậm vừa phải, ít 
gãy, dễ gôm tẩy.
Thích hợp cho các hoạt động như ghi chép, vẽ nháp, 
học tập. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

  Bút  chì bấm PC-022
Một sản phẩm sáng tạo mới. Bút chì với thân bằng 
nhựa có kích thước tương tự bút chì gỗ thường, 
nhưng sử dụng cơ chế bấm rất tiện lợi và tiết kiệm. 
Ruột chì có kích thước 2.0 mm. Là loại ruột chì: 2B  - 
cho nét vẽ mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ nhàng 
trên bề mặt giấy. 
Ruột chì dễ dàng thay khi sử dụng hết, bút bấm nhẹ 
tay, không rít. 
Bút tích hợp chuốt dành riêng cho ruột chì ở đầu bút 
rất thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng.

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

 GP-01
Bút chì thân gỗ, thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm 
khi viết. Thân có thiết kế đơn giản, sơn một màu. 
Ruột chì loại 2B, mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 
Thích hợp cho học tập, đặc biệt là tiểu học. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

 GP-03
Bút chì thân gỗ, thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm 
khi viết. Thân sơn trắng, in nhiều họa tiết sinh động, 
màu sắc thu hút. 
Ruột chì loại 2B, mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

 GP-016
Loại bút chì mới, thân bút được làm từ nhựa, rất nhẹ. 
Thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm khi viết. 
Ruột chì loại HB, cứng và đen. Nét đậm vừa phải, ít 
gãy, dễ gôm tẩy.
Thích hợp cho các hoạt động như ghi chép, vẽ nháp, 
học tập. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

 Bút chì khúc PC-09
Thân bút bằng nhựa trong, dạng tròn.
Ruột có 11 khúc chì, có nắp đậy, trên nắp có gôm, có 
thể thay được ruột chì.

Đóng gói: 

= 20 cây/lon = 48 lon (960 cây)/thùng

 Bút  chì bấm PC-018 
Bút chì bấm PC-018 có thân bằng nhựa, sử dụng min 
chì 0.5 mm.
Bút được thiết kế phối màu sinh động, cá tính, phù 
hợp cho tuổi teen.
Bút có gắn sẵn gôm tiện lợi, có thể thay được min chì. 

Đóng gói: 

= 20 cây/hộp = 60 hộp (1.200 cây)/thùng
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BÚT CHÌ BẤM

 GP-04
Bút chì thân gỗ có sẵn gôm, thân dạng hình lục giác, 
dễ cầm nắm khi viết. Thân có thiết kế đơn giản, sơn 
hai màu xanh và vàng. 
Ruột chì loại HB, cứng và đen. Nét đậm vừa phải, ít 
gãy, dễ gôm tẩy.
Thích hợp cho các hoạt động như ghi chép, vẽ nháp, 
học tập. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

HB

HB

HB

2B

2B

2B

HB

HB



 GP-022
Chì vẽ mỹ thuật chuyên nghiệp. 
Thân gỗ, sơn một màu đơn giản nhưng sang trọng.
Ruột chì 3B. Chì mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy

 GP-023
Chì vẽ mỹ thuật chuyên nghiệp. 
Thân gỗ, sơn một màu đơn giản nhưng sang trọng.
Ruột chì 4B. Chì rất mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 

4B

GP-024
Chì vẽ mỹ thuật chuyên nghiệp. 
Thân gỗ, sơn một màu đơn giản nhưng sang trọng.
Ruột chì 5B. Chì rất mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 

5B

GP-025
Chì vẽ mỹ thuật chuyên nghiệp. 
Thân gỗ, sơn một màu đơn giản nhưng sang trọng.
Ruột chì 6B. Chì rất mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 

6B

 GP-018
Bút chì thân gỗ, thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm 
khi viết. Thân thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, 
sơn một màu vàng. 
Ruột chì loại 2B, mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 
Thích hợp cho học tập, đặc biệt là tiểu học. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

 GP-020
Bút chì thân gỗ, thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm 
khi viết. Có 2 màu thân bút: Hồng và vàng.
Ruột chì loại 2B, mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 
Thích hợp cho học tập, đặc biệt là tiểu học. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

BÚT CHÌ 3B/4B/5B/6B

MIN CHÌ
PCL-03
Min chì độ cứng HB - kích thước 0.5mm, thay thế được cho hầu hết các 
loại chì bấm thông dụng hiện nay.
Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến tại Hàn 
Quốc. 
Sử dụng nguyên liệu cao cấp giúp min chì cứng, khó gãy. Nét chì mềm 
mại, trơn tru và rõ nét.

 Đóng gói: 10 ống/hộp, 6 hộp/inner, 480 ống/thùng

PCL-05
Min chì độ cứng 2B - kích thước 2.0mm, thay thế cho bút chì PC-022 và 
các bút chì bấm sử dụng min chì 2.0mm.
Sử dụng nguyên liệu cao cấp giúp min chì cứng, khó gãy. Nét chì đậm, 
viết êm và rõ nét.
Chất liệu không độc hại với người sử dụng
Dễ dàng thay ruột chì khi sử dụng
Số lượng: 05 min chì/ ống

Đóng gói: 20 ống/ hộp, 480 ống/ thùng
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 GP-021
Bút chì thân gỗ, thân dạng hình lục giác, dễ cầm nắm 
khi viết. 
Thân bút được thiết kế hiện đại với họa tiết xoắn 
quanh bút cho cây bút sinh động và thu hút.
Ruột chì loại 2B, mềm và đen. Nét đậm, lướt nhẹ 
nhàng trên bề mặt giấy. 

Đóng gói: 

= 10 cây/hộp = 96 hộp (960 cây)/thùng

2B 3B

2B

2B



 S-04
Thân chuốt thiết kế sinh động, có phần nắp đậy giữ vỏ 
chì không rơi ra khi chuốt.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp với học sinh.

S-05
Thân chuốt thiết kế sinh động, có phần nắp đậy giữ vỏ 
chì không rơi ra khi chuốt.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp với học sinh.

S-06
Thân chuốt thiết kế sinh động hình máy bay, có phần 
nắp đậy giữ vỏ chì không rơi ra khi chuốt.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp với học sinh.

S-09
Thân chuốt bút chì bằng nhựa, hình tròn, nhỏ gọn và 
dễ cầm.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp nhiều đối tượng khách hàng.

CHUỐT CHÌ

Thân chuốt bằng nhựa, nhỏ gọn, vừa tay, dễ cầm, dễ 
chuốt.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp nhiều đối tượng khách hàng.

E-05 / E-06 / E-08
Sản phẩm được làm bằng chất liệu Hypolyme cao cấp, 
sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy.
Gôm/tẩy dẻo dai, ít bụi trong quá trình bôi xóa, không 
làm rách giấy. 

