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Giá bán lẻ - Bán đúng giá công ty Tháng 10/2011  
giá chưa bao gồm Thuế VAT và vận chuyển 

 
Tên hàng  giá bán l ẻ  Inox và x ốp giá bán l ẻ 

Lắc ong    Ca inox   

Lắc sao    Bát inox 12   

Tháp vòng to    Bát inox 14   

Tháp vòng bé    Bát inox 15   

Bộ Đánh Gôn    Rối que   

Bộ nấu ăn, bếp túi nilon    Bộ cảm xúc   

Bộ Hoa Quả túi lưới   Hình xốp trang trí l ớp lớn  

Bộ Rau củ túi lưới   Chân tay mi ệng   

Vợt đại   10 PTGThông   

Vợt bé   10 Hoa các lo ại  

Túi bóng 5 qu ả đại túi l ưới   10 Thú các lo ại  

Lợn to    10 quả các lo ại  

Lợn nhỡ   Btuyet 7 chu lun   

Lợn bé   6 NV gia đình  

Túi 46   Nghề nghi ệp các lo ại  

Túi 68   Biển báo GT các lo ại  

Túi 43   Cây trang trí x ốp  

Túi 53   Mũ múa  

Túi 73   Vỉ bếp 1991  

Túi 83   Túi  bác s ĩ hồng  

Túi 93   Túi ca c ốc nấu ăn  

Túi 806   Búp bê trai gái Bkinh   

Túi 807   Búp bê trai gái r ẻ  

Túi 5551   Đồ chơi gia đình  

Túi 5552   Vỉ bếp nhi ều đồ  

Túi 5554   Vỉ nấu ăn rẻ  

Túi 5555   Bộ dụng cụ lao động túi l ưới  

Túi 2836   Dụng cụ gõ đàn phách   

Túi 2837   Kéo cho cháu   

Túi 2838   Kính hi ển vi an toàn   

Túi 2839   Phễu mẫu giáo   
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Bóng d ẻo đẹp phi 7    Bộ lắp ráp k ỹ thuật  

