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STT tªn thiÕt bÞ ®å ch¬i M· sè §VT 
Quy c¸ch 

kÜ thuËt c¬ b¶n 

  PhÇn thø I 
      gãc Häc tËp 

A GãC häc tËp       

I  Lµm quen víi to¸n       

1 Bé lµm quen víi to¸n MG 3-4 tuæi MN342065 Bé 
64 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

2 Bé lµm quen víi to¸n MG 4-5 tuæi MN452071 Bé 
112 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

3 Bé lµm quen víi to¸n MG 5-6tuæi MN562064 Bé 
152 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

4 
Bé lµm quen víi to¸n MG 3-4 tuæi 
(®ïng cho gi¸o viªn) H31043 Bé 

64 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

5 Bé lµm quen víi to¸n MG 4-5 tuæi 
(®ïng cho gi¸o viªn) 

H31044 Bé 112 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

6 
Bé lµm quen víi to¸n MG 5-6 tuæi 
(®ïng cho gi¸o viªn) 

H31045 Bé 
233 chi tiÕt, in 2 mµu 2 mÆt b»ng giÊy 
 Duplex ®Þnh lîng 900gr/m2 

7 Bé que tÝnh  
H31001 
MN562067 Bé 10 que tÝnh b»ng nhùa , D150 mm 

8 Bé nam ch©m H31002 Bé 10 viªn/bé, ®êng kÝnh 20mm 
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9 Nam ch©m th¼ng 
MN342061 
MN452066 
MN562055 

Bé Lo¹i th«ng dông 

10 Tranh sè lîng MN452086 Bé 
KT 75x54cm. B»ng giÊy Couche ®Þnh 
 lîng 200gr/m2, in 4 mµu 1 mÆt c¸n l¸ng 

11 B¶ng sè tõ 0-9 H31020 Bé B»ng gç KT 16x24cm 
12 B¶ng sè nam ch©m H31033 Bé C¸c sè nhùa g¾n nam ch©m 

13 L« t« to¸n c« H31004 Bé 11 l« t«.18x12cm.1 mÆt in sè lîng h×nh  
t¬ng øng vµ 1 b¶ng sè tõ 1-10 

14 
Bé ch÷ sè vµ sè lîng  
(L« t« to¸n ch¸u) 

H31005 
MN452088 

Bé 
11 thÎ, KT 10x7cm,1 mÆt in sè lîng h×nh  
t¬ng øng vµ 1 b¶ng sè tõ 1-10,couche 230gr/m2,in 4 mµu 2 mÆt c¸n l¸ng 

15 L« t« h×nh vµ sè lîng MN452087 Bé 
40 l« t«, 10x7cm. B»ng giÊy Duplex 
 350gr/m2, in 4 mµu 1 mÆt c¸t l¸ng 

16 Domino häc to¸n MN452089 Bé 28 qu©n l« t« nhùa in c¸c h×nh vµ sè 
thÓ hiÖn néi dung lµm quen víi to¸n 

17 Domino con vËt vµ chÊm trßn H31021 Bé 28 qu©n l« t« nhùa 

18 Bµn tÝnh häc ®Õm 

H31022 
MN342074 
MN452073 
MN562063 

Bé 
B»ng gç gåm 5 cäc cã ch©n ®Õ, mçi cäc cã 6 h¹t  
s¬n c¸c mµu. 10 thÎ gç in c¸c ch÷ sè tõ 0-9 

19 Bàn tính gỗ mới 2011 MN5620641 ChiÕc Bộ bàn tính  bảng cửu chương tương ứng bên bảng gỗ ở giữa KT(30x8x15)cm

20 Bàn tính hồng MN5620652 Chiếc Bộ bàn tính  bảng cửu chương tương ứng  

21 Bàn tính ngang gỗ      Bàn tính ngang,  

22 Bµn tÝnh con h¬u cã ch÷ lËt MN652064 Bé B»ng gç, 2 bªn h«ng h×nh con h¬u, c¸c ch÷  
c¸i cã thÓ lËt ®îc 2 mÆt 
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23 Bµn tÝnh nhùa MN752065 Bé B»ng nhùa 
24 Bµn tÝnh cña c« vµ ch¸u MN852066 Bé B»ng gç 
25 Thíc ®o chiÒu cao H31008 Bé B»ng xèp 
26 Thíc ®o mãc xÝch H31038 Bé B»ng nhùa, 50 chi tiÕt c¸c lo¹i 
27 Bé to¸n vµ x©u khuy nhá H31035 Bé B»ng nhùa, 125 chi tiÕt 

28 Bé to¸n vµ x©u khuy to H31036 Bé 
B»ng nhùa, 50 chi tiÕt trßn víi 5 kÝch thíc  
kh¸c nhau 

29 C©y t¸o häc ch÷ vµ sè H31038 Bøc B»ng gç. S¬n mµu 

30 C©n chia v¹ch H31040 
MN562054 

Bé b»ng gç , d¹ng c©n chia cã tay ®ßn,  
2 ®Üa c©n b»ng nhùa 

31 C©n th¨ng b»ng H31039 Bé B»ng gç cã chia v¹ch vµ cã 8 khèi gç trßn SD lµm 
c¸c chi tiÕt ®Ó c©n 

32 C©n to¸n cao cÊp cã thÎ bµi   Bé   
33 C©n chia v¹ch gç lo¹i to   Bé   

34 §ång hå häc sè l¾p r¸p H31042 ChiÕc 
B»ng gç s¬n mµu. Gåm 5 thanh in sè tõ 1-12 
cã thÓ ghÐp víi nhau trªn mét khèi h×nh cã b¸nh  
vµ kim ®ång hå 

35 §ång hå häc sè häc h×nh MN562062 ChiÕc 
B»ng gç s¬n mµu,gåm 4 nhãm 12 khèi h×nh(ch÷ 
nhËt, vu«ng, tam gi¸c, trô)®îc ®¸nh sè tõ 1-12 

36 §ång hå häc ®Õm 2 mÆt MN342072 ChiÕc 

KT:300x300mm; B»ng gç s¬n mµu, mét mÆt ®ång.hå, 1 mÆt lµ bµn tÝnh cã 5 hµng tÝnh. 
Mçi hµng 10 h¹t mµu 
 

37 §ång hå cÇu vång   ChiÕc B»ng gç, mµu 7 s¾c cÇu vång 
38 §ång hå 12 con gi¸p   ChiÕc B»ng gç, c¸c con gi¸p 
39 §ång hå h×nh ch÷ nhËt   ChiÕc B»ng gç 
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40 §ång hå c©u c¸ nam ch©m   ChiÕc B»ng gç,2 cÇn c©u 
41 §ång hå khèi IQ gç Hugi   ChiÕc B»ng gç cao su 

42 Đồng hồ hoa quả  Q25 ChiÕc 
Bằng gỗ hình vuông KT 30x30x1cm có các hình miêng ráp tháo lắp tương 
có núm nhấc ra đặt vào tương ứng với số đếm in trên Đồng hồ(30x1x30)cm

43 
Đồng hồ láp ráp xanh tròn 
có bản đồ nhỏ 

Q24 ChiÕc 
Bằng gỗ màu xanh lắp tháo ráp các thanh ngang tạo thành hình đồng hồ có chân
có chân đứng . Đường kính đồng hồ 18 cm 

44 Đồng hồ tròn 22cm   ChiÕc   

45 Bé b¶ng chun häc to¸n MN452029 Bé 
B¶ng b»ng nhùa,KT 200x200mm, trªn mÆt b¶ng cã  
c¸c mÊu ®Çu tï ®Ó m¾c chun vµ 20 sîi thun 

46 Bé h×nh häc ph¼ng 
MN1018 
MN 

Bé 
B¶ng b»ng nhùa, KT 200x200 mm; trªn mÆt b¶ng  
cã c¸c h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c, ch÷ nhËt 
Mçi h×nh cã 2 lo¹i kÝch thíc 

47 Bé khèi h×nh ch÷ nhËt H31025 Bé B»ng gç, s¬n mµu, 10 khèi/bé. 
KT 20x40x80mm 

48 Bé khèi lËp ph¬ng H31026 Bé 
B»ng gç, s¬n mµu, 10 khèi/bé. 
KT 40x40x80mm 

49 Bé khèi h×nh tam gi¸c H31027 Bé 
B»ng gç, s¬n mµu, 10 khèi/bé. 
KT 40x40x60mm 

50 Bé c¸c khèi h×nh häc 
MN452033 
MN562065 

Bé Bằng nhựa,gồm 5 khối hinh:chữ nhật, tam  
gi¸c, trô, khèi cÇu. KT chuÈn khèi vu«ng 60x60x60mm; c¸c h×nh kh¸c cã tû lÖ t

51 Bộ khối nhựa cã nam ch©m IQ       
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52 Lång hép trßn 
H31009 
MN122032 
MN231034 

Bé 6 chiÕc h×nh trô trßn c«n b»ng nhùa, 6 cì,  
6 mµu, cã thÓ xÕp lång vµo nhau 

53 Lång hép vu«ng 
H31010 
MN122031 
MN231033 

Bé 
B»ng gç sen mµu, 4 chiÕc/bé. KT hép lín  
nhÊt 100x100mm, hép nhá nhÊt 50x50mm. C¸c hép lång ®îc vµo nhau 

54 Lång hép vu«ng nhùa   Bé   
55 Bé ®µn vÞt tËp ®Õm H31011 Bé B»ng nhùa, 20con/bé 
56 HÒ häc h×nh H31014 Bé B»ng gç s¬n mµu 

57 Xe còi th¶ h×nh 
H31016 
MN012035 
MN122044 

Bé 
B»ng gç, KT 150x200x150mm, xung quanh  
lµ nan còi, mÆt trªn xe cã 5 lç h×nh(vu«ng, CN, tam gi¸c, trßn.b¸n nguyÖt), 5 khèi h×nh 
s¬n c¸c mµu 

58 Xe « t« th¶ h×nh H31017 Bé B»ng gç s¬n mµu 

59 Nhµ th¶ h×nh MN342073 Bé 
B»ng gç, mÆt tríc vµ mÆt sau in h×nh ®Çu  
vµ ®u«i thá 

60 Hép th¶ h×nh gÊu pooh   Bé 
B»ng gç, KT 140x140x140mm, 3 mÆt khoÐt 
 c¸c h×nh vu«ng-ch÷ nhËt-tam gi¸c- trßn,8 khèi h×nh ®îc s¬n mµu kh¸c nhau.KT h×nh vµ 
lç t¬ng øng víi nhau 

61 Nhµ to¸n häc   Bé B»ng gç, cã c¸c h×nh khèi vµ con sè th¶ h×nh 
62 Nhµ th¶ h×nh m¸i ®æ nam ch©m   Bé B»ng gç 

63 
Nhµ th¶ h×nh thó vµ h×nh khèi m¸i  
®á cã ®ång hå   Bé 

B»ng gç tù nhiªn,cã c¸c c¸c lo¹i h×nh khèi  
vµ c¸c con thó 

64 Nhµ th¶ h×nh khèi m¸i ®á   Bé B»ng gç tù nhiªn,cã c¸c c¸c lo¹i h×nh khèi  

65 Bé th¶ h×nh qu¶ cÇu H-830 Bé B»ng nhùa 
66 Bé th¶ h×nh trô trßn H-823 Bé B»ng nhùa 
67 Bé th¶ h×nh trôxoay H-837 Bé B»ng nhùa 
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68 Bé tµu thñy th¶ h×nh H-836 Bé B»ng nhùa 
69 Xe th¶ h×nh con rïa H-843 Bé B»ng nhùa 

70 Khay 9 khối hình thả có in số đếm   Bé Khay 9 khối hình thả có in số đếm  
Hugies. KT(19x15x1,5)cm 

71 
Khay gỗ học chữ và số có  
bàn tính gỗ và đồng hồ  

Q26 Bé 
Khay to bằng tờ giấy A4 dày 2cm bên trong chứa số gỗ công nghiệp sơn màu
Khung bảng đựng có in hình đồng hồ có kim gỗ quay được, có bàn tính gố
mỗi viên to chừng ngón tay cái KT(27x3x18)cm 

72 Khèi h×nh nhá 

H31023 
MN012029 
MN122043 
MN232065 

Bé 
14 khèi h×nh b»ng nhùa, gåm 4 khèi lËp  
ph¬ng (40x40x40mm) 4 khèi ch÷ nhËt(20x40x80mm), 4 tam gi¸c vu«ng c©n 
40mm, 2 khèi h×nh trô §K40-C40mm. 

73 Khèi h×nh to 
H31024 
MN122042 
MN231064 

Bé 
14 khèi h×nh b»ng nhùa, gåm 4 khèi lËp 
 ph¬ng (60x60x60mm) 4 khèi ch÷ nhËt(30x60x120mm), 4 tam gi¸c vu«ng c©n cã c¹nh 
60mm, 2 khèi h×nh trô §K60-C60mm. 

74 GhÐp h×nh c¸c con vËt cã sè vµ ch÷   Con B»ng gç, s¬n mµu 

75 Bóa 3 bi 2 tÇng MN232038 Bé B»ng gç 

76 Bóa cäc 
MN12025 
MN232037 Bé 

B»ng gç, bµn cäc cã 6 lç, cäc  
dµi 50mm §K20mm 

77 Bóa 4 bi h×nh thó   Bé B»ng gç, cã 4 viªn bi mµu s¾c, 1 bóa.MÆt ®Ëp 
h×nh con rïa, con bíml 

78 Bóa 4 bi h×nh qu¶   Bé B»ng gç 
79 Bóa ®Ëp 4 h×nh ngêi   Bé B»ng gç 
80 Bóa ®Ëp to¸n hãa   Bé B»ng gç 
81 Bóa ®Ëp « t« th¸o l¾p   Bé B»ng gç 
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82 Gµ mæ thãc 
H31012 
MN012026 

Bé 
B»ng gç, s¬n mµu , cã 5 con gµ g¾n  
víi hÖ thèng d©y vµ qu¶ cÇu 

83 HÒ th¸p 
MN012027 
MN122041 Bé B»ng gç, s¬n mµu  

84 XÕp vßng th¸p MN012028 
MN122046 

C¸i B»ng nhùa, 7 vßng trßn cã 
 ®êng kÝnh tõ 80-130mm 

85 XÕp th¸p nhùa lo¹i to   C¸i   
86 XÕp th¸p nhùa lo¹i nhá   C¸i   
87 H×nh khèi häc ®Õm vµ so s¸nh   Bé B»ng gç, s¬n mµu s¾c 

II  
§å ch¬i & TBGD ph¸t triÓn ng«n 
ng÷ 

      

88 
Bé ch÷ vµ sè tiÕng viÖt 
(gi¸o viªn) H32001 Bé 

10 thÎ sè, 29 thÎ ch÷, in 2 mÆt theo mÉu  
ch÷ Vnavant, 1 mÆt ch÷ in thêng, 1 mÆt ch÷ viÐt thêng, KT 18x12cm 

89 Bé ch÷ vµ sè tiÕng viÖt(häc sinh) 
H32002 
MN452095 
MN562074 

Bé 
11 thÎ sè, 29 thÎ ch÷, in 2 mÆt theo mÉu  
ch÷ Vnavant, 1 mÆt ch÷ in thêng, 1 mÆt ch÷ viÐt thêng, KT 9x5cm 

90 Lµm quen ch÷ c¸i theo chñ ®Ò H320025 Bé 
15 tê tranh in 4 mµu 2 mÆt, giÊy couche 
 ®Þnh lîng 200gr/m2 

91 B¶ng quay d¹y ch÷ vµ sè H320023 Bé B»ng gç, s¬n mµu 

92 Bé thÎ tõ HE3033 Bé 
29 thÎ tõ cã h×nh ¶nh minh ho¹ thÓ hiÖn 29 
 ch÷ c¸i tiÕng viÖt 

93 Domino ch÷ c¸i vµ sè H32022 
MN562072 

Bé 28 qu©n l« t« nhùa trªn bÒ mÆt in c¸c ch÷ c¸i  
tiÕng viÖt vµ c¸c ch÷ sè tõ 1-10 

94 Khung ch÷ c¸i ABC H32023 Bé B»ng nhùa 

95 §oµn tµu l¾p r¸p chë ch÷ vµ sè 
H32005 
MN452060 
MN562048 

C¸i B»ng gç, s¬n mµu, c¸c khèi h×nh ®îc in ch÷ 
 vµ sè trªn bÒ mÆt 
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96 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình Khủng Long 

Q252 C¸i 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình Khủng Long

97 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình lạc đà 

Q252 C¸i 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình lạc đà 

98 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình Hươu 

Q252 C¸i 
Bảng chữ A4 

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình Hươu 

99 

Bộ 3 tòa tháp 
Biến ảo đa dạng mẫu hình ptrien  

óc sáng tạo và tư duy  
Luyện mắt và tay 

Hàng cao cấp 

Q252 Bé 

Bộ 3 tòa tháp 
Biến ảo đa dạng mẫu hình ptrien  

óc sáng tạo và tư duy  
Luyện mắt và tay 

Hàng cao cấp 

100 
Bộ chữ ko tháo rời Mèo ABC 

 học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK 
Q252 Bé 

Bộ chữ ko tháo rời Mèo ABC 
 học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK 

101 
Bộ Học vần 120 chi tiết gỗ cực kỳ thú vị 

có thể ghép nguyên từ 
Q252 Bé 

Bộ Học vần 120 chi tiết gỗ cực kỳ thú vị 
có thể ghép nguyên từ 

102 Bảng chữ số cao cấp hàng Việt Nam Q252 Bé Bảng chữ số cao cấp hàng Việt Nam 

103 Bảng học chữ có chữ hoa và chữ thường Q252-1 Bé Bảng học chữ có chữ hoa và chữ thường 

104 
Ráp hình đầu bếp 

Học hình. Lắp ráp, Đếm, Màu 
Thay đổi cảm xúc 

Q252-2 Bé 
Ráp hình đầu bếp 

Học hình. Lắp ráp, Đếm, Màu 
Thay đổi cảm xúc 

105 Khay Chữ gỗ in thương có hoa văn Q252 Bé Khay Chữ gỗ in thương có hoa văn 

106 Bảng lắp ghép gỗ học T.Anhto đại Q252 Bé Bảng lắp ghép gỗ học T.Anhto đại 
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107 Bảng quay chữ và số Q252 Bé 
Bảng quay bằng gỗ, với các hình là 

 chữ cái và chữ số. 