E-09

GÔM / TẨY
Đóng gói: 

= 40 cái/hộp = 96 hộp (3840c)/thùng

Đóng gói E-05: 

= 20 cục/hộp = 40 hộp/(800 cục)/thùng

Đóng gói E-06: 

= 30 cục/hộp = 40 hộp/(1.200 cục)/thùng

Đóng gói E-08: 

= 30 cục/hộp = 40 hộp/(1.200 cục)/thùng

Đóng gói: 

= 30 cục/hộp = 40 hộp/(1.200 cục)/thùng

Kích thước nhỏ gọn, rất thích hợp cho học sinh.
Sản phẩm được làm bằng chất liệu Hypolyme cao cấp, 
sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy.
Gôm/tẩy dẻo dai, ít bụi trong quá trình bôi xóa, không 
làm rách giấy. 
Không chứa hóa chất độc hại, an toàn cho trẻ em.

E-011

Đóng gói: 

= 30 cục/hộp = 40 hộp/(1.200 cục)/thùng

Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, giúp tấy 
xóa nhanh hơn các loại gôm thường.
Sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy.
Gôm/tẩy dẻo dai, ít bụi trong quá trình bôi xóa, không 
làm rách giấy. 
Không chứa hóa chất độc hại, an toàn.

E-012

Đóng gói: 
(gồm cả 4 bộ: Thỏ trắng, Rau củ, Động vật, Trái tim)

= 20 túi/ hộp = 800 túi/ thùng

Gôm được tạo hình thành các mẫu hình ngộ nghĩnh 
như con vật, trái cây, rau củ...  Kiểu dáng sinh động, 
đáng yêu mang lại sự thích thú cho các bé khi sử 
dụng.

Đóng gói: 

= 24 cái/hộp = 24 hộp (576 cái)/thùng

Đóng gói: 

= 24 cái/hộp = 24 hộp (576 cái)/thùng

Đóng gói: 

= 18 cái/hộp = 18 hộp (432 cái)/thùng

Đóng gói: 

= 18 cái/hộp = 24 hộp (432 cái)/thùng

S-011
Thân chuốt bằng nhựa trong, nhỏ gọn, vừa tay, dễ 
cầm, dễ chuốt.
Lưỡi chuốt bằng thép không gỉ, sắc bén.
An toàn và thích hợp nhiều đối tượng khách hàng.

Đóng gói: 

= 40 cái/hộp = 96 hộp (3840 cái)/thùng

S-01
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G-011/DO

HỒ DÁN
G-08

Là loại keo chuyên dùng để dán giấy, ở dạng lỏng.
Đóng gói trong lọ nhựa trong. Đầu lọ được thiết kế thành đồ bôi chuyên biệt 
giúp dễ bôi keo khi dán.  
Keo có độ kết dính cao, khô nhanh. Keo có hương thơm nhẹ.
Keo không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Bảo quản: Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm. 

dung tích 30ml.

Đóng gói: 

= 12 lọ/khay = 40 khay (480 lọ)/thùng

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để ánh 
sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

Đóng gói: 

= 30 thỏi/hộp = 12 hộp (360 thỏi)/thùng

G-015
Là loại keo chuyên dùng để dán giấy, ở dạng lỏng.
Đóng gói trong lọ nhựa trong. Đầu lọ được thiết kế thành đồ bôi chuyên biệt 
giúp dễ bôi keo khi dán.
Keo có độ kết dính cao, khô nhanh. Keo có hương thơm nhẹ.
Keo không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Bảo quản: Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

dung tích 15ml.

Đóng gói: 

= 12 lọ/khay = 60 khay (720 lọ)/ thùng

Là loại keo dán giấy, ở dạng khô, sử dụng thuận tiện, không lo bị chảy, bám dinh 
tay như keo nước.
Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô nhanh. 
Keo không độc hại.
Sản phẩm sử dụng hình ảnh Doraemon bản quyền.

trọng lượng 8g.

G-014
Là loại keo chuyên dùng để dán giấy, ở dạng khô, sử dụng thuận tiện, không lo 
bị chảy, bám dinh tay như keo nước. 
Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô nhanh. 
Keo không độc hại.

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để ánh 
sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

Đóng gói: 

= 30 thỏi/hộp = 12 hộp (360 thỏi)/thùng

trọng lượng 8g.
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DC-02
Là loại phấn trắng không bụi được sản xuất trên dây chuyển hiện đại 
của Hàn Quốc.
Phấn viết nét chữ rõ ràng, êm trơn, bám bảng đều và không tạo bụi 
phấn rất thân thiện với môi trường.
Phấn không độc hại nhờ sử dụng nguyên liệu sạch, đầu vào được kiểm 
tra nghiêm ngặt.

Sản phẩm dùng thay thế cho ruột bút phấn nước CM-01. Một giải 
pháp tiết kiệm dành cho khách hàng.

PHẤN KHÔNG BỤI

An toàn
      Không độc hại

 CM-01BÚT PHẤN NƯỚC

 Ống mực bút phấn nước CMIC-01

COMPA

PHẤN VIẾT BẢNG

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh va đập mạnh làm bể/ gãy phấn. 

Đóng gói: 

= 10 viên/hộp = 10 hộp/lốc (160 hộp)/thùng

C-02
Loại compa dành cho học sinh. Thân bằng nhựa, nhỏ 
gọn và nhẹ, dễ cầm, dễ sử dụng.  
Dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau 
như: hình tròn, oval, xoắn ốc... một cách đơn giản và 
dễ dàng. 
An toàn và dễ thay bút chì khi sử dụng.

Đóng gói: 

= 5c/dây = 40 c/inner, 480 cái/thùng

Đây là sản phẩm mới, mang tính đột phá cho dòng sản phẩm phấn 
viết bảng được phát triển bởi Tập đoàn Thiên Long.
Sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi bật:

Sản phẩm được thiết kế như một cây bút lông bảng giúp cho việc 
cầm nắm sử dụng thuận tiện, dễ dàng.
Vừa dễ cất giữ, lại sạch sẽ, không lo việc bụi phấn bám ra tay, bị gãy 
như các loại phấn thường.
Khi viết và xóa không tạo ra bụi, thân thiện với môi trường và bảo vệ 
sức khỏe người sử dụng.
Viết được trên nhiều bề mặt vật liệu: bảng đen, bảng trắng, kính, 
tường, các bề mặt nhẵn... Khách hàng có thể thỏa thích sử dụng để 
học tập, ghi chú thông tin và dễ dàng lau chùi với các loại vải mềm. 
Thay ống mực dễ dàng.

Bảo quản: Lắc đều trước khi sử dụng. Đậy nắp sau khi sử dụng. Để 
bút nằm ngang hoặc theo hướng lên trên, tuyệt đối không để bút 
hướng xuống. 

Đóng gói: 

= 2 cây/vỉ = 500 cây/thùng

Đóng gói: 

= 10 ống/hộp = 80 hộp (800 ống)/thùng

màu mực: 

màu mực: 

màu thân: 

màu thân: C-05
Loại compa dành cho học sinh. Thân bằng nhựa, nhỏ 
gọn và nhẹ, dễ cầm, dễ sử dụng.  
Dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau 
như: hình tròn, oval, xoắn ốc... một cách đơn giản và 
dễ dàng. 
Đặc biệt có thước gắn kèm theo giúp khách hàng có 
thể căn vẽ các hình vẽ với kích thước như ý.
An toàn và dễ thay bút chì khi sử dụng.