Bóng d ẻo đẹp phi 11    Bộ chăm sóc cây con voi   

Bóng d ẻo đẹp phi 15    Hàng rào nh ựa bé  

Bộ IQ nhựa nam châm thú    Hàng rào nh ựa xanh vàng   

Rubic nh ựa   Hàng rào nh ựa trắng  

Bóng d ẻo phi 6    Nam châm th ẳng  

Bóng d ẻo phi 8    Bảng dẻo  

Bóng d ẻo phi 10    Que tính   

 Túi  gạch bé 20 viên    Vỉ bếp to   

Túi gạch to túi 20 viên    Xắc sô bé r ẻ  

Gậy thể dục 30 cm    Xắc sô 2 m ặt to   

Gậy thể dục 40 cm    Xắc sô đại vàng   

Gậy thể dục 50 cm    Xắc sô to   

Túi hình ph ẳng   Boling bé   

Bộ dinh d ưỡng 1   Boling nh ỡ  

Bộ dinh d ưỡng 2   Boling to đại  

Bộ dinh d ưỡng 3   Bộ động vật nuôi nhà to   

Bộ dinh d ưỡng 4   Bộ động vật nuôi nhà nh ỡ  

Xâu hoa lá n ấm   Bộ động vật rừng to   

xâu con gi ống   Bộ động vật rừng nh ỡ  

xâu qu ả lá   Bộ côn trùng to   

xâu hoa nh ỏ túi bé    Bộ côn trùng nh ỡ  

xâu hoa nh ỏ túi l ớn   Bộ thú Bi ển to   

xâu hạt tròn nh ỏ   Bộ thú Bi ển nhỡ  

xâu hạt tròn to    Bộ thú Bi ển bé  

Lồng hộp tròn    Vỉ bếp 7550  

Lồng hộp vuông    Vỉ bếp cam bé   

Bộ đo móc xích    Bộ Kìm búa bé   

Hộp hoa trí tu ệ to   Bộ Kìm búa to   

Bộ hình h ọc so sánh    Xắc sô 2 m ặt bé  

Xâu khuy to    Xắc sô đẹp  

Xâu khuy nh ỏ   Xắc sô bé đẹp  

Bảng chun h ọc toán    Bộ động vật nhà bé xíu   

Bảng xâu dây t ạo hình    
Bộ các PTGT nhựa 

xe máy, ô tô, máy bay   

Khối hình h ọc to    Búp bê trai gái túi đôi   

Bộ bàn tính h ọc đếm MC   Búp bê trai gái to   

Đàn cá ghép hình    Xăc sô r ẻ  

Toán gia đình nhà g ấu   Mô hình hàm r ăng  

Toán chim gà cá v ịt 10 con    Đồng hồ học số học hình   
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Đô mi nô ch ữ và con v ật   Que tính 15 cm đẹp  

Vòng th ể dục 30 cm    Que tính 12 cm   

Vòng th ể dục 40 cm    Thước đo móc xích   

Vòng th ể dục 60 cm    Phễu to   

Trống cơm   Phễu nhỏ  

Túi nút c ỡ 1   55 chi ti ết to đại  

Túi nút c ỡ 2   55 chi ti ết nhỏ  

Bộ ghép ch ữ tuổi thơ   Ghép nút 164 chi ti ết  

Bé vui h ọc chữ T Việt   Bàn tính ngang   

Học T. Anh qua hình ảnh   Bàn tính d ọc  

Ô chữ thông minh    Cân chia v ạch  

Bộ ghép hình EQ182    Hàng rào m ới xanh vàng   

Bộ ghép hình EQ183    Hàng rào nh ỏ  

Bộ ghép hình EQ184    Bảng dẻo  

Bộ ghép hình EQ185    Kính lúp   

Bộ ghép hình 132    Chăm sóc cây túi l ưới  

Bộ ghép hình 135    Cà kheo   

Bộ ghép hình 138       

Bộ ghép hình 158    Chữ 808  

Bộ ghép hình 168    Số 809  

Bộ ghép hình 178    Chữ 618  

Bộ ghép hình 188    Số 619  

Đồ chơi thông minh 8095    Ba lô 968   

Đồ chơi thông minh 8096    Ba lô 969   

Đồ chơi thông minh 8097    D01  

Đồ chơi thông minh 8098    D02  

Đồ chơi thông minh 8099    701  

Xâu hạt tròn to    702  

Mũ múa   Domino ch ữ  

Lô tô Dinh d ưỡng   Domino con v ật  

Lô tô Động vật   Cờ vây bé   

Lô tô Dinh d ưỡng   Cờ caro   

Lô tô Gia đình   Xâu hạt tròn   

Lô tô Ngh ề nghi ệp   Cột ném bóng r ổ  

Lô tô Hoa    Giường lưới  

Lô tô qu ả   Phản gỗ cút nh ựa  

Lô tô côn trùng    Phản gỗ tự nhiên   

Lô tô toán       

Lô tô ch ữ cháu    chữ 602  
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Lô tô ch ữ cô      
Lô tô t ương ph ản      

Trang ph ục nấu bếp    Dụng cụ gõ phách   

Vỉ 16703 Bếp to nhi ều đồ  

Vỉ 650 chăm sóc cây con voi   

Kìm búa to   

Vỉ 2242 Công viên   
Vỉ 8706 dụng cụ gia đình giường tủ bàn   

   
  

Túi 2243  
Túi 2253  
Túi 2223  

Túi bếp 805  
Túi bác s ĩ hồng  

Túi 6607  
Túi 6606  
Túi 6605  
Túi 6601  

Hoa trí tu ệ không gian to   
Nút hoa   

Cây xanh   
Chữ hoa v ỉ nhựa to  

Số vỉ nhựa to  
Túi bếp lẩu  

Hàng rào tr ắng bộ 1m8  
Vỉ sinh t ố  

Bộ bếp ga nhựa  
Nồi cơm điện bộ  
Túi xếp hình Tim   

Túi 35  
Túi 100  
 viên to   

 viên 1/2   
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