108 Bé häc vÇn §øc Thµnh   Bé 
B»ng gç cao su, bé ch÷ c¸I tiÕng viÖt cã thÓ 
 ghÐp vÇn, gióp bÐ häc vÇn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ tiÕng viÖt 

109 Bé t×m ch÷ TiÕng ViÖt §øc Thµnh   Bé   
110 Ch÷ nhùa c« ch¸u   C¸i   
111 VØ ch÷ nhùa tiÕng viÖt cì to   Bé   
112 VØ ch÷ nhùa tiÕng viÖt cì nhì   Bé   
113 Ch÷ nam ch©m viÒn xanh   C¸i   
114 B¶ng ch÷ c¸i khæ A3   C¸i B»ng gç, khæ A3 
115 B¶ng ch÷ lËt c¸c lo¹i   C¸i B»ng gç 
116 B¶ng ch÷ lËt 4 mÆt   C¸i   
117 Khay ch÷ hoa v¨n   C¸i B»ng gâ, s¬n mµu cã in h×nh hoa v¨n 

III Th¬ vµ chuyÖn kÓ       

118 Đĩa Kể chuyện có phim minh họa K1 Q312 ChiÕc 

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát tri
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Nhổ củ cải- Chú Đỗ Con- Tích Chu - Thánh 
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119 Đĩa Kể chuyện có phim minh họa K2 Q313 ChiÕc 

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát tri
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Gấu con bị sâu răng - Dê con nhanh trí - Sự tích d
bầy hươu 

120 Đĩa Kể chuyện có phim minh họa K3 Q314 ChiÕc 

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát tri
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Cô bé quàng khăn đỏ - Những giọt nước - Bông hoa cúc tr
Khi mẹ vắng nhà 

121 Đĩa Kể chuyện có phim minh họa K4 Q315 ChiÕc 

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát tri
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là 

122 Đĩa giao hưởng phát triển não bộ Q316 ChiÕc 
Bao gồm 1 đĩa phát triển tư duy ngôn 

 ngữ theo bản quyền Mỹ 

123 Bộ Đĩa Bé yêu Biết đọc Q311 ChiÕc 
Bao gồm 4 đĩa phát tri ển tư duy ngôn  

 ngữ theo b ản quy ền Mỹ 
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124 Tranh nhËn biÕt vµ tËp noÝ MN012032 Bøc 
8 bøc, KT 42x30cm.in 4 mµu 1 mÆt, giÊy  
Duplex 300g/m2. 

125 Tranh nhËn biÕt vµ tËp noÝ MN122049 Bøc 
20 bøc, KT 420x300cm.in 4 mµu 1 mÆt,  
giÊy Duplex 200g/m2. 

126 Bé nhËn biÕt tËp nãi 
MN012042 
MN122060 
MN232081 

Bé 
100 bøc tranh(KT 18x18cm) ®ãng thµnh 5  
quyÓn, gåm : kh¸m ph¸, s¸ch sè vµ ®Õm, s¸ch chóc bÐ ngñ ngon, s¸ch mµu s¾c, s¸ch mÑ 
vµ bÐ 

127 LÞch cña trÎ 
MN342090 
MN452094 
MN562076 

Bé 
KT 520x670mm, thÓ hiÖn néi dung vÒ thêi  
gian, thêi tiÕt, sinh ho¹t cña trÎ 

128 Tranh gi¸o dôc lÔ gi¸o E3008 Bé 12 bøc, Kt 440x370mm 

129 Bé tranh truyÖn nhµ trÎ MN122058 
MN232057 

Bé Kt 390x300mm 32 tranh minh ho¹ 9 truyÖn, 
 in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m2 

130 Tranh minh ho¹ th¬ nhµ trÎ 
MN122059 
MN232058 

Bé 
KT390x300mm, 22 tranh minh ho¹14 bµi  
th¬, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m3 

131 Bé tranh minh ho¹ th¬ MG 3-4 tuæi MN342076 Bé 
KT 440x350mm.30 tranh minh ho¹ 12 bµi  
th¬, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m2 

132 Bé tranh minh ho¹ th¬ MG 4-5 tuæi MN452091 Bé KT 440x350mm.30 tranh minh ho¹ 15 bµi  
th¬, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m2 

133 Bé tranh minh ho¹ th¬ MG 5-6 tuæi MN562081 Bé 
KT 440x350mm.30 tranh minh ho¹ 19 bµi  
th¬, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m3 

134 Bé tranh chuyÖn mÉu gi¸o 3-4 tuæi MN342075 Bé 
KT 440x350mm.30tranh lËt minh ho¹ 8 truyÖn,  
in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m4 

135 Bé tranh chuyÖn mÉu gi¸o 4-5 tuæi MN452090 Bé 
KT 440x350mm.32 tranh lËt minh ho¹ 8  
truyÖn, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche 200g/m5 
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136 Bé tranh chuyÖn mÉu gi¸o 5-6tuæi MN562080 Bé 
KT 440x350mm.32 tranh lËt minh ho¹  
7 truyÖn, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy 
 couche 200g/m6 

137 Bé rèi kÓ chuyÖn nhµ trÎ H32019 Bé 10 truyÖn vµ 38 nh©n vËt 

138 Bé rèi kÓ truyÖn nhµ trÎ MG 3-4 tuæi 
H32020 
MN342066 

Bé 49 nh©n vËt cho 10 truyÖn theo ch¬ng tr×nh 

139 Bé rèi kÓ truyÖn nhµ trÎ MG 4-5 tuæi 
H32021 
MN4520102 Bé 49 nh©n vËt cho 7 truyÖn theo chñ ®Ò 

140 Bé rèi kÓ truyÖn nhµ trÎ MG 5 tuæi H32006 Bé 73 nh©n vËt cho 11 truyÖn 

141 Thó nhåi b«ng 

MN012037 
MN122045 
MN232050 
MN342066 
MN4520102 

Bé Mµu s¾c th©n thiÖn víi trÎ 

142 Thó b«ng rèi tay   Con nhåi b«ng, h×nh c¸c con rèi, nhiÒu mµu s¾c 

143 Sách vải học xé dán   Bé 

1 chiếc Túi vải mở ra có các con thú vải nổi lên nhấc ra dính lạ
theo miếng dính được may sẵn bên trong, có dây buộc nối thú v
sách vải.Có chữ Tiếng Việt : Con Gấu, Đám Mây KT(300x200

144 S¸ch v¶i   Bé 
B»ng v¶I, bªn trong cã h×nh c¸c con vËt,  
cã thÓ xÐ, d¸n, dÝnh 

145 Rèi tay v¶i   Bé H×nh c¸c con thó, nhåi b«ng, cã nhiÒu mµu s¾c 

146 C¸c hµng tõ xèp   mÐt TÝnh theo mÐt. 

147 Rối que bằng xèp   Con   

B.  Lµm quen víi m«i trêng       
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xung quanh 

148 Hộp xâu hạt gỗ các hình thú gỗ Q92 Hép 

Bao gồm 1 lọ  nhựa có nắp đựng các chi tiết gỗ làm theo hình các loại quả
vật, các hình khối màu sắc sặc sỡ khác nhau có lỗ để Bé dùng sợi dây giầy có  g

ở đâù dây để chơi xâu luồn hạt gỗ luyện tay luyện mắt rèn tính kiên trì t

149 Bảng ráp hình 2 lớp Bữa ăn Q93 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các Món ăn .KT(30x22x1)cm

150 Bảng ráp hình 2 lớp Giao thông Q94 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng Phương tiện Giao thông .KT(30x22x1)cm

151 Bảng ráp hình 2 lớp Côn trùng Q95 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con côn trùng.KT(30x22x1)cm

152 Bảng ráp hình 2 lớp Trang trại Q96 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con ở Nông trại. KT(30x22x1)cm

153 Bảng ráp hình 2 lớp Đại dương Q97 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con ở Biển. KT (30x22x1)cm
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154 Bảng ráp hình 2 lớp Mèo chó Q98 C¸i 

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừ
phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng Thú nuôi trong nhà.KT(30x22x1)cm

155 Bảng ráp hình 1 lớp con thú Q99 C¸i 
Bảng gỗ công nghiệp A4,  các con thú. KT(30x22x1)cm

156 Thả hình lắp ghép Q100 C¸i 
Hộp hình vuông xung quanh là các bức tranh khác nhau.KT(19x19x17)cm

157 Bảng ráp hình 1 lớp ô tô Q101 C¸i 
Bảng gỗ công nghiệp A4, các loại ô tô. KT(30x22x1)cm

158 Tranh c¬ thÓ cña bÐ H3001 Tờ KT 79x54cm. 

159 
Bé tranh mÉu gi¸o 4-5 tuæi theo 
 chñ ®Ò MN452092 Bộ 

KT350x440 mm.gåm 30 bøc tranh lËt cho  
9 chñ ®Ò, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche200gr/m2 

160 
Bé tranh mÉu gi¸o 5-6 tuæi theo  
chñ ®Ò 

MN562082 Bộ 
KT300x390 mm.gåm 30 bøc tranh lËt cho  
9 chñ ®Ò, in 4 mµu 2 mÆt trªn giÊy couche200gr/m3 

161 Tranh ®éng vËt nu«i H3015 Tê KT540x750mm 
162 Tranh ®éng vËt rõng H33003 Tê KT540x750mm 
163 Tranh c«n trïng H3006 Tê KT540x750mm 
164 Tranh c¸c lo¹i hoa H33009 Tê KT540x750mm 
165 Tranh rau cñ qu¶ H33017 Tê KT540x750mm 

166 Tranh c¸ con vËt 
MN232053 
MN342070 

Tê 
Gåm 24 bøc tranh in c¸c con vËt quen thuéc 
KT 190x270mm, in 4 mµu trªn giÊy Couche 200gr/m2 

167 Tranh vÒ c¸c lo¹i rau, cñ, qu¶ 
MN232054 
MN32069 
MN452065 

Tê Gåm 24 bøc tranh in rau, củ,  qña 
KT 190x270mm, in 4 mµu trªn giÊy Couche 200gr/m2 
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168 Tranh ph¬ng tiÖn giao th«ng MN232055 Tê Gåm 20 bøc tranh vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng 
KT 190x270mm, in 4 mµu trªn giÊy Couche 200gr/m2 

169 Tranh c¶nh b¸o nguy hiÓm 
MN233256 
MN342078 

Tê 
Gåm 20 bøc tranh vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng 
KT 190x270mm, in 4 mµu trªn giÊy Couche 200gr/m3 

170 Tranh ¶nh vÒ B¸c Hå 
MN342079 
MN452093 
MN562077 

Tê KT 190x270 mm; gåm 11 tranh, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

171 Tranh ¶nh vÒ mét sè nghÒ nghiÖp 
MN342071 
MN452078 
MN562079 

Tê 
KT 390x300mm Cã 24 tranh vÒ 23 nghÒ  
nghiÖp,in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

172 L« t« gi¸o dôc vÖ sinh H33024 Bé 40 qu©n /bé,KT 60x80mm 

173 Th¸p dinh dìng 
MN342046 
MN452044 C¸i 

KT540x790 mm,  in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

174 Bộ tranh dinh dưỡng tổng hợp H33025 Bé 8 tranh/bé 

175 L« t« dinh dìng MN452045 Bé 25 qu©n, KT 100x70mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

176 L« t« ®éng vËt 
MN232060 
MN452082 
MN562068 

Bé 
50 qu©n, KT 100x70mm,in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

177 L« t« thùc vËt(rau cñ qu¶) 
H33018 
MN452083 
MN562069 

Bé 
36 qu©n, KT 70x100mm, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

178 L« t« hoa H33010 
MN232062 

Bé 36 qu©n, KT 70x100mm, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 



                           www.dochoithongminh.com – www.thietbigiaoducmamnon.com 

ĐC: Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt or 222 Khương Trung ( cũ)                                                    LH 0943132244 - 0916798518 

179 L« t« ®éng vËt hoang d· H33004 Bé 
36 qu©n, KT 100x70mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

180 L« t« ®éng vËt nu«i H33016 Bé 
25 qu©n, KT 100x70mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

181 L« t« c«n trïng vµ bß s¸t H33022 Bé 36 qu©n, KT 100x70mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

182 L« t« c¸c lo¹i qu¶ 
H33023 
MN232059 

Bé 
36 qu©n, KT 100x70mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

183 L« t« ph¬ng tiÖn giao th«ng 

H37012 
MN232061 
MN452064 
MN562070 

Bé 
36 qu©n, KT 70x100mm. in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

184 L« t« ®å vËt MN452085 
MN562071 

Bé 
50 qu©n l« t« ®å dïng c¸c nh©n vËt vµ ®å dïng 
gia ®×nh, KT 70x100mm,in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

185 L« t« l¾p ghÐp kh¸i niÖm t¬ng ph¶n MN562075 Bé 
25 cÆp l« t« l¾p ghÐp t¬ng øng.KT 70x100mm,in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche700gr/m2 

186 Tranh x· héi E4008V Bé 14 bøc tranh 

187 Mét sè h×nh ¶nh lÔ héi, danh lam th¾ng c¶nh MN452079 Bé 
KT 190x270 mm, gåm 20 tranh, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 200gr/m2 

188 §å ch¬i con vËt nu«i 
MN122077 
MN232044 Bé 

KT 150x130 mm, Gåm 20 h×nh con vËt nu«I, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 900gr/m2,c¸n l¸ng, g¾n trªn ®Õ gç 
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189 §å ch¬i con vËt sèng díi níc MN232045 Bé 
KT 150x130 mm, in 4 mµu 
1 mÆt giÊy Couche 900gr/m2,c¸n l¸ng, g¾n trªn ®Õ gçin 4 mµu 

190 §å ch¬i con vËt sèng trªn rõng MN232046 Bé 
KT 150x130 mm, Gåm 20 h×nh con vËt nu«I 
, in 4 mµu 1 mÆt giÊy Couche 900gr/m2,c¸n l¸ng, g¾n trªn ®Õ gç 

191 Bé rau cñ qu¶ MN232043 Bé 
B»ng nhùa cã thít, dao vµ c¸c chi tiÕt rau 
 cñ liªn kÕt víi nhau b»ng tÊm dÝnh 

192 Bé c¾t hoa qu¶ gç   Bé B»ng gç, s¬n mµu s¾c 

193 §å ch¬i c¸c lo¹i rau cñ qu¶ MN232047 Bé 
KT 150x130 mm, in 4 mµu 
2 mÆt giÊy Couche 450gr/m2,c¸n l¸ng, g¾n trªn ®Õ b»ng gç 

194 Rau cñ qu¶ tói líi   Bé   
195 Rau cñ qu¶ tói nilong   Bé   

196 Bé ®éng vËt nu«i 
MN342059 
MN452063 
MN562052 

Bé B»ng nhùa 

197 Bé ®éng vËt rõng 
MN342058 
MN452062 
MN562051 

Bé B»ng nhùa 

198 Bé c«n trïng 
MN342060 
MN452064 
MN562053 

Bé B»ng nhùa 



                           www.dochoithongminh.com – www.thietbigiaoducmamnon.com 

ĐC: Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt or 222 Khương Trung ( cũ)                                                    LH 0943132244 - 0916798518 

199 Bé ®éng vËt biÓn 
MN342057 
MN452061 
MN562030 

Bé B»ng nhùa 

200 Bé dinh dìng 1 MN342040 
MN452040 

Bé 

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chu�n an toàn. Gồm các loại: Bắp cải, su hào, cà r
đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao. Kích thước chi ti
(35x35x35)mm. 

201 Bé dinh dìng 2 
MN342041 
MN452041 
MN562039 

Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chu�n an toàn. Gồm các loại: Cải trắng, cà c
củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp. Kích th
nhỏ nhất (35x35x35)mm. 

202 Bé dinh dìng 3 
MN342042 
MN452042 
MN562040 

Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chu�n an toàn. Gồm các loại: Ngô bắp, khoai lang, c
tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng gà, trứng vịt.Kích th
nhất (35x35x35)mm. 

203 Bé dinh dìng 4 
MN342043 
MN452043 
MN562041 

Bé 
Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chu�n an toàn. Gồm các loại bánh: Bánh dày, bánh n
bánh dẻo, giò, chả, gà quay, bánh mỳ. Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm.