Đóng gói: 

= 01c/vỉ = 20 vỉ/inner (160c)/thùng
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 SC-014

SC-012
Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công. 
Làm bằng thép không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an 
toàn cho trẻ khi sử dụng. 
Tay cầm bằng nhựa, trên tay cầm có thêm thanh bẩy 
giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay.

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 20 cây/ hộp = 12 hộp (240 cây)/thùng

Đây là sản phẩm kéo cỡ vừa, dành cho văn phòng với
kiểu dáng đơn giản, phối màu thanh lịch. Kéo cầm vừa 
tay, cắt êm, nhạy.
Lưỡi kéo làm bằng thép không gỉ.
Phần tay cầm kéo theo công nghệ chịu lực cắt, không 
làm đau tay.
Có 4 màu thân kéo đa dạng sự lựa chọn 

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 20 cây/ hộp = 12 hộp (240 cây)/thùng

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt

 SC-015
Đây là sản phẩm kéo cỡ vừa, dành cho văn phòng với
kiểu dáng đơn giản, phối màu thanh lịch. Kéo cầm vừa 
tay, cắt êm, nhạy.
Lưỡi kéo làm bằng thép không gỉ. 
Đặc biệt kéo này có phần lưỡi kéo dài và dày giúp cho 
kéo này có lực cắt rất khỏe và bền.
Phần tay cầm kéo theo công nghệ chịu lực cắt, không 
làm đau tay.
Có 4 màu thân kéo đa dạng sự lựa chọn 

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 10 cây/ hộp = 120 cây/ thùng 

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt

 SC-09/DO

SC-03
Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công.
Làm bằng thép không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an 
toàn cho trẻ khi sử dụng. 
Tay cầm bằng nhựa, trên tay cầm có thêm thanh bẩy 
giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay.

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 20 cây/ hộp = 12 hộp (240 cây)/thùng

Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công. 
Thân kéo in hình nhân vật Doraemon tinh nghịch, 
màu rực rỡ rất thu hút sự chú ý của các em học sinh.  
Làm bằng thép không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an 
toàn cho trẻ khi sử dụng. 
Tay cầm bằng nhựa, trên tay cầm có thêm thanh bẩy 
giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay.
Có 4 màu kéo để da dạng lựa chọn.

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 20 cây/ hộp = 12 hộp (240 cây)/thùng

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt

 SC-011
Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công.
Kiểu dáng ngộ nghĩnh được chọn lọc phù hợp cho lứa 
tuổi mầm non, học sinh cấp 1
Làm bằng kim loại không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ 
an toàn cho trẻ khi sử dụng. 
Tay cầm bằng nhựa, trên tay cầm có thêm thanh bẩy 
giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay.

Đóng gói: 01 kéo/ blister card 

= 20 cây/ hộp = 12 hộp (240 cây)/thùng

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm ướt
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BẢNG HỌC SINH

 

  

 

B-08
Loại bảng đen, 2 mặt viết phấn dùng cho học sinh tiểu học.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

B-015/DO
Là loại bảng bộ, 1 mặt viết phấn, 1 mặt viết lông bảng, trên 
bảng có kẹp thêm 01 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên 
dành cho học sinh.
Bảng sử dụng hình ảnh Doraemon rất dễ thương và thu hút.
Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 40 bảng/thùng

B-016
Loại bảng màu xanh lá, 2 mặt viết phấn (1 mặt 4 ôly nhỏ và 
1 mặt 4 ôly lớn)  dùng cho học sinh tiểu học.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

B-016 Plus
Loại bảng màu xanh lá, 2 mặt viết phấn (1 mặt 5 ôly chấm kẻ 
2/3 và 1 mặt 4 ôly lớn)  dùng cho học sinh tiểu học.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

B-017
Loại bảng màu đen, 2 mặt viết phấn (1 mặt 5 ôly chấm kẻ 
2/3 và 1 mặt 4 ôly nhỏ)  dùng cho học sinh tiểu học.
Vạch kẻ đậm, dễ dàng nhận dạng khi luyện viết chữ.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

B-09
Là loại bảng bộ, 1 mặt viết phấn, 1 mặt viết lông bảng, trên 
bảng có kẹp thêm 01 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên 
dành cho học sinh.
Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 40 bảng/thùng

B-011
Là loại bảng bộ, 1 mặt viết phấn, 1 mặt viết lông bảng, trên 
bảng có kèm thêm 01 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên 
dành cho học sinh.
Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 40 bảng/thùng

B-012
Loại bảng đen, 2 mặt viết phấn (1 mặt 4 ôly và 1 mặt 5 ôly kẻ 
chấm2/3)  dùng cho học sinh tiểu học.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

B-014
Là loại bảng bộ, 1 mặt viết phấn, 1 mặt viết lông bảng, trên 
bảng có kẹp thêm 01 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên 
dành cho học sinh.
Bảng sử dụng hình ảnh Doraemon rất dễ thương và thu hút.
Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 140 bảng/thùng

Kích thước A4

Kích thước A4

Kích thước ~ B5

Kích thước A4

Kích thước ~ B5

Kích thước A4

Kích thước 318 x 218 (lớn hơn A4)

Kích thước 318 x 218 (lớn hơn A4)

Kích thước 318 x 218 (lớn hơn A4)

B-018
Loại bảng màu xanh lá, 2 mặt viết phấn (1 mặt 5 ôly chấm kẻ 
2/3 và 1 mặt 4 ôly nhỏ)  dùng cho học sinh tiểu học.
Vạch kẻ đậm, dễ dàng nhận dạng khi luyện viết chữ.
Mặt bảng mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.
Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh, rửa sạch khi cần.

Đóng gói: 

= 01 bảng/túi nilon = 100 bảng/thùng

Kích thước 318 x 218 (lớn hơn A4)
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THƯỚC KẺ SR-02
Là loại thước thẳng dùng cho học sinh, chiều dài 20cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa cứng, trong suốt, có độ 
bền cao.
Mặt thước có nhãn để học sinh ghi tên.
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.

Màu thước:

Đóng gói: 

= 01cây/ túi nilon = 200 cây/thùng 

SR-012
Bộ thước gồm: Êke 450, êke 600, thước đo độ góc 
1800, thước thẳng (15cm). 
Chất liệu bằng nhựa cứng, thân trong, in vạch số 
chính xác và sắc nét.
Cạnh thước được bo tròn không đau tay, an toàn khi 
sử dụng. 

Đóng gói: = 4 cây (bộ)/ túi = 200 bộ/thùng 

SR-015
Bộ êke đóng trong túi PP trong gồm 2 thước: êke 600, 
êke 450 .

Chất liệu bằng nhựa cứng, thân trong, in vạch số 
chính xác và sắc nét. 
Cạnh thước được bo tròn không đau tay, an toàn khi 
sử dụng. 

Đóng gói: = 2 cây / túi = 200 túi/thùng 

SR-016
Thước đo độ SR-016 đóng trong túi PP trong.
Chất liệu bằng nhựa cứng, thân trong, in vạch số 
chính xác và sắc nét. 
Cạnh thước được bo tròn không đau tay, an toàn khi 
sử dụng. 