204 Giá tr¸i c©y H33014   10 lo¹i qu¶ vµ 1 giá 
205 C©y tr¸i nhá H33019   B»ng nhùa 
206 C©y tr¸i lín H33020   B»ng nhùa 

C  Gãc nghÖ thuËt       
207 Mót xèp 1,5mm H34001 TÊm Cã nhiÒu mµu, lµm b»ng nguyªn liÖu c¾t d¸n 
208 Mót xèp 2mm H34002 TÊm   
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209 B¶ng con 
MN122057 
MN232080 
MN342077 

c¸i KT 240x160x5mm, b»ng Phoocnica, 1 mÆt  
tr¾ng 1 mÆt s¬n mµu cã kÎ « 

210 Bót s¸p 6 mµu H3004 Hép 6 viªn/hép 
211 Bót s¸p 12 mµu H34005 Hép 12 viªn/hép 

212 §Êt nÆn 

MN122046 
MN232078 
MN342038 
MN4520104 
MN262000 

Hép 6 mµu/hép, kh«ng ®éc h¹i, kh«ng dÝnh tay 

213 §Êt nÆn H34012   Cã 6 mµu 

214 Bót s¸p, phÊn vÏ, bót ch× 

MN122047 
MN232079 
MN342037 
MN452038 
MN562037 

  1 bé gåm:1 bót s¸p 6 mµu/hép, phÊn mµu  
kh«ng bôi, bót ch× 2 B 

215 Bót ch× ®en 
MN342036 
MN452037 
MN562036 

  Lo¹i 2B th«ng dông cã tÈy 

216 KÐO v¨n phßng 
MN342035 
MN452036 
MN562035 

  ThÐp m¹, tay bäc nhùa, ®Çu tï, D240 mm 
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217 Keã  thñ c«ng 
MN34234 
MN403025 
MN562034 

  ThÐp m¹, tay bäc nhùa, ®Çu tï, D240 mm 

218 Gi¸y mµu MN342039   10 tê/ tËp, KT 190x140mm 
219 Keo d¸n H34010   §ùng trong lä nhùa 
220 Tranh c« d¹y t¹o h×nh E1017V   11 tranh, kÝch thíc 320x440mm 
221 B¶ng x©u d©y t¹o h×nh H34013   B»ng nhùa KT 300x300 mm, 3 sîi d©y mµu 

222 Bé x©u d©y t¹o h×nh MN122033   C¸c khèi h×nh b»ng gç, mçi khèi 3 h×nh 
 cã d©y x©u 

223 Gi¸ vÏ ®a n¨ng H34011   B»ng gç, SD 2 mÆt cho 3 ®é tuæi MG 

I  Ho¹t ®éng ©m nh¹c       

224 

Đàn organ Casio 

    

Hệ thống phím sáng (on/off), 61 phím sáng, 32 nốt polyphony (maximum), 514 ti
lượng cao (371 panel tone, 128 GM tone, 14 drum sets), 120 tiết điệu - 20 bản m
piano, 100 bản nhạc mẫu (50 bài với chức năng Karaoke - 50 bài Piano), 200 bài nh
trình mầm non Việt Nam, hệ thống tự học đàn theo 3 bước (3-Step lesson), màn hình LCD hi
thị thông tin, âm thanh chất lượng cao, bài nhạc mở rộng tối đa 10 bài khoả
năng thu âm: 1 bài (với Song/Piano bank tune)và 2 tracks x 1 bài (với tiết điệ
notes thời gian thực thu, khe cắm thẻ nhớ SD, cổng USB kết nối với máy tính, kích th
x R375 x C146 (mm), cân nặng 5,6kg, AC adaptor AD-5 

225 §µn Xylophone MN122055 ChiÕc B»ng gç, gåm 5 thanh gç dµi tõ 130-180mm, 
 cã gi¸ ®ì vµ dïi gâ 

226 §µn 5 thanh h×nh qu¶ t¸o   ChiÕc §µn 5 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh qu¶ t¸o  
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227 §µn 5 thanh h×nh chim c¸nh côt   ChiÕc §µn 5 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh chim c¸nh côt 

228 §µn 8 thanh h×nh con VÞt mµu hång   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh con vÞt mµu hång 

229 §µn 8 thanh h×nh con Bß s÷a   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh con bß s÷a  

230 §µn 8 thanh h×nh con gÊu   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh gÊu mµu xanh 

231 
§µn 8 thanh cã b¸nh xe vµ d©y  
kÐo h×nh « t«   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh « t«, cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

232 
§µn 8 thanh cã d©y kÐo vµ b¸nh xe 
h×nh chã ®èm   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh con chã ®èm , cã b¸nh xe vµ d©y kÐo

233 
§µn 8 thanh cã d©y kÐo vµ b¸nh xe 
 h×nh con Voi   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh con voi , cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

234 
§µn 8 thanh cã d©y kÐo vµ b¸nh xe  
h×nh con Cõu   ChiÕc §µn 8 thanh ©m chuÈn, 2 que gâ,h×nh con cõu , cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

235 §µn qu¶ t¸o nhùa   ChiÕc B»ng nhùa, h×nh qu¶ t¸o mµu ®á ngé nghÜnh, 5 thanh ©m 

236 §µn có mÌo bÊm phÝm, gâ nh¹c b»ng nhùa   ChiÕc B»ng nhùa an toµn, h×nh con có mÌo ngé nghÜnh 

237 §µn T'rng H35003 ChiÕc B»ng gâ 
238 Song loan H35004 C¸i B»ng gâ 

239 Ph¸ch gç 
MN122052 
MN232074 §«i B»ng gç, phñ bãng,KT 200x20x5mm 

240 Ph¸ch nhÞp h×nh sao b»ng nhùa   ChiÕc 
Gồm các loại thông dụng , đảm bảo tiêu chu�n an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.

241 Ph¸ch nhÞp h×nh chu«ng b»ng nhùa   ChiÕc 
Gồm các loại thông dụng , đảm bảo tiêu chu�n an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.
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242 Ph¸ch nhÞp h×nh chu«ng b»ng nhùa   ChiÕc 
Gồm các loại thông dụng , đảm bảo tiêu chu�n an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.

243 Ph¸ch nhÞp cá 3 l¸ b»ng nhùa   ChiÕc 
Gồm các loại thông dụng , đảm bảo tiêu chu�n an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.

244 Ph¸ch gç h×nh ®µn ghita H35006 ChiÕc B»ng gç s¬n mµu 

245 Dông cô gâ ®Öm theo ph¸ch nhÞp 
MN342089 
MN4520103 
MN562099 

Bé Gåm: trèng, Ph¸ch gç, X¾c x« 

246 Qu¹t móa H35007 ChiÕc Cã ®Ýnh h¹t kim sa 

247 Trèng c¬m MN122053 
MN232075 

ChiÕc B»ng nhùa, §K 120mm, D350mm 

248 Trèng con 

MN012040 
MN122054 
MN232077 
MN342029 

ChiÕc B»ng nhùa bäc da, §K 150mm, cã ®ïi 

249 Trèng l¾c gç( trèng bái)   ChiÕc 
B»ng gç, mµu s¾c th©n thiÖn, tay cÇm n¾m 
 võa vÆn víi trÎ 

250 Trèng l¾c nhùa   ChiÕc B»ng nhùa, kÝch thÝch thÝnh gi¸c cho trÎ 
251 X¾c x« b»ng gç   ChiÕc B»ng nhùa 
252 X¾c x« 2 mÆt nhá   ChiÕc B»ng nhùa, cho bÐ 
253 X¾c x« cho bÐ   ChiÕc B»ng nhùa 
254 X¾c x« 2 mÆt lín   ChiÕc B»ng nhùa 
255 X¾c x« ®¹i(gi¸o viªn) H35014 ChiÕc B»ng nhùa 
256 Mò móa H35011 C¸i B»ng nhùa, §K 120mm 
257 Trang phôc t©y nguyªn H35015 Bé   
258 Trang phôc d©n téc th¸i H35016 Bé Cã trang phôc th¸I nam vµ n÷ 
259 QuÇn ¸o bµ ba H35017 Bé B»ng v¶i 
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260 V¸y ¸o c¸nh tiªn H35018 Bé B»ng v¶i 
261 V¸y ¸o tø th©n H35019 Bé B»ng v¶i 
262 Trang phôc móa trèng H35020 Bé B»ng v¶i 
263 YÕm ®µo H35021 Bé B»ng v¶i 
264 Móa hoa sen H35022 Bé B»ng v¶i 

265 QuÇn ¸o con gièng H35013 Bé 
Cã c¸c lo¹i: sãi x¸m, gÊu, thá tr¾ng, thá n©u 
Gµ trèng, Gµ m¸I, Chã, VÞt, Mìo, chuét, voi, h¬u, S tö, bím 

266 §Çu ®Üa DVD   ChiÕc 

Tiêu chu�n kỹ thuật: Đầu DVD có kết hợp chức năng KARAOKE để học sinh v
tập hát đồng thời nghe nhạc. Đọc được các loại đĩa:( Phát đĩa dữ liệu  theo ti
DVDMIDI/DVD/VCD/CD/MP4/KODAK Picture, hỗ trợ đa ngôn ngữ, phụ đề cho 
SVCD.Đọc được USB và các loại thẻ nhớ. Chức năng KARAOKÊ với hai đường v
chấm điểm. Đọc đi đọc lại cả câu hoặc cả bài 

267         

268 §Üa c« h¸t H35001 Bé 3 ®Üa/bé,Chuẩn VCD, ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

269 §Üa trÎ mÇm non ca h¸t H35002 Bé 3 ®Üa/bé,Chuẩn VCD, ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

270 
Bé ®Üa CD th¬ ca truyÖn kÓ trong  
CTGDMN 

MN343101 
MN452012 
3MN563120 

Bé 
Trang bÞ cho 3 ®é tuæi mÉu gi¸o, mçi ®é tuæi 
 1 ®Üa,Chuẩn VCD, ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 
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271 Bé ®Üa CD c¸c bµi nh¹c kh«ng lêi 
d©n ca, h¸t ru trong CTGDMN 

MN233089 
MN343100 
MN4530122 
MN563119 

Bé 2 ®Üa/bé cho mçi ®é tuæi,Chuẩn VCD, ©m  
thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

272 
Bé ®Üa VCD ©m thanh tiÕng kªu cña c¸c con 
vËt MN233039 Bé 1 ®Üa/bé dïng cho trÎ 12-36 th¸ng tuæi, Chuẩn 

 VCD, ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

273 
Bé ®Üa VCD cac ho¹t ®éng gi¸o dôc teo chñ 
®Ò MN563124 Bé 9 ®Üa/bé cho MG 5-6 tuæi, Chuẩn VCD, ©m  

thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

274 Bé VCD kÓ truyÖn víi tranh 
MN343103 
MN4520125 
MN563122 

Bé 2 ®Üa/bé cho mçi ®é tuæi MG, Chuẩn VCD, ©m  
thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

275 Bé ®Üa VCD vÏ tranh theo truyÖn kÓ 
MN343102 
MN4520124 
MN563121 

Bé 3 ®Üa/bé cho mçi ®é tuæi MG, Chuẩn VCD, 
 ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

276 Bé ®Üa phim ho¹t h×nh   Bé 2 ®Üa/bé. kÓ chuyÖn giäng b¾c, Chuẩn VCD, 
 ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

277 Bé ®Üa truyÖn Qu¶ ®µo tiªn   Bé 3 ®Üa/bé. kÓ chuyÖn giäng b¾c, Chuẩn VCD, 
 ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

278 Bé ®Üa truyÖn Dª con nhanh trÝ   Bé 4 ®Üa/bé. kÓ chuyÖn giäng b¾c, Chuẩn VCD, 
 ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

279 Bé ®Üa truyÖn Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n   Bé 5 ®Üa/bé. kÓ chuyÖn giäng b¾c, Chuẩn VCD, 
 ©m thanh stereo, h×nh ¶nh ®Ñp, chÊt lîng tèt 

D Gãc ch¬i ph©n vai       

I  chñ ®iÓm gia ®×nh       
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280 Bóp bª to  H36001 Con B»ng nhùa 
281 Bóp bª nhá H36002 Con B»ng nhùa.dµi 400mm 

282 Bóp bª bÐ g¸i 

MN012034 
MN122040 
MN342048 
MN452049 
MN562089 

Con B»ng nhùa.dµi 400mm 

283 Bóp bª bÐ trai 

MN012033 
MN122039 
MN342047 
MN452048 
MN562088 

Con 2 con/bé, b»ng nhùa, D400 vµ 300mm 

284 Bóp bª bÐ g¸I (cao - thÊp) MN232067 Bé 3 con/bé, b»ng nhùa, D400 vµ 300mm 

285 Bóp bª bÐ trai (cao - thÊp) MN232066 Bé 
B»ng gç, gåm 1 bé bµn ghÕ, 1 giêng, 1 tñ 
(150x70x90)mm.kÝch thíc c¸c s¶n phÈm kh¸c cã tû lÖ t¬ng øng 

286 Bé bµn ghÕ giêng tñ b»ng nhùa 
MN232069 
MN452050 
MN562085 

Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c ®Ñp, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

287 Bé bµn ghÕ giêng tñ b»ng gç   Bé B»ng gç  

288 Bé bµn ghÕ giêng tñ b»ng nhùa1   Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c ®Ñp, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

289 Bé bµn ghÕ giêng tñ b»ng nhùa2   Bé B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c ®Ñp, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 
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290 Bé ®å ch¬I nÊu ¨n 
MN342049 
MN452076 
MN562086 

Bé B»ng nhùa, gåm: xoong, nåi, ch¶o, Êm. Ca. cèc 

291 nÊu ¨n nhùa vØ cam   Bé B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

292 nÊu ¨n nhùa tói nilon ®ãng gãi   Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

293 nÊu ¨n nhùa cao cÊp   Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

294 nÊu ¨n nhùa vØ giÊy to   Bé B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

295 nÊu ¨n nhùa vØ giÊy ViÖt Nam   Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

296 nÊu ¨n nhùa tói x¸ch viÒn hång   Bé 
B»ng nhùa an toµn, mµu s¾c thËt, gióp trÎ  
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt 

297 Bé dông cô nhµ bÕp MN562084 Bé B»ng nhùa, gåm: xoong, nåi, ch¶o, Êm. Ca. 
 cèc, dao dÜa 

298 
Bé dông cô söa ch÷a ®å dïng  
gia ®×nh 

MN342055 
MN452058 

Bé B»ng nhùa, gåm èc, vÝt, cale, k×m, bóal 

299 Bé dông cô k×m bóa lo¹i 2   Bé B»ng nhùa, gåm èc, vÝt, cale, k×m, bóal 

300 Bé dông cô söa ch÷a ®å dïng gia  
®×nh 

MN562043 Bé B»ng gç, gåm èc, vÝt, cale, k×m, bóa, bµn  
kÜ thuËtl 

301 Bé dông cô ch¨m sãc c©y H36020 Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chu�n an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xớ
tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

302 Bé dông cô ch¨m sãc c©y lo¹i tói líi   Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toln 
303 VØ dông cô ch¨m sãc c©y cã con vÞt   Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toln 
304 VØ dông cô ch¨m sãc c©y cã con voi   Bé Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toln 
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305 Bé dông cô lµm b¸nh H36021 Bé B»ng nhùa 
306 Bé phich níc HT38318 Bé B»ng nhùa 
307 Bé nåi c¬m ®iÖn HT38368 Bé B»ng nhùa 
308 Bé bÕp ga to HT18618 Bé B»ng nhùa 
309 Giêng bóp bª MN231071 ChiÕc B»ng gç, phñ s¬n bãng, D50xR30xC5 cm 
310 Giêng bóp bª b»ng nhùa c¶ bé   Bé   
311 Giêng bóp bª nhá H36010 ChiÕc B»ng gç, phñ s¬n mµu, D70xR50cm 
312 Giêng bóp bª b»ng nhùa   ChiÕc   
313 Giêng bóp bª to H36012 ChiÕc B»ng gç, s¬n mµu, D70xR50cm 
314 Ng«I nhµ cña bÐ H36013 C¸i B»ng gç, s¬n mµu 
315 Ng«I trêng cña bÐ H36014 C¸i B»ng gç, s¬n mµu 
316 ThiÕt bÞ nhµ bóp bª H36015 Bé B»ng nhùa 
317 Nhµ bóp bª vµ thiÕt bÞ H36016 Bé Nhµ gç, thiÕt bÞ nhùa 
318 Nhµ bóp bª vµ thiÕt bÞ b»ng nhùa   Bé   

II 
Lµm quen nghÒ nghiÖp, ph¬ng tiÖn,  
luËt lÖ giao th«ng vµ xe tËp ®i 

319 Bé tranh mét sè ngµnh nghÒ MN342071 Bé 
H×nh ¶nh cña 23 nghÒ, tranh luËt, in 4  
mÆt mµu, KT 30x39cm 

320 L« t« nghÒ nghiÖp H37018 Bé 40 qu©n( 6x8 cm)/ bé 

321 Trang phôc b¸c sÜ 
MN452098 
MN562095 

Bé 

Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. Chất liệu vải, gồm: áo, m

322 Bé dông cô b¸c sÜ 

MN232070 
MN342050 
MN452051 
MN562094 

Bé 
B»ng nhùa. Gåm c¸c dông cô th«ng dông  
cña b¸c sü 
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323 Trang phôc nÊu ¨n 
MN452099 
MN562092 

Bé Mò + t¹p dÒ 

324 Trang phôc bé ®éi MN562091 Bé 
Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. Chất liệu vải, gồm: quầ

325 Bé doanh tr¹i bé ®éi MN452097 
MN562092 

Bé B»ng giÊy Duplex ®Þnh lîng 450gr/m2, cã  
ch©n ®Õ b»ng gç, in 4 mµu 2 mÆ 

326 Trang phôc c«ng nh©n MN562093 Bé 
Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. Chất liệu vải, gồm: quầ

327 Trang phôc n«ng d©n H37005 Bé QuÇn ¸o/bé 
328 Bé n«ng tr¹i gia sóc H37006 Bé B»ng gç., s¬n mµu 
329 B¶ng gç n«ng tr¹i   Bé B»ng gç., s¬n mµu 
330 Bé n«ng tr¹i gia cÇm H37007 Bé B»ng gç., s¬n mµu 

331 Trang phôc c«ng an MN452096 
MN562090 

Bé Gåm quÇn ¸o, mò Kª pi, gËy chØ huy, d©y  
®ai chiÕn th¾ng, th¾t lng 

332 Trang ph¬ng tiÖn giao th«ng MN232055 Bé 20 tranh/ bé,KT 19x27 cm 

333 L« t« PTGT 

H37012 
MN232061 
MN452084 
MN562070 

Bé 36 qu©n, Kt 7x10cm in 4 mµu 1 mÆt 

334 §å ch¬I c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 

MN232031 
MN342056 
MN452059 
MN562047 

Bé B»ng gç, gåm 4 lo¹i « t« kh¸c nhau 

335 B¶ng gç giao th«ng   Bé B»ng gç 
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336 Bé sa bµn giao th«ng 
MN452081 
MN562049 

Bé Sa bµn gç, phô kiÖn cã biÓn b¸o vµ PTGT 

337 Bé ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng H37010 Bé 
B»ng s¾t + composite. Gåm 2 cét ®Ìn hiÖu, 4  
biÓn b¸o, bôc chØ huy vµ 1 cét ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu 

338 Bé ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng b»ng xèp   Bé B»ng xèp 
339 Xe ®¹p 2 b¸nh H37013 ChiÕc 2 chç ngåi 
340 Xe ®¹p con thó 3 b¸nh H37014 ChiÕc 1 chç ngåi 

341 ¤ t« ®¹p ch©n nhËp ngo¹i M32 ChiÕc 
ChuyÓn ®éng b»ng Pª ®an, dïng cho trÎ  
1,5-3 tuæi 

342 Xe l¾c cøu th¬ng H2501 ChiÕc 
ChuyÓn ®éng b»ng c¸ch l¾c tay,dïng cho  
trÎ 1,5-3 tuæi, hµng nhËp khÈu 

343 ¤ t« chßi ch©n kh«ng mui L112 ChiÕc ChuyÓn ®éng b»ng c¸ch bêi ch©n,dïng cho  
trÎ 1,5-3 tuæi, hµng nhËp khÈu 

344 ¤ t« c¶nh s¸t PATROL L830 ChiÕc 
ChuyÓn ®éng b»ng c¸ch bêi ch©n,dïng cho  
trÎ 1,5-3 tuæi, hµng nhËp khÈu 

345 ¤ t« COUPLE L418 ChiÕc 
ChuyÓn ®éng b»ng c¸ch bêi ch©n,dïng cho  
trÎ 1,5-3 tuæi, hµng nhËp khÈu 

346 ¤ t« LOADER H2513 ChiÕc ChuyÓn ®éng b»ng PEDAL, sö dông cho trÎ  
trªn 3 tuæi, hµng nhËp 

347 Xe tËp ®I 3 con chim   ChiÕc B»ng gç, cã b¸nh xe ®Èy ®i 
348 Xe ®¹p gç   ChiÕc B»ng gç 
349 Xe l¾c lo¹i to   ChiÕc B»ng gç 
350 Xe dän ®å ch¬I chã cón   ChiÕc B»ng gç 

E 
§å ch¬i x©u d©y- kÐo 
d©y- l¾p ghÐp - x©y 
dùng 
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I §å ch¬i kÐo d©y       

351 X©u qu¶ l¸ nhµ trÎ H38001 Bé 30 qu¶ l¸ b»ng nhùa 
352 X©u hoa l¸ nhµ trÎ H38002 Bé 50 hoa l¸, b»ng nhùa 
353 X©u con gièng nhµ trÎ H38003 Bé 40 con gièng b»ng nhùa 
354 X©u hoa l¸ mÉu gi¸o H38004 Bé 40 hoa l¸ b»ng nhùa 
355 X©u con gièng m·u gi¸o H38005 Bé 40 con gièng b»ng nhùa 

356 Bé luån h¹t 
MN452046 
MN562045 Bé 

Ch©n ®Õ b»ng gç s¬n mµu,  
(D170xR135xC150mm), khung ®îc s¬n tÜnh ®iÖn c¸c mµu §á, vµng, xanh lam c¸c h×nh 
®Ó luån h¹t. Cã c¸c h¹t c¸c h×nh kh¸c nhau ®îc s¬n c¸c mµu. 

357 Bé luån h¹t trung quèc   Bé B»ng gç 
358 X©u qu¶ gç   Bé B»ng gç 
359 X©u hoa gç   Bé B»ng gç 
360 X©u thó gç   Bé B»ng gç 
361 X©u h¹t §øc Thµnh   Bé B»ng gç cao cÊp 

362 Bé x©u h¹t lä nhùa 
H38014 
MN232035 

Bé 
B»ng nhùa, gåm 50 h¹t x©u b»ng nhùa,  
cã lç ®Ó luån d©y, d©y D220m 

363 Bé x©u d©y t¹o h×nh 
MN122033 
MN232036 
MN452034 

Bé 
Gåm 12 khèi h×nh b»ng gç, (vu«ng,  
ch÷ nhËt, trßn, tam gi¸c) d©y x©u dµi 220mm 

364 Bé x©u d©y lä nhùa   Bé   

365 Thó kÐo d©y MN122028 Con 
KT 100x150x100 mm, b»ng gç, h×nh con vËt , 
 cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

366 Con chã cã d©y kÐo   Con   
367 Con chã ®èm kÐo   Con B»ng gç, kÐo ®I ®îc 
368 Con c¸ sÊu kÐo   Con B»ng gç, kÐo ®I ®îc 
369 Con èc sªn kÐo   Con B»ng gç, kÐo ®I ®îc 
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370 Con kÐo b»ng nhùa kh¸c   Con B»ng nhùa 

371 §å ch¬i cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

MN232031 
MN342056 
MN452059 
MN562047 

Con KT 15x70x70 mm b»ng gç, h×nh PTGT vµ 
 con gièng, cã b¸nh xe vµ d©y kÐo 

372 Xe gç ben   C¸i   
373 Xe « t«    C¸i B»ng gç 
374 Xe con gç ®á ®en   C¸i B»ng gç 
375 Con vËt kÐo d©y cã khíp MN232039 Con KT 200x90x90mm B»ng gç h×nh con vËt 
376 Con c¸ sÊu kÐo d©y cã khíp   Con B»ng gç 

II 
§å ch¬i l¾p ghÐp x©y 
dùng 

      

377 Bé h×nh hoa nhá H38015 Bé 100 chi tiÕt nhùa 

378 Bé h×nh hoa to MN452053 
MN562060 

Bé 50 chi tiÕt b»ng nhùa,cã 5 mµu,c¸c  
chi tiÕt cã thÓ l¾p ghÐp lÉn nhau 

379 Bé l¾p ghÐp 55 chi tiÕt to 
MN452047 
MN562046 Bé 

55 chi tiÕt b»ng nhùa,cã 5 mµu,c¸c  
chi tiÕt cã thÓ l¾p ghÐp lÉn nhau 

380 Bé l¾p ghÐp 55 chi tiÕt nhá   Bé 55 chi tiÕt b»ng nhùa,cã 5 mµu,c¸c  
chi tiÕt cã thÓ l¾p ghÐp lÉn nhau 

381 
Bé l¾p r¸p nót trßn 
(ghÐp nót nhá) 

MN452054 Bé B»ng nhùa, cã 64 chi tiÕt 

382 Bé xÕp nót tói nilon nhùa   Bé B»ng nhùa 
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383 GhÐp nót lín 
MN342045 
MN452075 
MN562059 

Bé B»ng nhùa, cã 164 chi tiÕt c¸c  
chi tiÕt cã thÓ l¾p ghÐp lÉn nhau 

384 Tranh ghÐp c¸c con vËt MN2320748 Bøc B»ng gç KT 240x160 mm, cã tõ 5-7 
 chi tiÕt ghÐp 

385 Tranh ghÐp c¸c lo¹i qu¶ MN232049 Bøc 
B»ng gç KT 240x160 mm, cã tõ 5-7 
 chi tiÕt ghÐp 

386 Tranh ghÐp gµ trèng H38008 Bøc B»ng gç 
387 Tranh ghÐp gµ m¸i H38009 Bøc B»ng gç 
388 Tranh ghÐp gµ mÑ gµ con H38007 Bøc B»ng gç 
389 Tranh ghÐp con h¬u H31029 Bøc GhÐp 29 ch÷ c¸i 
390 Tranh ghÐp con r¾n H32004 Bøc B»ng gç 
391 Tranh ghÐp bµn tay H31028 Bøc GhÐp bµn tay vµ sè 
392 Tranh ghÐp bµn ch©n H31034 Bøc GhÐp bµn ch©n vµ sè 
393 Tranh ghÐp 7 chñ ®Ò b¶ng 2 líp   Bøc GhÐp sè tõ 0-9 
394 Tranh ghÐp con gÊu H31030 Bøc GhÐp sè tõ 0-9 
395 Tranh ghÐp con Meo H38010 Bøc GhÐp sè tõ 0-9 
396 Tranh ghÐp c©y T¸o H31031 Bøc GhÐp sè tõ 0-9 
397 Th¶m cá H39001 TÊm KT 150x50 mm, b»ng nhùa 
398 Hµng rµo nhùa nhá MN232042 Bé B»ng nhùa, KT 350x250mm 
399 Hµng rµo nhùa tr¾ng   Bé B»ng nhùa, mµu tr¾ng, 6 tÊm, dµi 1m8 

400 Hµng rµo l¾p ghÐp lín 
MN342044 
MN562098 Bé B»ng nhùa, KT 80x40x20 mm 

401 G¹ch x©y dùng nhá H39003 Viªn B»ng nhùa,mlu đỏ, bề mặt phẳng kh«ng 
 s¾c c¹nh KT 80x40x20 mm 

402 G¹ch x©y dùng to H39004 Viªn B»ng nhùa,B»ng nhùa,mlu đỏ, bề mặt phẳng  
kh«ng s¾c c¹nh KT 120x60x30 mm 
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403 G¹ch x©y dùng 
MN342052 
MN452101 
MN562096 

Thïng B»ng gç s¬n mµu, 33 viªn to, 9 viªn nhá vµ  
dông cô x©y dùng 

404 Bé xÕp h×nh x©y dùng L¨ng b¸c MN4520101 Bé 104 chi tiÕt b»ng gç, phñ bãng 

405 Bé xÕp h×nh ph¬ng tiÖn giao th«ng MN342052 
MN452078 

Bé 36 chi tiÕt b»ng gç 

406 Bé xªp h×nh trªn xe 28 chi tiÕt MN122036 Bé 28 chi tiÕt b»ng gç 
407 Bé xªp h×nh trªn xe 25 chi tiÕt MN342051 Bé 25 chi tiÕt b»ng gç 
408 Bé xªp h×nh trªn xe 35 chi tiÕt MNH232041 Bé 35 chi tiÕt c¸c h×nh khèi b»ng gç 
409 Bé xªp h×nh x©y dùng 108 chi tiÕt H39022 Bé 108 chi tiÕt c¸c h×nh khèi b»ng gç phñ PU 
410 Bé xÕp h×nh x©y dùng 44 chi tiÕt mµu MN562097 Bé 44 chi tiÕt b»ng gç s¬n mµu 

411 Bé xÕp h×nh x©y dùng 51 chi tiÕt 
MN452056 
MN562044 

Bé Bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chu�n an to
tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguy
cầu, khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

412 Bé xÕ h×nh 30 chi tiÕt H39010 Bé B»ng gç s¬n mµu 
413 Bé xÕp h×nh 30 chi tiªt trªn xe H39010 Bé B»ng gç s¬n mµu, hép ®ùng cã b¸nh xe 
414 Bé xÕp h×nh 40 chi tiÕt HM04 Bé 40 khèi h×nh b»ng mót xèp c¸c mµu 
415 Bé xÕp h×nh 68 chi tiÕt HM03 Bé 68 khèi h×nh b»ng mót xèp c¸c mµu 
416 Bé xÕp h×nh 152 chi tiÕt HM01 Bé 152 khèi h×nh b»ng mót xèp c¸c mµu 
417 Xe xÕp h×nh con rïa J3875 Bé B»ng nhùa 

418 L¾p r¸p xe löa 
MN452060 
MN562048 

Bé B»ng gç 

419 L¾p ghÐp thµnh phè H39014 Bé B»ng nhùa 
420 L¾p ghÐp x©y dùng H39015 Bé B»ng nhùa 
421 L¾p ghÐp x©y dùng OBP23000 Bé 77 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
422 L¾p ghÐp x©y dùng OBP30000 Bé 110chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
423 L¾p ghÐp së c¶nh s¸t NOP38000 Bé 126 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 



                           www.dochoithongminh.com – www.thietbigiaoducmamnon.com 

ĐC: Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt or 222 Khương Trung ( cũ)                                                    LH 0943132244 - 0916798518 

424 L¾p ghÐp vên thó NAP35000 Bé 83 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
425 L¾p ghÐp vên thó NAP42000 Bé 127 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
426 L¾p ghÐp vên thó NAP52000 Bé 135 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
427 L¾p ghÐp c«ng trêng x©y dùng NCS50000 Bé 106 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
428 L¾p ghÐp tr¹m cøu háa OFD50000 Bé 125 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 
429 L¾p ghÐp nhµ ga tµu háa OT50000 Bé 160 chi tiÕt b»ng nhùa, xuÊt xø Hµn Quèc 

F Gãc ch¬I c¸t níc       
430 §å ch¬I víi c¸t MN232051 Bé 

B»ng nhùa, gåm xÎng, x« vµ c¸c  
khu«n ch¬I c¸t 

431 Bé dông cô lao ®éng MN562083 Bé B»ng nhùa,gåm xe chë vËt liÖu,xÎng xíi 

432 §å ch¬i dông cô ch¨m sãc c©y 
MN342054 
MN452057 
MN562042 

Bé B»ng nhùa, gåm xÎng, cuèc ,xíi, b×nh tíi.. 

433 Bé khu«n ch¬i c¸t ®Êt H41002 Bé B»ng nhùa 
434 Bé ch¬i khu«n víi ®Êt H41001 Bé B»ng nhùa 
435 Xe ben ch¬i c¸t níc H2008 Bé B»ng nhùa 
436 Xuång ch¬i c¸t níc H2008C Bé B»ng nhùa 
437 Tµu thñy ch¬i c¸t níc H2270 ChiÕc B»ng nhùa 

438 BÓ c¸t níc con cua 
H41012 
MN562058 

Bé B»ng Composite 

439 BÓ c¸t níc con Õch H41008 Bé B»ng Composite 
440 BÓ c¸t níc con Rïa H41009 Bé B»ng Composite 

441 BÓ ch¬I c¸t níc « t« L505 ChiÕc 
B»ng nhùa PP, cã n¾p ®Ëy,  
KT D130xR100xC37 cm.hµng nhËp khÈu 

442 Gi¸ thiªn nhiªn 4 tÇng H42011 Bé B»ng s¾t s¬n tÜnh ®iÖn 
443 Gi¸ thiªn nhiªn 5 tÇng H42010 Bé B»ng s¾t s¬n tÜnh ®iÖn 
444 M¸I nÊm thiªn nhiªn 6 ghÕ H42012A Bé 1 bµn+6 ghÕ 
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445 M¸I nÊm thiªn nhiªn 9 ghÕ H42012B Bé 1 bµn + 9 ghÕ 
446 ChËu hoa con chã H42002 ChiÕc B»ng Composite 
447 ChËu hoa thiªn nga H42005 ChiÕc B»ng Composite 

PhÇn thø II 
ThiÕt bÞ néi thÊt phßng häc 

I 
ThiÕt bÞ häc vui 
kidsmart 

      

448 PhÇn mÒm kidsmart KIDS-5 Bé Néi dung 5 phÇn mÒm 

449 Bµn ghÕ vi tÝnh H21007 Bé 
B»ng gç MDF, s¬n phñ PU, mÉu m· hÊp dÉn 

®¸p øng yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ phôc vô ch¬ng tr×nh øng dông CNTT trong GDMN

450 Bµn ghÕ kidsmart 3 H2009 Bé   
451 Bµn ghÕ kidsmart 1 H21008 Bé   
452 Bµn ghÕ kidsmart 2 H2010 Bé   
453 Bé bµn ghÕ nhµ th¸m hiÓm trÎ HCM5739 Bé   

454 Bé m¸y vi tÝnh 
IBM 
ELEAD 
VIFCOM 

Bé 
§¬n gi¸ cÊu h×nh sÏ ®îc b¸o t¹i thêi ®iÓm 
 quý kh¸ch yªu cÇu 

II B¶ng vµ bµn ghÕ       

455 ¶nh B¸c Hå H21001A Bé KT 30x42 cm 
456 ¶nh B¸c Hå H21001B Bé Khung gç, 32x44 cm 
457 B¶ng bÐ ngoan H21002 Bé Khung gç,mÆt Phooc 

458 B¶ng con 
MN122057 
MN232080 
MN342077 

Bé KT 24x16 cm, b»ng phoocmica cã kÎ « 
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459 B¶ng s¾t cã gi¸ ®ì H21004 ChiÕc KT 80x60 cm 

460 B¶ng quay hai mÆt( b¶ng ®a n¨ng sè 1) 

H21005 
MN232052 
MN342068 
MN452080 
MN562073 

ChiÕc 
1 mÆt s¾t chèng lãa ViÖt Nam 
(D1100xR700mm), 1 mÆt bäc nØ khung s¾t s¬n tÜnh ®iÖn ®iÒu chØnh ®îc ®é cao, cã b¸nh 
xe 

461 B¶ng ®a n¨ng sè 2 H21006B ChiÕc 
1 mÆt s¾t chèng lãa Hµn Quèc 
(D120xR80cm), 1 mÆt bäc nØ khung s¾t s¬n tÜnh ®iÖn ®iÒu chØnh ®îc ®é cao, cã b¸nh xe

462 B¶ng ®a n¨ng sè 3 H21006A ChiÕc 
1 mÆt s¾t chèng lãa Hµn Quèc 
(D800xR600 mm), 1 mÆt bäc nØ khung mÆt b¶ng b»ng nh«m ®Þnh h×nh. Khung b¶ng b»ng 
s¾t s¬n tÜnh ®iÖn ®iÒu chØnh ®îc ®é cao, cã b¸nh xe 

463 B¶ng bÇn    ChiÕc B»ng gâ 

464 Bµn gi¸o viªn Phooc 

H21009A 
MN231012 
MN341011 
MN451011 
MN561015 

ChiÕc 
D95xR48xC55 cm. MÆt gç d¸n 1,5cm Ðp phooc 
mµu ghi, khung thÐp, s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 

465 Bµn gi¸o viªn composite H21009C ChiÕc D95xR48xC55 cm mÆt composite,  
ch©n gËp nghiªng 

466 Bµn gi¸o viªn gç cao su H21009S ChiÕc 
D95xR48xC55 cm, mÆt bµn cao su 
ch©n gËp nghiªng 
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467 Bµn mÉu gi¸o Phooc 

H21013A 
MN341013 
MN451013 
MN561013 

ChiÕc 

MÆt bµn:D90xR48cm, b»ng gç d¸n Ðp phooc 
khung ch©n b»ng thÐp èng 22 s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 
-MG 3 tuæi: cao 44cm 
-MG 4 tuæi: cao 46cm 
-MG 5 tuæi: cao 48cm 

468 Bµn mÉu gi¸o composite H21013C ChiÕc 

MÆt bµn:D90xR48cm, b»ng Composite 
khung ch©n b»ng thÐp èng 22 s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 
-MG 3 tuæi: cao 44cm 
-MG 4 tuæi: cao 46cm 
-MG 5 tuæi: cao 48cm 

469 Bµn mÉu gi¸o , nhµ trÎ, gç cao su H21013S ChiÕc 

MÆt bµn:D90xR48cm, b»ng gç cao su 
khung ch©n b»ng thÐp èng 22 s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 
-Nhµ trÎ cao 42cm 
-MG 3 tuæi: cao 44cm 
-MG 4 tuæi: cao 46cm 
-MG 5 tuæi: cao 48cm 

470 Bln nhl trẻ Phooc 

H21020A 
MN011008 
MN121012 
MN231014 

ChiÕc 
MÆt bµn:D80xR46cm b»ng gç d¸n Ðp phooc 
Khung ch©n:b»ng thÐp èng 22 s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 
Bµn cao 42cm 

471 Bln nhl trẻ Composite H21020C ChiÕc 
MÆt bµn:D90xR48cm, b»ng Composite 
khung ch©n b»ng thÐp èng 22 s¬n tÜnh ®iÖn, ch©n gËp nghiªng 
Bµn cao 42cm 

472 Bµn trÎ em h×nh ch÷ nhËt LEA15 ChiÕc 
MÆt bµn b»ng nhùa, KT D120xR60cm,  
ch©n bµn b»ng s¾t cã thÓ ®iÒu chØnh ®é cao tõ 48 ®Õn 52 cm , hµng nhËp 
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473 Bµn trÎ em h×nh vu«ng LEA14 ChiÕc MÆt bµn b»ng nhùa, KT D62xR62cm,  
ch©n bµn b»ng s¾t cã thÓ ®iÒu chØnh ®é cao tõ 48 ®Õn 52 cm , hµng nhËp 

474 Bµn trÎ em h×nh trßn LEA09 ChiÕc 
MÆt bµn b»ng nhùa, §K 85cm,  
ch©n bµn b»ng nhùa cã thÓ ®iÒu chØnh ®é cao tõ 48 ®Õn 52 cm , hµng nhËp