Đóng gói: = 1 cây / túi = 500 túi/thùng 

SR-017
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo dùng cho học 
sinh, chiều dài 15cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa dẻo, thân mỏng, khó 
gẫy. 
Thân thước có dập nhiều hình nhỏ xinh xắn, có thể 
tô, vẽ giúp bé thỏa chí sáng tạo.
Nhựa chất lượng cao, không độc hại.

Đóng gói: 

= 20 cây (4 màu)/hộp = 18 hộp (360 cây)/thùng

SR-014
Là loại thước thẳng dùng cho học sinh, chiều dài 15cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa cứng, trong suốt, bền 
khi sử dụng.
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.

Màu thước:

Màu thước:

Đóng gói: = 1 cây / túi = 400 bộ/thùng 

SR-03
Là loại thước thẳng dùng cho học sinh, chiều dài 30cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa cứng, trong suốt, có độ bền 
cao.
Mặt thước chừa nhãn để học sinh ghi tên.
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.

Màu thước:

Đóng gói: 

= 01cây/ túi nilon = 200 cây/thùng 

SR-09/DO
Bộ thước gồm: Êke 450, êke 600, thước đo độ góc 1800, 
thước thẳng (15cm). 
Chất liệu bằng nhựa cứng, thân trong, in vạch số chính 
xác và sắc nét.
Cạnh thước được bo tròn không đau tay, an toàn khi sử 
dụng. 
Sử dụng hình ảnh Doraemon dễ thương tạo cảm giác 
vui vẻ cho khách hàng khi sử dụng.

Đóng gói: 

= 01cây/ túi nilon = 200 cây/thùng 

SR-011/DO
Là loại thước thẳng dùng cho học sinh, chiều dài 20cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa cứng, trong suốt, bền khi sử 
dụng.
Mặt thước có nhãn để học sinh ghi tên.
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.
Sử dụng hình ảnh Doraemon rất dễ thương và thu hút.

Đóng gói: 

= 01cây/ túi nilon = 200 cây/thùng 

Màu thước:SR-018
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo dùng cho học 
sinh, chiều dài 10cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa dẻo, thân mỏng, khó 
gẫy. 
Phần đầu thước là những hình con vật dễ thương 
như: gấu, dê, hươu, cừu.
Thân thước có dập nhiều hình nhỏ xinh xắn, có thể 
tô, vẽ giúp bé thỏa chí sáng tạo.
Nhựa chất lượng cao, không độc hại. 
Đóng gói: 

= 20 cây (4 màu)/hộp = 20 hộp (400 cây)/thùng
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PCA-07/DO
Bóp viết dạng hộp đơn, bằng nhựa PP đục in hình ảnh 
Doraemon ngộ nghĩnh, dễ thương.
Cơ cấu kéo ra kéo vào đơn giản, khóa bằng nút bấm 
chắc chắn. 
Có thể đựng được thước 20cm và nhiều đồ dùng học 
tập khác.
Nhựa cao cấp bền, không độc hại.

PCA-07/DO PCA-07/DO

PCA-07/DO PCA-07/DO

PCA-08/DOPCA-08/DOPCA-08/DOPCA-08/DO PCA-08/DOPCA-08/DO PCA-08/DOPCA-08/DO

SR-021
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo rất an toàn cho học 
sinh sử dụng, chiều dài 30cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa PVC dẻo, trong suốt, khó 
gẫy.
Mặt thước in đơn vị cm bằng mực đỏ, đơn vị inch bằng 
mực đen. 
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.

Đóng gói: 

= 1 cây / túi = 400 bộ/thùng 

SR-022
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo rất an toàn cho học 
sinh sử dụng, chiều dài 20cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa PVC dẻo, thân mỏng, trong 
suốt, khó gẫy. 
Mặt thước in đơn vị cm bằng mực đỏ, đơn vị inch bằng 
mực đen. 
Nhựa chất lượng cao, an toàn không độc hại.

Đóng gói: 

= 1 cây / túi = 400 bộ/thùng 

SR-023
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo dùng cho học sinh, 
chiều dài 18cm => đút vừa nhiều loại bóp viết.
Thước được cấu tạo từ nhựa PP mềm, có độ dẻo cao, 
khó gẫy, bền khi sử dụng.
Trên thước có in thêm tiện ích là những công thức hình 
học cơ bản dành cho học sinh cấp 1,2.
Nhựa chất lượng cao, không độc hại.

Màu thước:

Đóng gói: 

= 1 cây / túi = 400 bộ/thùng 

SR-024
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo dùng cho học sinh, 
chiều dài 20cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa PVC mềm, có độ dẻo cao, 
khó gẫy, bền khi sử dụng.
Kiểu dáng được thiết kế hiện đại vừa giúp dễ cầm, kẻ 
vừa an toàn khi sử dụng.
Nhựa chất lượng cao, không độc hại.

Màu thước:

Đóng gói: 

= 1 cây / túi = 200 bộ/thùng 

SR-025
Là loại thước thẳng bằng nhựa dẻo dùng cho học sinh, 
chiều dài 15cm.
Thước được cấu tạo từ nhựa PVC mềm, có độ dẻo cao, 
khó gẫy, bền khi sử dụng.
Kiểu dáng được thiết kế hiện đại vừa giúp dễ cầm, kẻ 
vừa an toàn khi sử dụng.
Nhựa chất lượng cao, không độc hại.

Màu thước:

Đóng gói: 

= 1 cây / túi = 200 bộ/thùng 

Đóng gói: 

= 01 hộp/ túi = 80 hộp/thùng

PCA-08/DO
Bóp viết dạng hộp đơn, bằng nhựa PP đục in hình ảnh 
Doraemon ngộ nghĩnh, dễ thương.
Cơ cấu kéo ra kéo vào đơn giản, khóa bằng nút bấm 
chắc chắn. 
Có thể đựng được thước 20cm và nhiều đồ dùng học 
tập khác.
Nhựa cao cấp bền, không độc hại.

Đóng gói: 

= 01 hộp/ túi = 80 hộp/thùng

PCA-011/DO
Hộp bút cao cấp, khung bằng nhựa cứng, ngoài bọc 
nhựa mềm, in hình Doraemon và Doremi đáng yêu, 
ngộ nghĩnh. 
Hộp bút có 2 ngăn và 1 hốc chuốt bút chì (gồm 2 lưỡi 
chuốt). Hộp bút có thể đựng được nhiều dụng cụ học 
sinh như: Thước kẻ, bút bi, bút chì, gôm .....Bên trong 
hộp bút có bảng cửu chương  - tiện ích giúp các bé 
học bất cứ khi nào muốn.
Đóng gói: 

= 01 cái/ túi = 60 cái/ thùng (35 xanh, 25 hồng) 

màu: 

BÓP VIẾT
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10 màu:

16 màu:

CR-C04/DO

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Thân sáp có lớp giấy bảo vệ in hình nhân vật Doraemon ngộ 
nghĩnh dễ thương.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp có màng định hình, bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ.