475 Bµn trÎ em h×nh b¸n nguyÖt LEA13 ChiÕc MÆt bµn b»ng nhùa, KT D160xR90cm,  
ch©n bµn b»ng s¾t cã thÓ ®iÒu chØnh ®é cao tõ 48 ®Õn 52 cm , hµng nhËp 

476 Bµn b«ng hoa    ChiÕc lµm b»ng gç tù nhiªn,C48cm, cã thÓ ngåi 
 ®îc 4-6 ch¸u 

477 Bµn b«ng hoa    ChiÕc 
Lµm b»ng nhùa MDF  C48cm, cã thÓ ngåi 
 ®îc 4-6 ch¸u 

478 Bµn b«ng hoa gËp ch©n ®îc   ChiÕc 
lµm b»ng gç tù nhiªn,C48cm, cã thÓ ngåi 
 ®îc 4-6 ch¸u 

479 Bµn mÆt nhùa   ChiÕc 
MÆt bµn b»ng nhùa, ch©n bµn b»ng s¾t s¬n tÜnh  
®iÖn, cao 48cmxD100xR60cm 

480 Bµn mÆt s¾t   ChiÕc B»ng s¾t 

481 GhÕ gi¸o viªn PP H21010P ChiÕc 
MÆt ghÕ tùa nhùa PP.khung s¾t 16 s¬n  
tÜnh ®iÖn.cao 35cm 

482 GhÕ gi¸o viªn mÆt gç 

H21010G 
MN231013 
MN341012 
MN451012 
MN561016 

ChiÕc 
KT 320x320x350mm, Khung s¾t b»ng  
s¬n tÜnh ®iÖn.mÆt tùa ghÕ b»ng gç c«ng nghiÖp15mm 

483 GhÕ trÎ em cao cÊp C26 LAE26 ChiÕc 
100% b»ng nhùa PE, hµng nhËp.SD cho trÎ  
3 vµ 4 tuæi.cao 26 cm.cã c¸c mµu ®á, vµng, xanh lam, xanh l¸ 
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484 GhÕ trÎ em cao cÊp C28 LAE28 ChiÕc 100% b»ng nhùa PE, hµng nhËp.SD cho trÎ  
5 tuæi.cao 28 cm.cã c¸c mµu ®á, vµng, xanh lam, xanh l¸ 

485 GhÕ mÉu gi¸o nhùa 

H21014P 
MN341014 
MN451014 
MN561014 

ChiÕc 

MÆt vµ ghÕ tùa h×nh con thó ®óc b»ng nhùa PP chÊt lîng cao.Khung s¾t 16 s¬n tÜnh ®iÖn
-MG 3 tuæi: cao 24cm 
-MG 4 tuæi: cao 26cm 
-MG 5 tuæi: cao 28cm 

486 GhÕ c« ch¸u   ChiÕc   
487 GhÕ gç   ChiÕc   
488 GhÕ s¾t   ChiÕc   

489 GhÕ mÉu gi¸o nhµ trÎ gç cao su H21014S ChiÕc 

MÆt vµ ghÕ tùa h×nh con thó ®óc b»ng gç cao su chÊt lîng cao.Khung s¾t 16 s¬n tÜnh ®iÖn
-Nhµ trÎ: cao22cm 
-MG 3 tuæi: cao 24cm 
-MG 4 tuæi: cao 26cm 
-MG 5 tuæi: cao 28cm 

490 GhÕ nhµ trÎ nhùa 

H21021P 
MN011009 
MN121013 
MN231015 

ChiÕc 
MÆt vµ tùa ghÕ h×nh con thó ®óc b»ng nhùa 
PP chÊt lîng cao.Khung s¾t 16 s¬n tÜnh ®iÖn cao 22cm 

491 Bµn b¸n nguyÖt H21083A ChiÕc B»ng gç MDF , BK 45cm, khung thÐp s¬n  
tÜnh ®iÖn ch©n gËp nghiªng.cao 46cm 

492 Bµn h×nh thang H21083B ChiÕc 
B»ng gç MDF ,  khung thÐp s¬n  
tÜnh ®iÖn ch©n gËp nghiªng.cao 46cm 

493 Bé bµn ghÕ tµu thñy H21083 Bé 1 bµn vµ 4 ghÕ/bé.B»ng gç s¬n phñ PU 
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494 Bé bµn ghÕ con gµ H21108A Bé B»ng gç MDF s¬n phñ PU.MÆt bµn bÇu  
dôc trang trÝ h×nh qu¶  da hÊu, 2 ghÕ 6 chç ngåi h×nh con gµ 

495 Bé bµn ghÕ 4 con thó H21108B Bé Bµn mÌo Kity, 4 ghÕ h×nh con hæ,h¬u, 
 Ngùa, S tö, b»ng gç, s¬n phñ PU 

496 Bé bµn ghÕ sè 3 H21109B Bé B»ng gç MDF s¬n phñ PU,1 bµn + 4 ghÕ 
497 Bé bµn ghÕ sè 5 H21111 Bé B»ng gç MDF s¬n phñ PU,1 bµn + 2 ghÕ 

498 Bé bµn ghÕ hoa qu¶ H21110   B»ng gç MDF s¬n phñ PU, bµn h×nh b«ng  
hoa, 4 ghÕ s¬n trang trÝ h×nh qu¶ d©u 

III Gi¸ s¸ch th viÖn       

499 Gi¸ s¸ch sè 1 H21015 ChiÕc D100xC100xS25 cm, B»ng gç MDF s¬n 
500 Gi¸ s¸ch sè 2 H21016 ChiÕc D20xC80xS25 cm, B»ng gç MDF  
501 Gi¸ s¸ch sè 3 H21017 ChiÕc D100xC80xS25 cm, B»ng gç MDF  
502 Gi¸ s¸ch sè 4 H21081 ChiÕc D120xC100xS25 cm, B»ng gç MDF  
503 Gi¸ s¸ch tcon h¬u H21025A ChiÕc D90xC80xS30 cm, B»ng gç MDF  
504 Gi¸ s¸ch thiªn nga H21150 ChiÕc D100xC102xS30 cm, B»ng gç MDF  
505 Gi¸ s¸ch 2 mÆt khñng long H21151 ChiÕc D120xC80xS50 cm, B»ng gç MDF  
506 Gi¸ s¸ch con thá H21086 ChiÕc D90xC110xS30 cm, B»ng gç MDF  
507 Gi¸ s¸ch sè 6 H21142 ChiÕc D80xC100xS25 cm, B»ng gç MDF  
508 Gi¸ s¸ch sè 7 H21122 ChiÕc D120xC80xS30 cm, B»ng gç MDF  
509 Gi¸ s¸ch sè 8 H21143 ChiÕc D120xC100xS30 cm, B»ng gç MDF  

510 Gãc th viÖn H21123 Bé 
B»ng gç MDF.Gåm : 1 bµn trßn, 2 ghÕ tùa,  
1 gi¸ s¸ch, 1 gi¸ gãc, 3 ghÕ 

IV 
Gi¸ kÖ ®Ó ®å ch¬i- 
häc liÖu 
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511 Gi¸ ®Ó ®å ch¬i vµ häc liÖu(nhµ trÎ) 

H21158 
MN011020 
MN121019 
MN231021 

ChiÕc 
D200xS300xC800mm, 5 « h×nh c©y n¾m  
b»ng gç c«ng nghiÖp MDF, s¬n mµu. 

512 Gi¸ ®Ó ®å ch¬i vµ häc liÖu(mÉu gi¸o) 

H21035 
MN341020 
MN451020 
MN561017 

ChiÕc 
D200xS300xC800mm, 4 khoang 7 « kÐo 
b»ng gç c«ng nghiÖp MDF, s¬n mµu. 

513 Gi¸ ®Ó ®å ch¬i 3 tÇng VS823 ChiÕc 
D95xR42xC79cm,b»ng nhùa, 3 tÇng 9  
ng¨n ®ùng ®å ch¬i, hµng nhËp khÈu. 

514 Gi¸ ®Ó ®å ch¬i 4 tÇng VS824 ChiÕc D84xR43xC102cm,b»ng nhùa, 4 tÇng 8  
ng¨n ®ùng ®å ch¬i, hµng nhËp khÈu. 

515 Gi¸  ®å ch¬i con thó 3 tÇng H21076 ChiÕc 
D95xR27xC115cm, B»ng gç MDF. Gåm 
 gµ trèng, gµ m¸I, h¬u ,vÞt 

516 Gi¸  ®å ch¬i con thó 4 tÇng G21107 ChiÕc 
D95xR27xC115cm, B»ng gç MDF. Gåm 
 thá, lîn , mÌo, c¸ heo, gÊu 

517 Gi¸  ®å ch¬i con èc sªn H21153 ChiÕc D120xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
518 Gi¸  ®å ch¬i con chim sÎ H21039 ChiÕc D100xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
519 Gi¸  ®å ch¬i con Õch H21152 ChiÕc D120xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
520 Gi¸  ®å ch¬i con MÌo lêi H21154 ChiÕc D80xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
521 Gi¸ ®å ch¬i 3 con thó H21042 ChiÕc D80xC78xS30 cm, b»ng gç MDF 
522 Gi¸ ®å ch¬i con voi H21131 ChiÕc D100xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
523 Gi¸ ®å ch¬i con chuét Mickey H21133 ChiÕc D100xC95xS95 cm, b»ng gç MDF 
524 Gi¸ ®å ch¬i qu¶ bëi H21157 ChiÕc D105xC105xS35 cm, b»ng gç MDF 
525 Gi¸ x©y dùng h×nh c©y H21159 ChiÕc D80xC110xS25 cm, b»ng gç MDF 
526 Gi¸ ®« ch¬i qu¶ t¸o xanh H21156 ChiÕc D80xC95xS30 cm, b»ng gç MDF 
527 Gi¸ c©y nÊm 3 « H21127 ChiÕc D80xC100xS25 cm, b»ng gç MDF 
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528 Gi¸ c©y nÊm 5 « 

H21158 
MN011020 
MN121019 
MN231021 

ChiÕc D120xC88xS30 cm, b»ng gç MDF 

529 Gi¸ ®å ch¬i qu¶ lùu H21155 ChiÕc D96xC103xS25 cm, b»ng gç MDF 
530 Gi¸ ®å ch¬i h×nh qu¶ H21038 ChiÕc D90xC90xS30 cm, b»ng gç MDF 
531 Gi¸ gãc c©y th«ng H21028 ChiÕc C110xR45 cm, 4 tÇng,b»ng gç MDF 
532 Gi¸ xoay trng bµy s¶n phÈm H21052 ChiÕc B»ng gç MDF, cao 100cm, 5 tÇng h×nh hoa 
533 Gi¸ gãc 3 tÇng H21125 ChiÕc C90xR45, 3 tÇng b»ng gç MDF 
534 Gi¸ gãc 5 tÇng H21029 ChiÕc C120xR45, 5 tÇng b»ng gç MDF 
535 Gi¸ gãc c©y hoa H21149 ChiÕc C120xR45, 3 tÇng b»ng gç MDF 
536 Bé néi thÊt phßng häc sè 2 HM-02 Bé 12 lo¹i gi¸ kÖ, ghÕ ngåi b»ng gç MDF 
537 Gi¸ ®å ch¬i ®µn ghi ta H21160 ChiÕc D80xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
538 Gi¸ ®å ch¬i con Sãc H21163 ChiÕc D120xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
539 Gi¸ ®å ch¬i chim chÝch H21089 ChiÕc D80xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
540 Gi¸ ®å ch¬i ng«i nhµ 7 « H21135 ChiÕc D120xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
541 Gi¸ hoa qu¶ 3 tÇng H21126 ChiÕc D120xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
542 Gi¸ ®å ch¬i ng«I sao H21094 ChiÕc D120xC90xS25 cm, b»ng gç MDF 
543 Tñ ®å ch¬i con h¬u H21162 ChiÕc D120xC90xS30 cm, b»ng gç MDF 
544 Gi¸ ch÷ c¸i ABC H21161 ChiÕc D80xC115xS28 cm, b»ng gç MDF 
545 Gi¸ ng« nhµ 3 tÇng H210478 ChiÕc D80xC100xS25 cm, b»ng gç MDF 
546 Gi¸ ®å ch¬ cÇu vång H21080 ChiÕc D120xC120xS25 cm, b»ng gç MDF 

547 Gi¸ häc to¸n 4 khèi H21045 ChiÕc 
D160xC110xS25 cm, b»ng gç MDF. 
 4 chiÕc/bé 

548 Gi¸ ®å ch¬i 5 « H21031 ChiÕc D120xC80xS25cm, b»ng gç MDF 
549 Gi¸ ®å ch¬i ng«I nhµ to¸n häc H21046 Bé D150xC90xS25 cm, b»ng gç MDF 
550 Gi¸ ng«I nhµ 4 tÇng H210478 Bé D120xC100xS40 cm, b»ng gç MDF 
551 Gi¸ ®å ch¬i t¹o h×nh H21051 Bé D160xC100xS25 cm, b»ng gç MDF 
552 Gi¸ häc to¸n 2 khèi H21044 Bé D180xC95xS25 cm, b»ng gç MDF 
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553 Gi¸ 4 khoang 7 « kÐo 

H21035 
MN341020 
MN451020 
MN561017 

ChiÕc D120xC80xS30 cm, b»ng gç MDF 

554 Gi¸ 8 khoang 2 « kÐo h×nh nÊm H21165 ChiÕc D120xC80xS30 cm, b»ng gç MDF 
555 Gi¸ 8 khoang 2 « kÐo  H21034 ChiÕc D120xC80xS30 cm, b»ng gç MDF 
556 Gi¸ 2 tÇng 6 khoang H21033 ChiÕc D120xC100xS25 cm, b»ng gç MDF 
557 Gi¸ bót ch× 6 khoang H21164 ChiÕc D120xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 
558 Gi¸ x©y dùng 6 tÇng H21048 Bé D100xC100xS30 cm, b»ng gç MDF 

559 Gi¸ gãc nghÖ thuËt sè 1 H21050A Bé 
D180xC90xS25 cm, b»ng gç MDF, 4 tÇng,  
trng bµy thiÕt kÕ h×nh dÎ qu¹t, 2 chiÕc/bé 

560 Gi¸ gãc nghÖ thuËt sè 2 H21050B Bé D180xC90xS25 cm, b»ng gç MDF, 4 tÇng,  
trng bµy thiÕt kÕ h×nh dÎ qu¹t, 2 chiÕc/bé 

561 Gi¸ gãc häc tËp H21030 Bé D180xC90xS25 cm, b»ng gç MDF,S¬n nhiÒu mµu, phñ PU cã b¸nh xe, 2 chiÕc/bé 

562 Bé gi¸ ®å ch¬i H21043 Bé 
B»ng gç MDF, Gåm 1 gi¸ gãc 3 tÇng  
R50xC90 cm, 2 gi¸ bªn D100xC80xS25cm 

563 Gi¸ häc x©y dùng 2 H21049B Bé D270xC100xS25cm, 3 chiÕc/ bé.Gç MDF 
564 Gi¸ häc x©y dùng 3 H21049C Bé D270xC100xS25cm, 3 chiÕc/ bé.Gç MDF 
565 Ng«I nhµ Ba T 2 m¸i H21167 Bé D220xC90xS30 cm,B»ng gç MDF 
566 Ng«I nhµ Ba T 3 m¸i H21166 Bé D220xC90xS30 cm,B»ng gç MDF 
567 Bé gi¸ ®å ch¬i ng«i nhµ H21175 Bé D360xC100xS30 cm,B»ng gç MDF. 4 chiÕc/bé 
568 Bé gi¸ ®å ch¬I 2 con gÊu H21176 Bé D360xC100xS28 cm,B»ng gç MDF. 4 chiÕc/bé 

V Tñ bÕp- quÇy b¸n hµng       

569 KÖ b¸n hµng c©y nÕn H21168 ChiÕc D80xC120xS50cm, b»ng gç MDF 

570 Bé gi¸ quÇy ®å ch¬I b¸n hµng H21053 Bé 
Gåm: 1 gi¸ quÇy h×nh ch÷ L, vµ 1 gi¸ b¸n hµng 
B»ng gç MDF 
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571 §å ch¬I b¸n hµng chø L H21054 ChiÕc Gåm: 1 gi¸ quÇy h×nh ch÷ L, 3 tÇng, D12xR70xC66 cm 
B»ng gç MDF 

572 Tñ l¹nh ®å ch¬i H21095 ChiÕc D60xC100xS30cm, b»ng gç MDF 
573 Tñ ®å ch¬i y t¸ H21128 ChiÕc D80xC100xS25cm, b»ng gç MDF 
574 Tñ ®å ch¬i b¸c sÜ H21060 ChiÕc D100xC110xS25cm, b»ng gç MDF 
575 Tủ bếp hiện đại AH706 ChiÕc   
576 Tñ bÕp ®a n¨ng LAH705 ChiÕc D82xC106xS40cm, b»ng gç MDF.hlng nhập 

577 Tñ bÕp cÇu vång H21057A ChiÕc D108xC110xS35cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

578 Tñ bÕp kiÓu ®øc H21059 ChiÕc D100xC100xS25cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

579 Tñ bÕp con voi H21169 ChiÕc D100xC100xS30cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

580 Tñ bÕp ®å ch¬ sè 1 H21056 ChiÕc D100xC100xS30cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

581 Tñ bÕp ®å ch¬ sè 2 H21057 ChiÕc D100xC100xS42cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

582 Tñ bÕp ®å ch¬ sè 3 H21058 ChiÕc D120xC90xS40cm, b»ng gç MDF.hlng nhập khẩu 

583 Tñ bÕp ®å ch¬ sè 4 H21096 ChiÕc D90xC100xS40cm, b»ng gç MDF. 

584 Bé gãc ch¬i gia ®×nh H21064 ChiÕc Bằng gỗ MDF.gåm 1 tñ ®øng 2 buång, 1 bµn phÊn, 1 giêng, 1 bµn trßn, 4 ghÕ

VI Tñ t trang       

585 KÖ ti vi H21063A ChiÕc D80xC70xS50 cm, b»ng gç MDF 
586 Tñ têng ®å ch¬i H21053 ChiÕc D100xC100xS27 cm, b»ng gç MDF 
587 Tñ têng hoa hång H21170 ChiÕc D120xC120xS30 cm, b»ng gç MDF 
588 Bôc s©n khÊu mini H21129 ChiÕc D110xC100xS55 cm, b»ng gç MDF 
589 S©n khÊu rèi H21139 ChiÕc D120xC160xS40 cm, b»ng gç MDF 
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590 Tñ t trang, giµy dÐp 16 «(kh«ng c¸nh) H2230 ChiÕc 
D120xC80xS35 cm, b»ng gç MDF. 8 « ®Ó t 
trang, 8 « ®Ó dµy dÐp 

591 Tñ t trang cña trÎ 15 «  
H21068A 
MN011003 ChiÕc D150xC95xS35 cm, b»ng gç MDF, s¬n mµu 

592 Tñ t trang cña trÎ 15 « cã gi¸ dµy dÐp H21068AB ChiÕc D150xC125xS35 cm, b»ng gç MDF, s¬n mµu 
593 Tñ t trang cña trÎ MG 4-5 tuæi MN451005 Bé   
594 Tñ t trang cña trÎ MG 5-6 tuæi MN561005 Bé   

595 Tñ t trang cña trÎ 20 « H21070A ChiÕc 

Vật liệu bằng gỗ MDF phun sơn, đảm bảo độ bền, an toàn, tủ gồm 20 ô/chiếc đủ 35 ô 
ba lô, tư trang của 35 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ đ
phù hợp với lớp học và  thân thiện với trẻ.  

596 Tñ t trang cña trÎ 20 « cã gi¸ dµy dÐp H21070B ChiÕc   
597 Tñ t trang cña trÎ 25 «(kh«ng c¸nh) H21141 ChiÕc   

598 Tñ t trang cña trÎ 25 « 
H21072 
MN231003 
MN341003 

ChiÕc D150xC140xS35cm, B»ng gç MDF, s¬n mµu 

599 Tñ ®Ó ch¨n chiÕu mµn 

H21073 
MN011004 
MN121004 
MN231004 
MN341004 
MN451006 
MN561006 

ChiÕc 
D160xC150xS45cm, 3 tÇng ®Ó ch¨n chiÕu  
mµn b»ng gç MDF 

VII 
ThiÕt bÞ ch¨m sãc 
nu«I dìng 
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600 Ca uèng níc inox 

H22020 
MN011016 
MN121008 
MN231008 
MN341006 
MN451002 
MN561002 

ChiÕc B»ng inox, §K 7cm, cã quai 

601 X«   ChiÕc B»ng nhùa th«ng dông cã n¾p ®Ëy 

602 ChËu   ChiÕc B»ng nhùa th«ng dông 

603 B×nh ñ níc 10 lÝt H22022 ChiÕc 
B»ng inox, hµng liªn doanh, 2 líp  

 cã van vßi 

604 B×nh ñ níc 15 lÝt H22004 ChiÕc B»ng inox, hµng liªn doanh, 2 líp  
 cã van vßi 

605 B×nh ñ níc 20 lÝt 

H22005 
MN011007 
MN121006 
MN231006 
MN341007 
MN451004 
MN561004 

ChiÕc B»ng inox, dung tÝch 20 lÝt, hµng  
liªn doanh 2 líp , b×nh ñ níc cã n¾p ®Ëy,cã van vßi 

606 Thïng ®ùng níc cã vßi 

MN231016 
MN341015 
MN451015 
MN561009 

ChiÕc 
B»ng inox, dung tÝch 30 lÝt, cã v×o th¸o ®îc,  
ch©n ®Õ ®Ó b×nh cao 50 cm 



                           www.dochoithongminh.com – www.thietbigiaoducmamnon.com 

ĐC: Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt or 222 Khương Trung ( cũ)                                                    LH 0943132244 - 0916798518 

607 Gi¸ b×nh níc H22006 ChiÕc B»ng s¾t. s¬n tÜnh ®iÖn 
608 Gi¸ b×nh níc inox H22021 ChiÕc B»ng inox 

609 Gi¸ ph¬I kh¨n inox 1 H22009 ChiÕc B»ng inox, cã thÓ ph¬I ®îc 35 kh¨n, c¸c kh¨n  
kh«ng chång lªn nhau 

610 Gi¸ ph¬I kh¨n inox 2   ChiÕc 
Vật liệu inox. 5 tầng, Phơi tối thiểu được 50 khăn không chồng lên nhau. Đảm bả
an toàn.    KT: D100 x R65 x C90 (cm) 

611 Gi¸ ph¬I kh¨n inox 3   ChiÕc 
Vật liệu inox. 5 tầng, Phơi tối thiểu được 50 khăn không chồng lên nhau. Đảm bả
an toàn.    KT: D90 x R65 x C90 (cm) 

612 Gi¸ óp ly cèc inox H22011 ChiÕc B»ng inox, cã thÓ óp ®îc 40 c¸I cèc 

613     ChiÕc 

Vật liệu INOX. Đủ úp được tối thiểu 40 ca, cốc. Kích thước khoảng (800x400x1000)mm, 
cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. 

614     ChiÕc 
Vật liệu INOX. Đủ úp được tối thiểu 50 ca, cốc. Kích thước khoảng (1000x400x1000)mm,  
Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. 

615 Tñ óp cèc inox H22012 ChiÕc D50xC70xS30cm, khung ng«m ®Þnh h×nh, 
b»ng inox 

616 Gi¸ giÇy dÐp lo¹i 1 H22013 ChiÕc 
D100xR30xC90cm , 5 tÇng b»ng s¾t s¬n tÜnh  
®iÖn SD cho 35 ch¸u 

617 Gi¸ giÇy dÐp lo¹i 2   ChiÕc B»ng inox, 3 tÇng, cã thÓ ®Ó ®îc 15 ®«I dÐp 

618 Gi¸ giÇy dÐp inox 5 tÇng H22014 ChiÕc 
B»ng inox, sö dông cho 50 ch¸u, 
 D90xC90xS28-45cm 

619 Ph¶n n»m cho ch¸u H21065 ChiÕc D120xR80xC7cm, gç tù nhiªn, phñ bãng PU 
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620       

Mặt phản bằng gỗ tự nhiên không thấm nước đảm bảo an toàn, kích thư
(1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng. 

621 Giêng v¶I b¹t cì nhì H21066 ChiÕc D120xR50xC10cm, khung b»ng s¾t 
bäc v¶i b¹t 

622 Giêng v¶i b¹t cì to   ChiÕc D140xR65xC10cm, khung b»ng s¾t, häc v¶I b¹t 
cã thÓ chång lªn nhau gän gµng 

623 Giêng líi   ChiÕc D1m2xR60xC10cm,khung b»ng s¾t s¬n tÜnh ®iÖn 

PhÇn thø III 
Trang thiÕt bÞ phßng chøc n¨ng 

I ThiÕt bÞ phßng ©m nh¹c 
624 Bôc s©n khÊu mini H21129 Bé D110xS55xC100cm, b»ng gç MDF 
625 Tñ ®å dïng ©m nh¹c sè 1 H21074A ChiÕc D120xS40xC180cm, b»ng gç MDF 
626 Tñ ®å dïng ©m nh¹c con h¬u H21074B ChiÕc D120xS40xC180cm, b»ng gç MDF 

627 Tñ ®å dïng ©m nh¹c sè 2 H21074C ChiÕc D160xC135-160xS140cm, b»ng gç  
MDF, 2 chiÕc/bé 

628 §µn Organ YAMAHA 

VN300 
E223 
E423 
PSR550B 

Bé 1 bé bao gåm:®µn biÕn ¸p, ch©n dµi, bao gi¶ da 

II ThiÕt bÞ nhµ bÕp       
629 B¸t inox H22002 ChiÕc   
630 Th×a inox H22003 ChiÕc B»ng inox 
631 Bµn chia thøc ¨n H22015A ChiÕc B»ng inox 
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632 Bµn chia thøc ¨n H22015B ChiÕc 
D150xR80xC70cm, mÆt bµn b»ng inox 
khung ch©n b»ng s¾t 

633 Gi¸ xoong nåi b¸t ®Üa 4 tÇng H22024 ChiÕc 
D150xR45xC140m,  b»ng inox 
4 tÇng 

634 Tñ ®Ó b¸t 4 tÇng H22017 ChiÕc D100xC140xS45cm,Khung nh«m ®Þnh h×nh 
b»ng inox 

635 Tñ sÊy b¸t ®Üa 5 tÇng H22019 ChiÕc D120xC150xS50cm,5 tÇng, cã qu¹t sÊy nhiÖt 
636 Xe ®Èy thøc ¨n 3 tÇng H22018 ChiÕc Khung b»ng inox,D100xR60xC115cm 
637 BÕp Gas c«ng nghiÖp H22023 ChiÕc Khung b»ng inox,D140xR70xC35-70cm 

638 Nåi c¬m ®iÖn 10 lÝt 55RE ChiÕc 
KT52x52x36cm.dung tÝch 10 lÝt, ®iÖn ¸p 220V 
C«ng suÊt 2950W 

639 Nåi c¬m ga 10 lÝt 55RA ChiÕc KT 48x42x60cm.dung tÝch 10 lÝt 

640 Tñ com 30kg RC-30 ChiÕc 
KT 59x72x125cm C«ng suÊt 30kg/ 6 khay.  
Thêi gian nÊu 65 phót 

641 Tñ com 40kg RC-40 ChiÕc 
KT 59x72x145cm C«ng suÊt 40kg/ 8 khay.  
Thêi gian nÊu 70 phót 

642 Tñ com 50kg RC-50 ChiÕc KT 59x72x165cm C«ng suÊt 50kg/ 6 khay.  
Thêi gian nÊu 80 phót 

643 M¸y xay thÞt H22025 ChiÕc 
C«ng suÊt m« t¬ 750W, ®iÖn ¸p 220V 
Kh¶ n¨ng xay thÞt, cua c¸, rau qu¶ 

III ThiÕt bÞ phßng y tÕ       
644 Giêng gç H24003 ChiÕc D200xR80cm 
645 Giêng inox H24004 ChiÕc D190xR90xC54cm d¸t gç 
646 Tñ thuèc inox H24005 ChiÕc D80xS40xC165cm 
647 C©n ®o søc kháe H24006 ChiÕc Cã thíc ®o chiÒu cao 
648 C©n søc kháe H24007 ChiÕc C©n träng lîng 

IV ThiÕt bÞ v¨n phßng       
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649 Bôc tîng B¸c HOA-13 ChiÕc B»ng gç MDF 
650 Bôc nãi chuyÖn HOA-12 ChiÕc B»ng gç MDF 

651 Bµn lµm viÖc HOP-19 ChiÕc 
D120xR75xC75 cm,häc treo 3 ng¨n cã khãa  
mµu ghi s¸ng 

652 Bµn lµm viÖc HOA19A ChiÕc 
D120xR75xC75 cm.héc treo 3 ng¨n cã khãa 
. MÆt mµu vµng ch©n xanh 

653 Bµn lµm viÖc HOA20A ChiÕc D138xR70xC75 cm.héc treo 3 ng¨n cã khãa 
vµ cã b¸nh xe. MÆt mµu vµng ch©n xanh 

654 Bµn lµm viÖc HD-160 ChiÕc 
D160xR80xC75 cm, b»ng gç MDF, Malaixia  
dµy 18mm. Héc di ®éng 3 ng¨n, cã khãa mµu gô 

655 Bµn tiÕp kh¸ch HOP19B ChiÕc D180xR90xC75, kh«ng héc mµu ghi ch× 

656 GhÕ v¨n phßng HG225H ChiÕc GhÕ xoay, mÆt vµ tùa bäc nØ, cã tay vÞn cÇn h¬I 
®iÒu chØnh ®é cao 

657 GhÕ v¨n phßng HS-305H ChiÕc 
GhÕ xoay cao cÊp, bäc da mµu ®en, ®iÒu chØnh 
b»ng cÇn h¬i 

658 GhÕ v¨n phßng HGM-05 ChiÕc Khung thÐp, s¬n tÜnh ®iÖn. MÆt bäc gi¶ da 
659 GhÕ v¨n phßng HLG-05 ChiÕc Khung thÐp, s¬n tÜnh ®iÖn. MÆt Composite 
660   HLG-06 ChiÕc Khung thÐp, s¬n tÜnh ®iÖn. MÆt bäc gi¶ da 

661 Bµn häp h×nh «val HOA-5E Bé 
D480xR200xC75cm,B»ng gç c«ng nghiÖp 
mµu ghi ch× 

662   HOA-5G Bé D480xR200xC75cm,B»ng gç c«ng nghiÖp 
mµu v©n gç 

663 Bµn häp h×nh «val HOA-5D Bé 
D36xR180xC75 cm, b»ng gç c«ng nghiÖp, 
mµu ghi ch× 
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664   HOA-5H Bé 
D36xR180xC75 cm, b»ng gç c«ng nghiÖp, 
mµu v©n gç 

665 Tñ v¨n phßng 3 buång HOP-26A ChiÕc 
D120xS40xC183 cm,2 c¸nh kÝnh, 3 c¸nh gç 
3 buång cã khãa mµu ghi ch× 

666   HOP-26B ChiÕc D120xS40xC183 cm,2 c¸nh kÝnh, 3 c¸nh gç 
3 buång cã khãa mµu vµng xanh 

667 Tñ v¨n phßng HOP-27A ChiÕc 
D80xS40xC183 cm, 2 c¸nh kÝnh, 2 c¸nh gç  
mµu ghi ch× 

668   HOP-27B ChiÕc 
D80xS40xC183 cm, 2 c¸nh kÝnh, 2 c¸nh gç  
mµu vµng xanh 

669 

Tủ treo quần áo con bướm Q62a 
  

Gỗ MDF bả matit,sơn màu.có in hình con bướm,họa tiết là những h
hoa 
Kt:960x600x1100mm 

670 

Quầy và góc bán hàng Q63a 
  Gồm một kệ trưng bày và một giá quầy hình chữ L. 

bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu. 

671 

Tủ để đồ chơi mầm non Q64a 
  Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.Có 4 ngăn lớn,đựng được rất nhiề

Kt:1600x400x500mm 

672 
Tủ để đồ chơi mầm non Q65a 

  Bằng gỗ bả MDF, sơn màu .có rãnh nhỏ  
thoáng khí.Kt:1200x400x500mm 

673 

Kệ trưng bày hình thú nhỏ Q66a 

  
Bằng gỗ MDF bả matit.sơn màu.hình chữ nhật,chia làm 2 ngăn lớn,
trong mỗi ngăn có 5 ngăn nhỏ.Kt:900x300x1100mm 

674 
Kệ trưng bày thú nhỏ Q67a 

  Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu, 
kt:1200x300x1100mm 
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675 

Giá đồ chơi hình con gà Q68a 

  
Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.Được chia làm 3 ngăn lớn, 
có hình con gà ngộ nghĩnh bên trên.kt1200x260x1200mm 

676 

Giá đa năng Q69a 
  

Bằng gỗ MDF bă matit,sơn màu.Giá có thể  để được sach vở,đồ dùng,qu
ào. 
kt:1200x400x1200mm 

677 

Giá trưng bày hình quả táo Q70a 

  Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.giá dược chia làm 3 ngăn lớn,phía sau giá 
lồng hinh quả táo. 
Kt:1200x260x1200mm 

678 

Kệ sách sơn màu thiên nhiên Q71a 

  Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu. 
Có11 khoang,sơn màu thiên nhiên rát đẹp,có in hình chú gấu ngộ 
nghĩnh.kt:1500x260x1200mm 

679 Kệ 2 tầng 6 khoang Q72a   Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu 

680 

Kệ trưng bày hình ếch Q73a 
  Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.có hình chú ếch ngộ nghĩnh ở mặt b

 Kt:1200x600x950mm 

681 Tñ v¨n phßng 3 buång HOP-30 ChiÕc 
D135xS45xC183 2 c¸nh kÝnh, 3 c¸nh gç, 
 ng¨n kÐo 3 tÇng cã khãa 

682 Tñ v¨n phßng HV09-K3 ChiÕc 
D100xS46xC183 cm, 2 c¸nh kÝnh më, 2 c¸nh 
s¾t, khung s¾t cã 3 khãa 

683 Tñ tµi liÖu 6 ng¨n HV09-K6 ChiÕc D100xS50xC183 cm, b»ng s¾t, 6 c¸nh cã khãa 
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684 Tñ tµi liÖu 8 ng¨n HV-08 ChiÕc D100xS46xC183 cm, 2 c¸nh kÝnh lïa, 8 ng¨n 
®Ó tµi liÖu 

685 Tñ tµi liÖu HV09-K2 ChiÕc D100xS50xC183 cm, 2 c¸nh kÝnh s¾t, 8 ng¨n 
®Ó tµi liÖu 

PhÇn thø IV 
ThiÕt bÞ ®å ch¬i gi¸o dôc thÓ chÊt 

I 
ThiÕt bÞ phßng thÓ 
chÊt 

      

686 Bãng nhá phi 8 

H23001 
MN012022 
MN122020 
MN232022 
MN342031 

Qu¶ B»ng nhùa, §K 80mm, c¸c mµu c¬ b¶n 

687 Bãng phi 8 hµng cøng vµ dµy   Qu¶ B»ng nhùa, dµy, c¸c mµu c¬ b¶n,  
688 Bãng nhá phi 7 hµng dÎo ®Ñp   Qu¶ B»ng nhùa dÎo, ®Ñp, nhiÒu mµu s¾c 
689 Bãng nhùa phi 10 hµng cøng vµ dµy H23020 Qu¶ B»ng nhùa, §K bãng phi 10, c¸c mµu c¬ b¶n 
690 Bãng nhùa phi 10 hµng dÎo vµ ®Ñp   Qu¶ B»ng nhùa dÎo, ®Ñp, nhiÒu mµu s¾c 

691 Bãng to phi 15 hµng cøng vµ dµy 

H23002 
MN012023 
MN122021 
MN232023 
MN342032 

ChiÕc 
B»ng nhùa, §K bãng phi 150mm, 
 3 c¸c mµu c¬ b¶n 

692 Vßng thÓ dôc nhá(§K30) H23003 ChiÕc 
B»ng nhùa §K 300mm, sö dông cho nhµ trÎ 
mÉu gi¸o 3-4 tuæi 
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693 Vßng nhùa rÎ 
MN122023 
MN232026 
MN342026 