10 màu:

24 màu:

XIC

 N
O

N
-

T
O

X
IC

XXXXXXXXXIXICCCCCCCCCXXIXXIIXICCCCCCXXXXXIXICCCCCXXXIXIICCCCCCXXXXXICCXXXXXXIIICCCCXXXXXIICCXXXIICCCXXXIIXIICCCCCXXXXIICCCCCCXXXXXXICCCCCCCCXXXXXICCCCCCCXXXXXXXICCCCCCXXXXXXXICICCCCCCCCCXXXXIICCCCCCCCCCCC
 NON-TOXIC

 NON-TOXIC

BBÚT SÁP MÀUÚT SÁP MÀUBÚT SÁP MÀUÚT SÁP MÀUBÚT SÁP MÀU

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 16 lốc (160 hộp)/thùng

CR-C05/DO

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Thân sáp có lớp giấy bảo vệ in hình nhân vật Doraemon ngộ 
nghĩnh dễ thương.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp có màng định hình, bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ.                                                 

16 màu:

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 12 lốc (120 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

CR-C06/DO

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Thân sáp có lớp giấy bảo vệ in hình nhân vật Doraemon ngộ 
nghĩnh dễ thương.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp có màng định hình, bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ

Đóng gói: = 5 hộp/lốc = 16 lốc (80 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

CR-C07

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp thiết kế dạng bóp viết, vừa bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ.

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 16 lốc (160 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
Tránh xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.     

CR-C08

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp thiết kế dạng bóp viết, vừa bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ.

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 12 lốc (120 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

111 112



16 màu:

10 màu:

12 màu:

CR-C09

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp có màng định hình, bảo vệ sáp tốt và dễ lưu trữ

Đóng gói: = 5 hộp/lốc = 16 lốc (80 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

CR-C015

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 30 lốc (300 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

CR-C016

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: = 10 hộp/lốc = 30 lốc (300 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

24 màu:

CR-C021

Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô êm, ít bụi. 
Màu phủ đều và bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu 
Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Hộp được thiết kế lạ mắt như một đoàn tàu ngộ nghĩnh chở 
các con thú đi khắp nơi rất phù hợp với trẻ con.

Đóng gói: =  64 hộp/ thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.
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OP-C07/DO

BÚT SÁP DẦU

18 màu:

24 màu:

12 màu:

Sáp dầu Colokit có nhiều đặc điểm nổi bật:
Màu sắc đậm và tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.  
Có độ bám giấy và độ phủ màu tốt. Khi tô vẽ lên mặt giấy, màu 
đều và mịn.
Khả năng chồng màu và phối màu rất tốt giúp các bé thỏa sức 
sáng tạo ra nhiều màu sắc hơn.
Khi tô, vẽ sáp dầu rất êm tay và nhẹ hơn bút sáp màu thông 
thường.
Bức tranh vẽ bằng sáp dầu Colokit màu sắc luôn rực rỡ và tươi 
sáng. Bức tranh trở nên có hồn và có chiều sâu hơn. Giúp các 
bé thỏa thích sáng tạo và thể hiện ước mơ của mình.
Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: = (200 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

OP-C08/DO

Sáp dầu Colokit có nhiều đặc điểm nổi bật:
Màu sắc đậm và tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.  
Có độ bám giấy và độ phủ màu tốt. Khi tô vẽ lên mặt giấy, màu 
đều và mịn.
Khả năng chồng màu và phối màu rất tốt giúp các bé thỏa sức 
sáng tạo ra nhiều màu sắc hơn.
Khi tô, vẽ sáp dầu rất êm tay và nhẹ hơn bút sáp màu thông 
thường.
Bức tranh vẽ bằng sáp dầu Colokit màu sắc luôn rực rỡ và tươi 
sáng. Bức tranh trở nên có hồn và có chiều sâu hơn. Giúp các 
bé thỏa thích sáng tạo và thể hiện ước mơ của mình.
Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: = 120 hộp/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

OP-C09/DO

Sáp dầu Colokit có nhiều đặc điểm nổi bật:
Màu sắc đậm và tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.  
Có độ bám giấy và độ phủ màu tốt. Khi tô vẽ lên mặt giấy, màu 
đều và mịn.
Khả năng chồng màu và phối màu rất tốt giúp các bé thỏa sức 
sáng tạo ra nhiều màu sắc hơn.
Khi tô, vẽ sáp dầu rất êm tay và nhẹ hơn bút sáp màu thông 
thường.
Bức tranh vẽ bằng sáp dầu Colokit màu sắc luôn rực rỡ và tươi 
sáng. Bức tranh trở nên có hồn và có chiều sâu hơn. Giúp các 
bé thỏa thích sáng tạo và thể hiện ước mơ của mình.
Thân sáp hình trụ tròn, nhỏ vừa tay cầm của các bé.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: = 90 hộp/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
Tránh xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.
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BÚT SÁP NHỰA PCR-02/DO
12 màu:

PCR-04

PCR-05/DO

TCR-C04/DO
BÚT SÁP VẶN

Sáp tô trơn, không bụi, màu không bị dính bẩn ra tay khi cầm, 
nắm như các loại bút sáp khác. 
Có thể gôm tẩy những khu vực tô màu bị lem bẩn hoặc tô sai. 
Tính năng gôm tẩy được duy nhất chỉ có ở bút sáp nhựa. Giúp 
bé tha hồ sáng tạo, cho bức tranh của bé sạch sẽ và hoàn hảo 
hơn.
Sáp sản xuất theo công nghệ ép do đó kiểu dáng vừa bắt mắt 
vừa dễ cầm nắm khi viết.  Không độc hại: đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9 và Mỹ ASTM D-4236 
Bao bì in hình Doraemon rất dễ thương và thu hút. 

Đóng gói: = (180 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:

Sáp tô trơn, không bụi, màu không bị dính bẩn ra tay khi cầm, 
nắm như các loại bút sáp khác. 
Có thể gôm tẩy những khu vực tô màu bị lem bẩn hoặc tô sai. 
Tính năng gôm tẩy được duy nhất chỉ có ở bút sáp nhựa. Giúp 
bé tha hồ sáng tạo, cho bức tranh của bé sạch sẽ và hoàn hảo 
hơn.
Sáp sản xuất theo công nghệ ép do đó kiểu dáng vừa bắt mắt 
vừa dễ cầm nắm khi viết.  Không độc hại: đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9 và Mỹ ASTM D-4236 
Bao bì  hộp nhựa nhỏ gọn, dễ lưu trữ và bảo quản tốt.

Đóng gói: = (180 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Bút sáp đột phá với kiểu dáng thiết kế sáng tạo. Cây sáp được 
thiết kế như một cây bút viết. Thân bằng nhựa trong, lõi sáp 
bên trong được đẩy ra bằng cơ cấu vặn xoắn. 
Thiết kế này giúp hạn chế tối đa việc gãy sáp trong quá trình 
sử dụng. Đồng thời giúp các bé có thể cầm sáp chắc chắn, tô 
màu dễ dàng. 
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. Tô mịn, màu 
phủ đều, bền màu.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. 

Đóng gói: 12 màu/ túi, 12 túi/ inner, 48 túi/ thùng.

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:

Sáp tô trơn, không bụi, màu không bị dính bẩn ra tay khi cầm, 
nắm như các loại bút sáp khác. 
Có thể gôm tẩy những khu vực tô màu bị lem bẩn hoặc tô sai. 
Tính năng gôm tẩy được duy nhất chỉ có ở bút sáp nhựa. Giúp 
bé tha hồ sáng tạo, cho bức tranh của bé sạch sẽ và hoàn hảo 
hơn.
Sáp sản xuất theo công nghệ ép do đó kiểu dáng vừa bắt mắt 
vừa dễ cầm nắm khi viết.  Không độc hại: đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9 và Mỹ ASTM D-4236 
Tạo hình bộ đồ chơi bowling độc đáo, thu hút trẻ em (có tặng 
kèm 01 cục gôm)

Đóng gói: = (108 hộp)/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:
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MÀU NƯỚC

WACO-03

Màu tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.
Màu mềm mịn và đều. Độ hòa tan khi phối màu cao.
Độ phủ sau khi tô rất tốt, bền màu.
Dùng để tô, vẽ trên giấy khi học tập, tô tượng giải trí,…
Dung tích 1 lọ màu: 15ml.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Tặng kèm 01 muỗng lấy màu.

Đóng gói: 32 khay/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

8 màu:

WACO-05

Màu tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.
Màu mềm mịn và đều. Độ hòa tan khi phối màu cao.
Độ phủ sau khi tô rất tốt, bền màu.
Dùng để tô, vẽ trên giấy khi học tập, tô tượng giải trí,…
Dung tích 1 lọ màu: 15ml.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Tặng kèm 01 muỗng lấy màu

Đóng gói: 24 khay/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:

12 màu:

WACO-C06

Màu tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.
Màu mềm mịn và đều. Độ hòa tan khi phối màu cao.
Độ phủ sau khi tô rất tốt, bền màu.
Dùng để tô, vẽ trên giấy khi học tập, tô tượng giải trí,…
Dung tích 1 lọ màu: 6ml.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Sản phẩm có đóng kèm cọ và muỗng lấy màu, rất thuận tiện 
cho sử dụng.

Đóng gói: 60 khay/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

8 màu:

WACO-C07

Màu tươi sáng, đúng chuẩn màu mỹ thuật.
Màu mềm mịn và đều. Độ hòa tan khi phối màu cao.
Độ phủ sau khi tô rất tốt, bền màu.
Dùng để tô, vẽ trên giấy khi học tập, tô tượng giải trí,…
Dung tích 1 lọ màu: 6ml.
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Sản phẩm có đóng kèm khay pha màu, muỗng lấy màu, cọ và giấy 
hướng dẫn pha màu rất thuận tiện cho sử dụng.

Đóng gói: 60 khay/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh 
xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.
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FP-01

FP-C01

12 màu:

Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. 
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Đầu bút lông bằng sợi Polyester, nét nhỏ, mềm và dễ tô. Giúp bé có 
thể tô những chi tiết nhỏ một cách dễ dàng với nhiều màu sắc khác 
nhau. 

Đóng gói: 120 vỉ/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:

Bút có thiết kế 2 đầu bút nhỏ gọn và tiện lợi.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. 
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Đầu bút lông bằng sợi Polyester, nét nhỏ, mềm và dễ tô. Giúp bé có 
thể tô những chi tiết nhỏ một cách dễ dàng với nhiều màu sắc khác 
nhau. 

Đóng gói: 240 vỉ/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

FP-C05/DO

SWM-C04

12 màu:

Bút có thiết kế 2 đầu bút nhỏ gọn và tiện lợi.
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật. 
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Đầu bút lông bằng sợi Polyester, nét nhỏ, mềm và dễ tô. Giúp bé có 
thể tô những chi tiết nhỏ một cách dễ dàng với nhiều màu sắc khác 
nhau. 

Đóng gói: 20 vỉ/ inner; 160 vỉ/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

12 màu:

Sử dụng loại mực Washable có thể dễ dàng rửa sạch khi dính mực 
ra tay, quần áo.
Ngoài vẽ trên giấy, bút còn có thể vẽ, sáng tạo trên vải, quần áo …
Màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật.  
Hoàn toàn không độc hại, an toàn cho bé. Đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.
Đầu bút lông bằng sợi Polyester, nét nhỏ, mềm và dễ tô. Giúp bé có 
thể tô những chi tiết nhỏ một cách dễ dàng với nhiều màu sắc khác 
nhau.

Đóng gói: 12 màu/ lon, 96 lon/ thùng carton 

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

BÚT LÔNG MÀU RỬA ĐƯỢC
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Đóng gói: 72 vỉ/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

MC-04
12 màu:

MC-015
8 màu:

CP-C08

Chì gỗ cao cấp, thân bằng gỗ tự nhiên, ruột chì đồng tâm, hạn chế 
gãy khi chuốt.  
Thân bút không sơn để màu gỗ tự nhiên.
Màu sắc tươi sáng, tô êm, không bụi.
Hoàn toàn không chất độc hại, an toàn cho sức khỏe của bé. Đạt 
chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: 160 hộp/thùng carton

16 màu:

MC-03

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 
Khối lượng: 100g.

8 màu:

Đóng gói: 48 vỉ/thùng

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN.
Khối lượng: 165g.

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Đóng gói: 48 lon/thùng

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 
Đóng gói trong lon nhựa, thuận tiện khi sử dụng.
Khối lượng: 100g.
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CP-C06

Chì gỗ cao cấp, thân bằng gỗ tự nhiên, ruột chì đồng tâm, hạn chế 
gãy khi chuốt.  
Màu sắc tươi sáng, tô êm, không bụi.
Hoàn toàn không chất độc hại, an toàn cho sức khỏe của bé. Đạt 
chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM D-4236.

Đóng gói: 10 hộp/inner, 160 hộp/ thùng

12 màu:

SẢN PHẨM

MỚIMỚI



MC-016
12 màu:

MC-021
6 màu:

MC-022
12 màu:

MCT-C03
Bộ sản phẩm bao gồm: bộ khuôn tạo hình 6 nhân vật 
trong truyện Doraemon, 8 khuôn hình trái cây, 1 dao 
cắt, 1 rulo lăn sáp. 
Sản phẩm được làm tự nhựa pha màu tươi sáng. Hoàn 
toàn không độc hại. 
Sản phẩm sẽ giúp bé thỏa sức sáng tạo cùng với sáp 
nặn. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, 
EN71/9, Mỹ ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 

Đóng gói: 10 túi/1 inner, 160 túi/ thùng

MCT-C02

Bộ sản phẩm bao gồm 12 màu sáp nặn, dao cắt sáp, 
rulo cán nặn và bộ khuôn tạo hình cho sáp giúp các bé 
thỏa sức sáng tạo. 
Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ 
bản. Đặc biệt sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn 
với nhau để tạo ra các màu mới theo mong muốn của 
bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay 
khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, 
EN71/9, Mỹ ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 

Đóng gói: 5 hộp/1 inner, 40 hộp/ thùng

12 màu:

Đóng gói: 48 hộp/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

MCT-C01/DO

Bộ sản phẩm bao gồm 8 màu sáp nặn, dao cắt sáp, 
rulo cán nặn và bộ khuôn tạo hình 6 nhân vật trong 
truyện Doraemon giúp các bé thỏa sức sáng tạo. 
Các khối sáp màu được khắc hình khuôn mặt Dorae-
mon dễ thương và thu hút.
Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật 
cơ bản. Đặc biệt sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha 
trộn với nhau để tạo ra các màu mới theo mong 
muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính 
tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu 
EN71/3, EN71/9, Mỹ ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3 : 
2009/BKHCN. 
Khối lượng: 160g.