ChiÕc   

694 Vßng thÓ dôc nhá(§K35) MN452023 ChiÕc B»ng nhùa §K 350mm, sö dông cho  
mÉu gi¸o 4-5tuæi 

695 Vßng thÓ dôc nhá(§K40) 
H23005 
MN562024 

ChiÕc 
B»ng nhùa §K 400mm, sö dông cho  
mÉu gi¸o 5-6tuæi 

696 Vßng thÓ dôc to(GV) 

H23023 
MN122024 
MN232027 
MN342023 
MN452027 
MN562023 

ChiÕc B»ng nhùa §K vßng 600mm 

697 GËy thÓ dôc nhá(D30) 

H23006 
MN122022 
MN232024 
MN342027 

ChiÕc B»ng nhùa dµi300mm, sö dông cho nhµ trÎ 
mÉu gi¸o 3-4 tuæi 

698 GËy thÓ dôc nhá(D40) 
H23007 
MN452024 ChiÕc 

B»ng nhùa dµi 400mm, sö dông cho nhµ trÎ 
4-5 tuæi 

699 GËy thÓ dôc nhá(D50) H23008 
MN562025 

ChiÕc B»ng nhùa dµi 500mm, sö dông cho nhµ trÎ 
5-6tuæi 

700 GËy thÓ dôc to (GV) 

MN232025 
MN342024 
MN452028 
MN562029 

ChiÕc B»ng nhùa. Dµi 600mm 

701 §å ch¬I Bowling MN562031 Bé 
B»ng nhùa, gåm 10 con ki cao 200mm,  
2 qu¶ bãng nÐm §K 80mm 

702 §å ch¬I Bowling lo¹i to   Bé B»ng nhùa, gåm 10 con ki vµ 2 qu¶ bãng nÐm 
703 §å ch¬I Bowling   Bé B»ng nhùa, gåm 10 con ki vµ 2 qu¶ bãng nÐm 
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704 §å ch¬I Bowling   Bé B»ng nhùa, gåm 10 con ki vµ 2 qu¶ bãng nÐm 

705 Th¶ vßng MN122034 Bé 
B»ng gç, gåm 6 vßng cã §K 160mm, cäc g¾n 
trªn ch©n ®Õ 300mm 

706 Th¶ vßng nhùa to   Bé   
707 Th¶ vßng nhùa bÐ   Bé   
708 NÐm vßng tróng ®Ých H-026 Bé B»ng nhùa 

709 Cæng chui( nhµ trÎ 3-4 tuæi) 
MN122029 
MN232029 
MN342030 

ChiÕc 
B»ng s¾t phi 16, s¬n tÜnh ®iÖn, KT 50x50 cm  
kiÓu ch÷ U 

710 Cæng chui( MG 4-5 tuæi) MN452025 ChiÕc 
B»ng s¾t phi 16, s¬n tÜnh ®iÖn, KT 50x50 cm  
kiÓu ch÷ U 

711 Cæng chui( MG 5-6 tuæi) MN562027 ChiÕc B»ng s¾t phi 16, s¬n tÜnh ®iÖn, KT 50x60 cm  
kiÓu ch÷ U 

712 Cæng chui gç c¸c h×nh H23010 ChiÕc 
B»ng gç, s¬n phñ PU h×nh vu«ng, ch÷ nhËt 
trßn, tam gi¸c 

713 Bé ®I cµ kheo H23011 Bé B»ng nhùa, 2 chiÕc/bé 
714 Bé thÓ chÊt sè 6 H97018 Bé B»ng gç, s¬n phñ PU 
715 Bôc bËt s©u MN452031 ChiÕc B»ng gç, s¬n phñ PU.D400xR300xC300mm 
716 V¸n dèc H23013 ChiÕc B»ng gç, s¬n phñ PU 
717 GhÕ b¨ng thÓ dôc MN452030 ChiÕc B»ng gç, s¬n phñ PU,D2000xC200xR200mm 
718 Thang leo thÓ dôc H23016 Bé B»ng s¾t, sö dông cho 3 ®é tuæi 

II 
ThiÕt bÞ  thÓ chÊt 
ngoµi trêi 

      

719 Cét nÐm bãng 

MN232030 
MN343025 
MN452026 
MN562030 

Bé B»ng s¾t, s¬n sÊy c«ng nghiÖp, Cao  
600-1000mm,§K vßng nÐm 400mm, cã 2 t¸c dông nÐm tróng ®Ých vµ nÐm bãng ræ
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720 Cét bãng ræ cã b¸nh xe LA528 ChiÕc D90xR75xC(150-230) cm, B»ng nhùa 
721 Cét bãng ræ mini L506 ChiÕc D90xR75xC(150-230) cm, B»ng nhùa 

722 G«n bãng ®¸ VS745 ChiÕc 
D110xR66xC78 cm, B»ng nhùa.xuÊt xø 
 Trung Quèc 

723 HÇm chui tµu háa VS729 Bé 
D90xR75xC(150-230) cm, B»ng nhùa xuÊt xø 
 Trung Quèc 

724 HÇm chui có mÌo VS728 Bé D90xR75xC(150-230) cm, B»ng nhùa xuÊt xø 
 Trung Quèc 

725 HÇm chui con s©u VS730 Bé D90xR75xC(150-230) cm, B»ng nhùa xuÊt xø 
 Trung Quèc 

726 Thang leo 4 c¹nh H23017 Bé D125xR60xC210cm 
727 Thang leo ch÷ A H23018 Bé D200xR170xC200cm 
728 Thang leo cÇu vång ®¬n H97001 ChiÕc D220xR50xC120cm 

729 Thang leo vßng cung H97002 ChiÕc 
D125xR60xC210cm, c¸c bËc thang leo  
b»ng thÐp èng 

730 Thang leo cÇu vång ®«i H97003 ChiÕc D260xR80xC110cm,khung s¾t R=130cm. 
BËc leo d©y thõng 

731 Thang leo 3 c¹nh H97004 ChiÕc Khung thÐp. C¹nh R65xC180xcm 
732 Thang leo 4 phÝa H97005 ChiÕc Cao 180cm, khung thÐp 
733 Thang leo con thá H97006 Bé D180xR65xC180cm. Khung thÐp 

734 Thang leo mét cÇu trît H97016 Bé 
D275xR60xC130. khung thÐp, cÇu trît  
composite 

735 Thang leo con gÊu H97011 ChiÕc Khung thÐp. C¹nh R65xC180cm 
736 Thang leo con chã ®èm H97019 ChiÕc Khung thÐp.D240xR170xC220 cm 
737 Thang leo cÇu trît con c¸ H97012 ChiÕc D300xR100xC160cm, cÇu trît b»ng Composite 

738 Thang tËp leo H97013 ChiÕc Khung thÐp, mÆt bËc vµ chiÕu nghØ b»ng t«n 
sÇn trèng tr¬n 
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739 Thang leo c¸c h×nh H97014 ChiÕc B»ng thÐp 
740 Thang chui con rång H97007 Bé D200cm, phi 80.khung thÐp 
741 Thang chui con c¸ H97008 Bé D250cm, cao 110 cm,khung thÐp 

742 Bé thÓ chÊt ®a n¨ng sè 1 H97009 Bé 
B»ng s¾t gåm 5 thang bËc, 1 thang leo, 1 th¨ng 
b»ng vµ 1 m¸ng trît 

743 Bé thÓ chÊt sè 2 H97010 Bé D250xR200xC200cm, b»ng s¾t s¬n c¸c mµu 
, cÇu trît composite 

744 Bé thang leo- cÇu trît ®a n¨ng sè 3 H91002 Bé 
B»ng s¾t vµ d©y thõng, cÇu trît composite, 
 D300xR120xC180 

PhÇn thø V 
ThiÕt bÞ ®å ch¬i ngoµi trêi 

I BÓ bãng- nhµ bãng 
745 BÓ bãng con gÊu VS-715 Bé 

D140xR130xC83 cm, 5 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø Trung Quèc 

746 BÓ bãng lôc l¨ng cã cöa LAH602 Bé D138xR138xC60 cm, 6 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø Trung Quèc 

747 BÓ bãng lôc l¨ng PY-01 Bé 
D150xR150xC56 cm, 6 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø §µi Loan 

748 BÓ bãng h×nh vu«ng PY-02 Bé 
D90xR98xC50 cm, 4 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø §µi Loan 

749 BÓ bãng h×nh ch÷ nhËt PY-03 Bé D198xR98xC50 cm, 6 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø §µi Loan 

750 BÓ bãng nhùa HPY-02 Bé 
D180xR180xC54cm, 12 tÊm l¾p nhùa l¾p ghÐp 
xuÊt xø ViÖt Nam 

751 BÓ bãng cÇu trît TB501A Bé 
D186xR180xC61cm,b»ng nhùa xuÊt xø  
Hµn Quèc 
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752 Ng«I nhµ bÓ bãng cÇu trît TB303 Bé 
D189xR182xC120 cm,b»ng nhùa xuÊt xø  
Hµn Quèc 

753 Nhµ bãng cÇu trît TB301A Bé 
D189xR109xC120cm, b»ng nhùa  xuÊt xø  
Hµn Quèc 

754 Nhµ ch¬I cña bÐ L901 ChiÕc 
D120xR85xC160cm, b»ng nhùa  xuÊt xø  
Hµn Quèc 

755 Ng«I nhµ h×nh c©y nÊm LAH708 ChiÕc b»ng nhùa  xuÊt xø  
Hµn Quèc 

756 Nhµ bãng sè 1 
( kh«ng bao gåm bãng) 

H92001 Bé D450xR370xC300cm, §K nhµ bãng 280cm 
Khung thÐp èng, mÆt sµn b»ng t«n, m¸I trßn vµ cÇu trît composite 

757 
Nhµ bãng sè 1 
( 1000 qu¶ bãng nhùa phi 15) 

H92002 Bé 
D450xR370xC300cm, §K nhµ bãng 280cm 
Khung thÐp èng, mÆt sµn b»ng t«n, m¸I trßn vµ cÇu trît composite, cã 1000 qu¶ bãng 
nhùa phi 15 

758 Nhµ bãng cÇu trît xo¾n( 2500 qu¶ 
 bãng nhùa phi 15) 

H92004 Bé 
§K 400cm, cao 290 cm,  
Khung thÐp èng, mÆt sµn b»ng t«n, thang leo h×nh con thó.cÇu trît xo¾n composite, cã 
2500 qu¶ bãng nhùa phi 15 

II Nhón lß xo       

759 Con gièng nhón ®Õ s¾t H93001 Con 
Con gièng( C¸ Bèng, C¸ Ngùa, con Nai,  
con Chã) b»ng composite, ch©n ®Õ b»ng s¾t D60xR40 cm 

760 Con gièng nhón ®Õ Composite H93002 Con Con gièng( Hæ, voi, vÞt, c¸ Heo, Gêu tróc)nhón  b»ng composite 

761 Con nhón nhùa H93008 Con Con gièng vµ ®Õ nhón b»ng vËt liÖu Composite 
762 Con nhón thiªn nga H93009 Con Con gièng vµ ®Õ nhón b»ng vËt liÖu Composite 
763 Nhón m¸y bay H93010 ChiÕc M¸y bay vµ ®Õ nhón b»ng vËt liÖu Composite 
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764 Ngùa khíp nhá H93003 ChiÕc 
D90xR40xC60 cm.Khung ch©n ®Õ b»ng thÐp 
 01 con ngùa composite 

765 Ngùa khíp to H93004 ChiÕc 
D90xR40xC85 cm.Khung ch©n ®Õ b»ng thÐp 
 01 con ngùa composite 

766 Ngùa khíp ®«i H93005 ChiÕc Khung ch©n ®Õ b»ng thÐp 
 02 con ngùa composite 

767 Tam m· H93011 ChiÕc 
Khung ch©n ®Õ b»ng thÐp 
 03 con ngùa composite 

768 Nhón lß xo 4 chç H93006 ChiÕc 
Khung ch©n ®Õ b»ng thÐp 
 ghÕ ngåi b»ng composite 

769 Nhón lß xo tam m· H93007 ChiÕc Khung thÐp, 3 con ngùa b»ng composite 

III BËp bªnh       

770 BËp bªnh con thó H95011 ChiÕc D90xR34xC52 cm, b»ng gç, s¬n mµu 

771 BÖp bªnh ngùa gç 
H95001 
MN122026 
MN232028 

ChiÕc D92xR35xC55cm, b»ng gç, s¬n mµu 

772 BÖp bªnh ngùa nhùa H95002 ChiÕc D84xR35xC51 cm, b»ng nhùa, 2 chøc n¨ng 
773 BËp bªnh con chã H95014 ChiÕc D92xR34xC51 cm, b»ng nhùa ViÖt Nam 

774 BËp bªnh con chã DG-01 ChiÕc 
D92xR34xC51 cm, b»ng nhùa kh«ng nh¹c. 
xuÊt xø §µi Loan 

775 BËp bªnh con H¬u H95013 ChiÕc D92xR34xC55 cm, b»ng nhùa ViÖt Nam 
776 BËp bªnh con Voi H95015 ChiÕc D92xR34xC51 cm, b»ng nhùa ViÖt Nam 

777 BËp bªnh con Voi RO-01 ChiÕc D92xR34xC51 cm, b»ng nhùa kh«ng nh¹c. 
xuÊt xø §µi Loan 

778 BËp bªnh con Cua OT-01 ChiÕc 
D117xR39xC57 cm, b»ng nhùa kh«ng nh¹c. 
xuÊt xø §µi Loan 

779 BËp bªnh con Cua L108 ChiÕc 
D117xR39xC57 cm, b»ng nhùa  
xuÊt xø Trung Quèc 
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780 BËp bªnh con C¸ LA626 ChiÕc 
D110xR39xC57 cm, b»ng nhùa . 
xuÊt xø Trung Quèc 

781 BËp bªnh C¸ sÊu H4373 ChiÕc 
D102xR44xC36 cm, b»ng nhùa  
xuÊt xø Mü 

782 BËp bªnh ®«i c¸ H2010 ChiÕc D122xR44xC58 cm, b»ng nhùa 
xuÊt xø T©y Ban Nha 

783 BËp bªnh con ong FU-01 ChiÕc 
D105xR77xC57 cm, b»ng nhùa 
xuÊt xø §µi Loan 

784 BËp bªnh c¸ Heo FU-17 ChiÕc 
D111xR68xC58 cm, b»ng nhùa 
xuÊt xø §µi Loan 

785 BËp bªnh con gièng ®¬n H95003 ChiÕc D104xR40xC60cm, con gièng(Ngùa, c¸ Heo, 
 G©u tróc, c¸ ngùa, vÞt) b»ng Composite 

786 BËp bªnh con Ngùa H95016 ChiÕc D95xR50xC55cm, con ngùa b»ng Composite 
787 BËp bªnh con gièng ®«i H95004 ChiÕc D120xR50xC55cm, Con gièng Composite 
788 BËp bªnh con c¸ H95005 ChiÕc D110xR40xC110cm, Con gièng Composite 
789 BËp bªnh 4 chç ghÕ H95006 ChiÕc D120xR64xC60cm,b»ng s¾t 
790 BËp bªnh 4 chç ghÕ gÊu H95007 ChiÕc D120xR64xC60cmkhung s¾t, ghÕ Composite 

791 BËp bªnh ®ßn ®¬n H95008 ChiÕc 
D220xR40xC50cm, Khung thÐp, 2 ®Çu ghÕ 
g¾n h×nh con gièng s¾t 

792 BËp bªnh ®ßn ®¬n composite H95008A ChiÕc D240xxR60xC55cm, khung thÐp, ®ßn ®ì bËp 
bªnh b»ng Composite 

793 BËp bªnh ®ßn kÐp H95012 ChiÕc 
D240xxR90xC50cm, khung thÐp, ®ßn ®ì bËp 
bªnh b»ng thÐp èng cã tay vÞn 

794 BËp bªnh dµn 4 chç H95009 ChiÕc D220xR120xC55cm 
795 BËp bªnh dµn 6 chç H95010 ChiÕc D240xR220xC55cm khung s¾t, ghÕ Composite 

IV XÝch ®u       

796 XÝch ®u bä dõa SW-03 ChiÕc 
D133xR85xC126cm 
XuÊt xø §µi Loan 
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797 XÝch ®u con thá ghÕ ®¬n SW-06 ChiÕc 
D133xR85xC126cm 
XuÊt xø §µi Loan 

798 XÝch ®u con  gÊu ghÕ ®¬n VS771 ChiÕc 
D125xR87xC115cm 
XuÊt xø Trung Quèc 

799 XÝch ®u con  gÊu ghÕ kÐp VS774 ChiÕc D125xR87xC115cm 
XuÊt xø Trung Quèc 

800 XÝch ®u con thá ghÕ kÐp SW-08 ChiÕc 
D133xR85xC126cm 
XuÊt xø §µi Loan 

801 XÝch ®u con H¬u ghÕ kÐp VS770 ChiÕc 
D125xR87xC115cm 
XuÊt xø Trung Quèc 

802 XÝch ®u ghÕ ®¬n H94013 ChiÕc D120xR100xC155cm, khung vµ ghÕ b»ng s¾t 

803 XÝch ®u 4 chç ghÕ s¾t H94012 ChiÕc D145xR120x165cm. Khung s¾t, cã hoa v¨n  
trang trÝ hai bªn, ghÕ ngåi b»ng s¾t 

804 XÝch ®u ghÕ gÊu H94003 ChiÕc D145xR120x165cm. Khung s¾t,, ghÕ ngåi b»ng Composite 

805 Bé liªn hoµn xÝch ®u vµ cÇu trît H94004 Bé 
D220xR200xC165cm, Thang leo h×nh con thó 
ghÕ ngåi b»ng Composite 

806 Bé liªn hoµn xÝch ®u vµ cÇu trît ®«i H94012 Bé 
D550xR230xC180cm,Khung b»ng thÐp èng,  
cã thang leo ch÷ A, cÇu trît ®«I vµ 3 lo¹i xÝch ®u 

807 XÝch ®u hai m¸y bay H94016 ChiÕc 
D180xR110xC165 cm, khung s¾t,  
m¸y bay composite 

808 XÝch ®u hai con gièng H94005 ChiÕc D180xR110xC165 cm, khung s¾t,  
con gièng composite 

809 XÝch ®u ba con gièng H94006 ChiÕc D230xR110xC165cm, khung s¾t, con gièng composite 

810 
XÝch ®u thuyÒn rång 
(kh«ng m¸I che) 

H94007 ChiÕc 
D320xR150xC180cm, 9 chç, khung sµn b»ng 
s¾t. ®Çu vµ ®u«I thuyÒn b»ng m« pháng h×nh con Rång b»ng composite, kh«ng cã m¸i
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811 
XÝch ®u thuyÒn rång 
(Cã m¸i che) 

H94008 ChiÕc 
D320xR150xC200 cm, nh mÉu H94007,  
m¸i che b»ng v¶I b¹t 

812 §u treo « t« H94009 ChiÕc D250xR150xC180 cm, khung thÐp, cã m¸I che 
813 §u treo tµu háa H94010 ChiÕc D250xR150xC180 cm, khung thÐp, cã m¸i che 