Đóng gói: 5 hộp/1 inner, 40 hộp/thùng

8 màu:

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt 
trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
Tránh xa nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN.
Đóng gói trong hộp nhựa, thuận tiện khi sử dụng.
Khối lượng: 150g.

Đóng gói: 60 hộp/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 
Đóng gói trong màng định hình, thuận tiện khi sử dụng.
Khối lượng: 120g.

Đóng gói: 60 hộp/thùng

Bảo quản: Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh xa 
nguồn nhiệt, nơi có nhiệt độ cao.

Màu sắc tươi sáng, theo đúng chuẩn màu mỹ thuật cơ bản. Đặc biệt 
sáp nặn Colokit có thể dễ dàng pha trộn với nhau để tạo ra các màu 
mới theo mong muốn của bé.
Sáp mịn, mềm, dẻo, dễ dàng tạo hình, không dính tay khi nặn sáp. 
Hoàn toàn không độc hại, đạt chuẩn Châu Âu EN71/3, EN71/9, Mỹ 
ASTM D-4236 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 
em QCVN 3 : 2009/BKHCN. 
Khối lượng: 150g.
Đóng gói trong màng định hình, thuận tiện khi sử dụng.

125 126

SẢN PHẨM

MỚIMỚI

SẢN PHẨM

MỚIMỚI

SẢN PHẨM

MỚIMỚI



CB-07/DO
Tập tô màu dành cho học sinh mầm non, tiểu học sử dụng hình ảnh 
Doraemon - Hình ảnh bản quyền. 
Chủ đề tô màu về các nhân vật trong bộ truyện Doraemon như Chú 
mèo máy Doraemon, Shizuka, Suneo, Nobita.
Các hình ảnh có được thiết kế sinh động, màu sắc bắt mắt.
24 trang (không kể bìa).
Giấy định lượng 100g/m2 (loại giấy dày) - In  4 màu, màu sắc rực rỡ, sắc 
nét.

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc (200 quyển)/thùng   

TẬP TÔ MÀU
Kích thước 200 x 280 mm (~ A4)

CB-017/DO
Tập tô màu dành cho học sinh mầm non, tiểu học sử dụng hình ảnh 
Doraemon - Hình ảnh bản quyền. 
Chủ đề tô màu là Doraemon và kẹo ngọt. Với hình ảnh chú mèo máy 
Doraemon dễ thương tinh nghịch bên cạnh những chiếc kẹo ngọt. 
Dưới các hình ảnh tô màu có chú thích bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. 
Giúp các bé vừa chơi vừa học.
Các hình ảnh có được thiết kế sinh động, màu sắc bắt mắt.
24 trang (không kể bìa).
Giấy định lượng 100g/m2 (loại giấy dày) - In 4 màu, màu sắc rực rỡ, sắc 
nét.
Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc (200 quyển)/thùng   

Kích thước 200 x 280 mm (~ A4)

CB-09
Tập tô màu dành cho trẻ từ 3-6 tuổi. 
Chủ đề tô màu về bầu trời và các sự vật liên quan đến không trung như 
máy bay, kính thiên văn...
Dưới các hình ảnh tô màu có chú thích tên bằng Tiếng Việt và Tiếng 
Anh. Giúp các bé vừa chơi vừa học.
12 trang (không kể bìa).
Giấy định lượng 100g/m2 (loại giấy dày) - In 4 màu, màu sắc rực rỡ, sắc 
nét.

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc (200 quyển)/thùng    

Kích thước 200 x 280 mm (~ A4)

CB-011
Tập tô màu dành cho trẻ từ 3-6 tuổi. 
Chủ đề tô màu về các hành động sinh hoạt trong ngày của một bé trai 
như đánh răng, học bài, câu cá....
Dưới các hình ảnh tô màu có chú thích bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. 
Giúp các bé vừa chơi vừa học.
12 trang (không kể bìa).
Giấy định lượng 100g/m2 (loại giấy dày) - In  4 màu, màu sắc rực rỡ, sắc 
nét.               

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc (200 quyển)/thùng   

Kích thước 200 x 280 mm (~ A4)

CB-012
Tập tô màu dành cho trẻ từ 3-6 tuổi. 
Chủ đề tô màu về các hành động sinh hoạt trong ngày của một bé gái 
như đi học, trồng hoa....
Dưới các hình ảnh tô màu có chú thích bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. 
Giúp các bé vừa chơi vừa học.
12 trang (không kể bìa).     
Giấy định lượng 100g/m2 (loại giấy dày) - In 4 màu, màu sắc rực rỡ, sắc 
nét.

Đóng gói: 20 quyển/lốc, 10 lốc (200 quyển)/thùng   

Kích thước 200 x 280 mm (~ A4)
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VỞ VẼ
RUỘT BÚT

VV-01
Sử dụng giấy vẽ chuyên dụng, chất lượng cao nhập khẩu từ Indonesia.
Giấy màu ngà, định lượng 110g/m2

36 trang (không kể bìa).
Bìa cứng cáp, có thể làm giá vẽ di động.

 Đóng gói: 5 quyển/ túi nilon, 60 quyển/ thùng. 

Vở vẽ khổ A4.

Ruột bút bi thay cho bút TL-023, TL-024, TL-025, TL-032
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 0.7mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 100 cây/hộp, 10 hộp/lốc, 12000 cây/thùng

VV-02
Vở vẽ khổ 23x33cm.
Sử dụng giấy vẽ chuyên dụng, chất lượng cao nhập khẩu từ Indonesia.
Giấy màu ngà, định lượng 110g/m2

36 trang (không kể bìa).

 Đóng gói: 5 quyển/ túi nilon, 60 quyển/ thùng. 

Vở vẽ khổ 23x33cm.

VV-03
Sử dụng giấy vẽ chuyên dụng, chất lượng cao nhập khẩu từ Indonesia.
Giấy màu ngà, định lượng 70g/m2

36 trang (không kể bìa).
Bìa cứng cáp, có thể làm giá vẽ di động.

 Đóng gói: 5 quyển/ túi nilon, 90 quyển/ thùng. 

Vở vẽ khổ A4.

Ruột bút bi BPR-05 

Ruột bút bi thay cho bút TL-027
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 0.5mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 100 cây/hộp, 10 hộp/lốc, 12000 cây/thùng

Ruột bút bi BPR-06 

Ruột bút bi thay cho bút TL-036
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 0.7mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 100 cây/hộp, 10 hộp/lốc, 12000 cây/thùng

Ruột bút bi BPR-08 

Ruột bút bi thay cho bút TL-048, TL-060, TL-069
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 1.0 mm.
Có 3 màu mực: Xanh, Đỏ, Đen

Đóng gói: 24 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 480 cây/thùng

Ruột bút bi BPR-09 jumbo refill
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Ruột bút gel thay cho bút GEL-05, GEL-011
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 0.5mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 24 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 2880 cây/thùng

Ruột bút Gel GR-01 

Ruột bút gel thay cho bút GEL-012, GEL-012/DO, GEL-04, GEL-015, 
GEL-016
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng needle, đầu bi: 0.5mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 24 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 2880 cây/thùng

Ruột bút Gel GR-04

Ruột bút gel thay cho bút GEL-020
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng pipe, đầu bi: 0.38 mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 20 ruột/ hộp, 120 hộp/ thùng, 2400 ruột/ thùng carton

Ruột bút Gel GR-09

Ruột bút bi thay cho bút TL-079
Đầu ruột có nắp đậy để bảo vệ ngòi viết.
Đầu bút dạng needle, đầu bi: 0.5mm.
Có 4 màu mực: Xanh, Tím, Đỏ, Đen

Đóng gói: 100 cây/hộp, 10 hộp/lốc, 12000 cây/thùng

Ruột bút bi BPR-015 

Ruột bút bi thay cho các bút cao cấp như:  TL-060, TL-069, TL-075, 
TL-076...
Đầu bút dạng cone, đầu bi: 1.0 mm.
Có 2 màu mực: Xanh, Đen

Đóng gói: 1 ruột/vỉ, 20 ruột/ hộp, 4 hộp/ inner, 480 ruột/ thùng carton

Ruột Bút Bizner BPR-014 jumbo 
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Những quy định chung khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm

1.  Điều kiện lưu trữ và bảo quản sản phẩm:

- Tốt nhất từ 10oC đến 25oC, độ ẩm từ 40% đến 80%

- Điều kiện lưu trữ hạn chế và có kiểm soát: 0oC đến 9oC và 26oC đến 37oC, độ ẩm 

> 80%

2. Sản phẩm phải được đặt đúng chiều, đúng hướng và đúng số lớp quy định. 

3. Sản phẩm phải được phân loại theo từng khu vực, chủng loại để dễ lấy hàng 

và đảm bảo việc tuân thủ FIFO (Nhập trước, xuất trước).

4. Tránh để sản phẩm dính bụi bẩn, mưa dột, gần nguồn nhiệt, nguồn điện.

5. Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm

1. Lưu ý đặc biết đối với bút Gel:

Đảm bảo bút luôn được đậy nắp khi lưu trữ và trưng bày. Khi vận chuyển tránh 

dằn sốc mạnh và luôn tránh xa nguồn nhiệt.

2. Lưu ý đặc biệt đối với bút Butter Gel và bút cao cấp BIZNER:

Đảm bảo đầu bút luôn có hotmelt bảo vệ và bịt kín khi lưu trữ và trưng bày.

3. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm bút xóa:

Khi lưu trữ, chất xếp, vận chuyển và trưng bày bút xóa phải bảo đảm đầu bút xóa 

thẳng đứng hướng lên, vì khi đặt đầu bút thẳng đứng hướng xuống lâu ngày 

đầu bút sẽ bị nghẹt và không ra mực.
Bút xóa trưng bày không đúng
chiều quy định

Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm

1. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm bút lông bảng:

Luôn đặt bút theo hướng nằm ngang, không đặt đầu bút hướng lên hoặc 

hướng xuống để tránh tình trạng nhạt mực.

2. Lưu ý đặc biệt đối với nhóm sản phẩm bút sáp:

Không lưu trữ, chất xếp, vận chuyển và trưng bày sáp ở nơi có nhiệt độ cao lớn 

hơn 37oC trong thời gian dài sẽ làm cho bút sáp bị mềm, biến dạng và có thể suy 

giảm về chất lượng.

3. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm màu nước, bình mực bút lông bảng, mực bút 

lông dầu và mực bút máy:

Chất xếp phải đúng chiều để tránh có nguy cơ bị đổ, lem ra nắp, hư hại sản 

phẩm.

Đặc biệt đối với bình mực bút lông bảng và bình mực bút lông dầu cần tránh xa 

nguồn nhiệt.

Những chú ý liên quan đến kho

1. Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định sở tại.

2. Kho phải dán bảng Hướng dẫn chất xếp bảo quản sản phẩm.

3. Chất xếp trên kệ/pallet, sản phẩm cách tường tối thiểu 10 cm để đảm bảo sản 

phẩm không tiếp xúc trực tiếp với tường gây ẩm mốc, mối mọt.

4. Lối đi chính tối thiểu 1.2m, khoảng cách giữa 2 cây hàng (lối đi phụ) tối thiểu 

0.5m: dễ lấy hàng hóa, ứng phó kịp thời các trường hợp khẩn cấp xảy ra như 

cháy nổ.

5. Đối với hàng lẻ phải được chất xếp trên kệ/giá một cách gọn gàng, tránh bụi 

bẩn, tránh móp, thụng hư bao bì, sắp xếp theo mã, màu, date  sản phẩm để dễ 

xuất/nhập, kiểm soát tốt FIFO.

6. Hàng hóa chất xếp cách bóng đèn, ổ điện, quạt máy tối thiểu 0,5m. Đường 

dây điện phải được bao bọc, gọn gàng và trong kho không sử dụng bóng đèn 

tròn dây tóc.

.

Những lưu ý đặc biệt khi chất xếp và vận chuyển sản phẩm

1. Khi vận chuyển phải đảm bảo sản phẩm được chất xếp đúng chiều qui định 

trên thùng, không bị mưa dột, tránh xa nguồn nhiệt, không bị ánh sáng mặt trời 

chiếu trực tiếp vào sản phẩm và không chất xếp sát trần xe/container có nhiệt 

độ cao hơn nhiệt độ qui định.

2. Khi chất xếp/bốc dở sản phẩm cần tránh dằn sốc và không được giẫm đạp lên 

thùng sản phẩm.

3. Không chất xếp chung với hàng hóa có mùi, nhiễm bẩn (ví dụ: nước mắm, 

cá,…)

Nhân viên
thao tác sai qui định
khi chất xếp hàng lên xe

Bút lông bảng WB03 
trưng bày đúng 
quy định 

Bút lông bảng 
WB03 trưng bày 
sai quy định 

Sản phẩm chất xếp đúng số lớp quy định (06 lớp)
nhưng chất xếp ngược chiều

Sản phẩm
chất tại khu vực có ánh nắng

chiếu trực tiếp

Phản ánh về chất lượng sản phẩm theo thông tin sau:
Số điện thoại Hotline: (08) 3754 3866
Địa chỉ Email: cs@thienlongvn.com

Bút xóa chất xếp lưu trữ 
tại kho không đúng 
chiều quy định

Một số thiết bị PCCC được trang bị của kho

Sản phẩm không nên chất xếp gần quạt máy 
đang quay và đèn chiếu sáng.

Bảng Hướng dẫn chất xếp, bảo quản sản 
phẩm được dán trước kho NPP
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