814 XÝch ®u qu¶ cÇu H94011 ChiÕc 
D170xR150xC170 cm, khung thÐp phi 48, §K 
140cm, ghÕ ngåi b»ng s¾t 

815 §u treo sµn l¾c 12 chç H94015 ChiÕc D350xR115xC170 cm, khung thÐp, 4 hµng ghÕ 
ngåi b»ng composite, m¸I che tÊm nhùa 

V §u quay- m©m quay       

816 §u quay qu¶ cÇu nhá H96017 Bé 
§K 140cm, Khung s¾t tay l¹i tù hµnh, ch©n ®Õ  
næi dÔ di chuyÓn 

817 §u quay qu¶ cÇu lín H96001 Bé 
§K 170cm, Khung s¾t tay l¹i tù hµnh, ch©n ®Õ  
næi dÔ di chuyÓn 

818 §u quay qu¶ lª tù hµnh H96002 Bé 
§K 170cm, Khung s¾t tay l¹i tù hµnh, ch©n ®Õ  
næi dÔ di chuyÓn 

819 §u quay 4 chç ghÕ s¾t H96013 Bé §K 160 cm, sµn s¾t cã « che, 4 ghÕ ngåi b»ng  
s¾t tay l¸I tù hµnh 

820 §u quay 6 chç ghÕ s¾t H96014 Bé 
§K 170 cm, sµn s¾t cã « che, 6 ghÕ ngåi b»ng  
s¾t tay l¸I tù hµnh 

821 §u quay 12 chç ghÕ s¾t H96016 Bé §K 230 cm, sµn s¾t cã « che, 12 ghÕ ngåi b»ng  
s¾t tay l¸I tù hµnh 
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822 §u quay 4 chç ghÕ gÊu H96003 Bé §K 165 cm, sµn s¾t cã « che, 4 ghÕ ngåi b»ng  
composite h×nh gÊu,tay l¸I tù hµnh,  

823 §u quay ®¹p ch©n 12 chç H96004 Bé 
§K180cm, 12 ghÕ ngåi h×nh con gièng b»ng 
 composite, ray trît b»ng thÐp, chuyÓn ®éng b»ng bµn ®¹p, « che b»ng v¶I b¹t nhiÒu mµu

824 §u quay 4 c¸ heo H96005 Bé 
§K 160 cm, 4 c¸ heo b»ng composite, tay l¸I  
tù hµnh, « che b»ng v¶I b¹t nhiÒu mµu 

825 §u quay 4 con gièng H96006 Bé 
§K 180 cm, 4 con gièng b»ng composite,  
tay l¸I tù hµnh, « che b»ng v¶I b¹t nhiÒu mµu 

826 §u quay 4 con ngùa H96011 Bé §K 170cm, 4 con ngùa b»ng composite, cã  
tay l¸I tù hµnh, « che 

827 §u quay 4 m¸y bay tù hµnh H96017 Bé 
§K 180cm, 4 m¸y bay b»ng composite, cã  
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

828 §u quay m©m 5 con ngùa H96007 Bé 
§K 170cm, m©m quay vµ 5 con ngùa b»ng composite, cã  
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

829 §u quay m©m 5 con gièng H96008 Bé §K 180cm, m©m quay b»ng composite, lan can s¾t, 5 con gièng composite cã 
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

830 §u quay m©m 6 con gièng H96009 Bé 
§K 200cm, m©m quay b»ng composite, lan can bao quanh,  con gièng composite cã 
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

831 §u quay m©m 6 con ngùa H96015 Bé 
§K 200cm, m©m quay b»ng composite, lan can bao quanh,  cã 6 con ngùa composite cã 
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

832 §u quay m©m9 con gièng H96010 Bé 
§K 250cm, m©m quay b»ng composite, lan can bao quanh,  con gièng b»ng composite cã 
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 
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833 §u quay 8 m¸y bay H96012 Bé §K 250cm, m¸y bay b»ng composite, lan can bao quanh,cã  
tay l¸I tù hµnh, « che v¶I b»ng b¹t nhiÒu mµu 

834 §u quay m©m 12 con gièng H96013 Bé 
§K 280 cm, m©m quay b»ng t«n sÇn bäc inox 
, 12 con gièng b»ng composite, ®êng kÝnh lan can bao quanh b¶o vÖ 4500 cm, tay l¸I tù 
hµnh, cã m¸I che b»ng t«n mµu 

VI CÇu trît        

835 CÇu trît qu¶ d©u LA520 Bộ 
D167xR75xC108cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
Trung Quèc 

836 CÇu trît con thá SL-07 Bộ 
D160xR68xC110cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

837 CÇu trît Xacxophone SL-09 Bộ 
D153xR53xC100cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

838 CÇu trît con Hµ M· SL-12 Bộ 
D148xR84xC110cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

839 CÇu trît con GÊu  VS-701 Bộ 
D160xR68xC100cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
Trung Quèc, cã bãng ræ 

840 CÇu trît con Voi VS-703 Bộ 
D160xR68xC100cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
Trung Quèc, cã bãng ræ 

841 CÇu trît con Voi SL-02 Bộ 
D160xR68xC100cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

842 CÇu trît qu¶ ®Ëu SL-11 Bộ 
D165xR48xC161cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

843 CÇu trît Cñ cµ rèt SL-10 Bộ 
D137xR65xC106cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

844 CÇu trît Gµ trèng SL-14 Bộ 
D147xR53xC110cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 
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845 CÇu trît Có MÌo  SL-04 Bộ 
D182xR72xC124cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ 

846 
Bé liªn hoµn xÝch ®u  
cÇu trît ®¬n có meo 

SL-05 Bộ 
D182xR135xC124cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ, gåm cÇu trît vµ xÝch ®u 

847 
Bé liªn hoµn xÝch ®u  
cÇu trît kÐp có mÌo SL-06 Bộ 

D363xR207xC124cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ, gåm cÇu trît vµ xÝch ®u 

848 
Bé liªn hoµn xÝch ®u  
cÇu trît  con thá 

SL-08 Bộ 
D160xR111xC111cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ, gåm cÇu trît vµ xÝch ®u 

849 Bé liªn hoµn xÝch ®u  
cÇu trît con Hµ M· 

SL-13 Bộ 
D177xR160xC110cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ, gåm cÇu trît vµ xÝch ®u 

850 
Bé liªn hoµn xÝch ®u  
cÇu trît con Gµ trèng SL-15 Bộ 

D172xR156xC110cm, b»ng nhùa, xuÊt xø  
§µi Loan, cã bãng ræ, gåm cÇu trît vµ xÝch ®u 

851 Bé cÇu trît ®¹i d¬ng LA516 Bộ 
D388xR220xC182cm, b»ng nhùa 3 khèi,  
xuÊt xø Trung Quèc 

852 Bé hÇm chui cÇu trît ®¬n L504 Bộ 
D242xR105xC129cm, b»ng nhùa 2 khèi,  
xuÊt xø Trung Quèc 

853 Bé cÇu trît xÝch đu l©u ®µi VS720 Bộ 
D140xR130xC115 cm, b»ng nhùa, xuÊt xø 
 Trung Quèc 

854 Bé cÇu trît leo nói VS721 Bộ 
D216xR95xC150 cm, b»ng nhùa, xuÊt xø 
 Trung Quèc 

855 Bé leo nhµ cÇu trît mét khèi L502 Bộ 
D150xR190xC110 cm, b»ng nhùa, xuÊt xø 
 Trung Quèc 

856 Nhµ leo cÇu trît 2 khèi LA06 Bộ 
D315xR150xC180cm, b»ng nhùa 2 khèi 
XuÊt xø Trung Quèc 
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857 C©u trît qu¶ cam L517 Bộ 
D244xR246xC163cm, b»ng nhùa 2 khèi 
XuÊt xø Trung Quèc 

858 Bé liªn hoµn nhµ leo cÇu trît xÝch ®u L602+L603 Bộ 
D315xR150xC180cm, b»ng nhùa 2 khèi 
XuÊt xø Trung Quèc 

859 CÇu trît con thó H91001 Bộ 
D250xR55xC130cm, khung s¾t, m¸ng trît  
composite 

860 Thang leo cÇu trît ®¬n H91032 Bộ D275xR60xC130cm, khung s¾t, cÇu trît b»ng vËt liÖu composite 

861 Thang leo cÇu trît con c¸ H97012 Bộ D300xR100xC160cm, khung s¾t, cÇu trît  

862 Thang leo cÇu trît ®a n¨ng sè 3 H91002 Bộ 
D350xR140xC180cm, thang leo c¸c h×nh 
b»ng thÐp ®îc s¬n nhiÒu mµu, cÇu trît composite 

863 Nhµ chßi mét cÇu trît H91003 Bộ 
D300xR120xC280cm khung thÐp s¬n tÜnh 
®iÖn, sµn t«n sÇn.M¸I vµ m¸ng trît composite, mét cÇu thang bËc lªn xuèng 

864 Nhµ chßi ®ång hood ®¬n H91033 Bộ 
D360xR200xC300 cm, khung thÐp s¬n c«ng  
nghiÖp sµn t«n chèng tr¬n, 2 cÇu thang.M¸I ®ång hå, m¸ng trît vµ v¸ch cæng chui 
composite 

865 Nhµ chßi cÇu trît ®a n¨ng H91019 Bộ 
D300xR180xC280 cm, khung thÐp s¬n c«ng  
nghiÖp sµn t«n chèng tr¬n, 1 cÇu thang bËc lªn xuèng.M¸I , m¸ng trît vµ v¸ch cæng chui 
composite, 1 thang leo xo¾n lß xo 

866 Nhµ chßi 2 cÇu trît H91004 Bộ 
D360xR300xC280cm, khung b»ng s¾t s¬n tÜnh  
®iÖn, 2 cÇu trît vµ m¸I b»ng composite, sµn t«n, 2 cÇu thang lªn xuèng 
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867 Nhµ chßi m¸I vßm cÇu trît ®«i H91031 Bộ 
D360xR300xC330cm, khung b»ng s¾t s¬n tÜnh  
®iÖn, 2 cÇu trît vµ m¸I vßm cong b»ng composite, sµn t«n, 1 thang bËc, 1 thang cong

868 Nhµ chßi cÇu trît xo¾n H91005 Bộ 
D380xR200xC300cm, khung thÐp èng s¬n sÊy  
c«ng nghiÖp, cÇu thang bËc, sµn t«n sÇn, m¸I vµ cÇu trît xo¾n composite 

869 Nhµ lôc gi¸c cÇu trît xo¾n H91034 Bộ 
D600xR400xC400cm, khung thÐp èng s¬n sÊy  
c«ng nghiÖp, cÇu thang bËc, sµn t«n sÇn, m¸I vµ cÇu trît xo¾n composite 

870 CÇu trît con h¬u H91007 Bộ D350xR110xC150cm, b»ng composite 
871 CÇu trît con Voi H91035 Bộ D350xR110xC150cm, b»ng composite 

872 M¸y bay trùc th¨ng 1 cÇu trît H91011 Bộ 
D350xR120xC220cm, khung ®ì b»ng thÐp 
èng, th©n m¸y bay vµ 1 cÇu trît b»ng composite 

873 M¸y bay trùc th¨ng 2 cÇu trît H91012 Bộ 
D350xR240xC220cm, khung ®ì b»ng thÐp 
èng, th©n m¸y bay vµ 2 cÇu trît b»ng composite 

874 CÇu trît tµu háa H91006 Bộ 
D520xR270xC200cm, khung thÐp chÞu lùc, 
M¸I t«n s¬n mµu, c¸c v¸ch ng¨n vµ cÇu trît bµng composite, cã 1 thang leo-1 bËc thang
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875 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 6 H91026 Bộ 
D720xR300xC320cm, 3 khèi liªn kÕt víi nhau  
b»ng thang leo, cÇu trît vµ m¸I b»ng composite cã 3 lo¹i thang leo 

876 Bé liªn hoµn 2 khèi h×nh l©u ®µi H91009 Bộ 
D650xR300xC330cm, khung thÐp hai khèi h×nh 
l©u ®µi nèi b»ng cÇu m©y, 2 thang leo, 1 cÇu trît th¼ng, 1 cÇu trît xo¾n 

VII liªn hoµn cÇu trît       

877 CÇu trît nhµ nÊm H91013 Bé 
D475xR112xC245cm, lan can cÇu thang b»ng 
thÐp èng, nhµ nÊm vµ cÇu trît b»ng composite 

878 CÇu trît nhµ ®ång hå H91014 Bé 
D475xR101xC328cm, lan can cÇu thang b»ng 
thÐp èng, nhµ ®ång hå vµ cÇu trît b»ng composite 

879 
Bé liªn hoµn cÇu trît nhµ ®ång hå  
vµ nhµ nÊm 

H91015 Bé 
D475xR101xC328cm, lan can cÇu thang b»ng 
thÐp èng, nhµ ®ång hå vµ nÊm vµ cÇu trît b»ng composite 

880 Bé cÇu trît nhµ cæ tÝch H91028 Bé D567xR196xC297cm, b»ng vËt liÖu composite 

881 Bé cÇu trît nhµ nÊm cñ c¶i H91029 Bé D510xR220xC290cm, b»ng vËt liÖu composite 
 m« pháng h×nh nÊm vµ cñ c¶I, mµu s¾c sinh ®éng 

882 Bé cÇu trît l©u ®µi H91030 Bé 
D380xR360xC560cm, b»ng vËt liÖu composite 
 m« pháng h×nh l©u ®µi cæ, m¸ng trît xo¾n,cÇu thang bËc  

883 Nhµ chßi cÇu trît hai khèi H91018 Bé 
D400xR350xC280cm, khung s¾t s¬n tÜnh ®iÖn 
, cÇu trît vµ m¸I b»ng composite, sµn t«n, 3 cÇu thang 
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884 Bé liªn hoµn hai khèi H91008 Bé 
D500xR350xC280cm, 2 khèi nhµ chßi liªn kÕt 
víi nhau bëi cÇu m©y, 1 m¸ng trît ®«I, 1 m¸ng trît ®¬n, 3 thang leo, 1 xµ vßng ®u

885 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 1 H91021 Bé 
D500xR390xC280 cm, cÇu trît ®«I, cÇu trît  
èng vµ m¸I b»ng composite, 2 thang cong 2 sµn nhµ chßi b»ng t«n sÇn chèng tr¬n tr

886 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 2 H91022 Bé D380xR330xC270cm, cÇu trît xo¾n vµ m¸I 
b»ng composite, hai khèi liªn kÕt b»ng cÇu m©y, 2 thang cong, 1 thang xo¾n 

887 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 3 H91023 Bé 
D420xR350xC270cm, cÇu trît xo¾n, cÇu trît èng, m¸I b»ng composite, 1 thang cong, 1 
thang bËc 

888 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 4 H91024 Bé 
D600xR350xC290cm, cÇu trît xo¾n, cÇu 
 trît ®«I, m¸I b»ng composite 1 thang bËc, 1 thang xo¾n lß xo, cã xµ ®u thÓ lùc

889 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 9 H91036 Bé 
D650xR350xC290cm, khung thÐp, m¸I vu«ng,  
v¸ch ch¾n vµ cÇu trît sãng composite, èng composite nèi 2 khèi.1 cÇu trît th¼ng, 1 cÇu tr
ît èng cã 2 thang leo 
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890 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 10 H91047 Bé 
D850xR350xC280cm khung thÐp, m¸I vu«ng,  
v¸ch ch¾n vµ cÇu trît sãng composite, èng composite nèi 2 khèi.1 cÇu trît th¼ng, 1 cÇu tr
ît èng cã 2 thang leo 

891 Nhµ ch¬I cÇu trît èng H91037 Bé D580xR270xC300cm, khung s¾t m¸I cÇu  
trît èng, cÇu trît ®¬n b»ng composite 

892 Bé liªn hoµn cÇu trît 2 khèi m¸I chãp H91041 Bé 
D650xR420xC330cm, thang bËc thang xÝch, cÇu trît èng, cÇu trît ®¬n, v¸ch ch¾n 
composite 

893 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 11 H91038 Bé 
D650xR450xC300cm, 2 khèi m¸I h×nh chãp  
nãn, thang bËc theo leo, cÇu trît ®«I, cÇu trît èng b»ng composite 

894 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 12 H91039 Bé D650xR400xC300cm, 2 khèi m¸I h×nh chãp  
nãn, thang bËc theo leo, cÇu trît ®«I, cÇu trît èng b»ng composite 

895 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 13 H91040 Bé 
D650xR420xC300cm, 2 khèi m¸I h×nh chãp  
nãn, thang bËc theo leo, cÇu trît ®«I, cÇu trît èng b»ng composite 

896 Bé liªn hoµn cÇu trît sè 8 H91027 Bé 
D650xR420xC300cm, 2 khèi m¸I h×nh vu«ng, khung thÐp.v¸ch ch¾n vµ cÇu tr
composite, èng composite nèi 2 khèi.1 cÇu trît th¼ng, 1 cÇu trît èng, cã 2 thang leo

897 Bé liªn hoµn 2 khèi s¬ 14 H91042 Bé 
D650xR500xC300cm, m¸ng trît ®¬n, m¸ng trît ®«I, èng chui, m¸I vµ v¸ch ng¨n b»ng 
composite 

898 Bé liªn hoµn ®a n¨ng sè 15 H91043 Bé D650xR550xC320cm, m¸ng trît ®¬n, m¸ng trît xo¾n, m¸I vµ v¸ch ng¨n b»ng composite
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899 Bé liªn hoµn 3 khèi ®a n¨ng sè 16 H91044 Bé D1000xR600xC320cm ,m¸i vu«ng, m¸i ®ång hå, m¸i chãp, m¸ng xo¾n, m¸ng ®¬n, m¸ng 
®«i b»ng composite 

900 Bé liªn hoµn 2 khèi cÇu trît èng H91045 Bé D520xR400xC300cm, khung thÐp, m¸i vu«ng , v¸ch ch¾n vµ cÇu trît sãng composite, 
èng composite nèi 2 khèi 1 cÇu trît th¼ng, 1 cÇu trît èng, cã 2 thang leo 

901 Bé liªn hoµn 4 khèi H91046 Bé 
D700xR600xC350cm, 4 khèi nhµ  khung s¾t, sµn t«n sÇn chèng tr¬n, cã c¸c lo¹i cÇu tr
èng, cÇu trît th¼ng ®¬n, ®«i, c¸c v¸ch ng¨n b»ng composite, cã 3 lo¹i thang lªn xuèng

902 Bé liªn hoµn5 khèi H91017 Bé D900xR750xC350cm, khung sắt, sln t«n sÇn 
chèng tr¬n, c¸c v¸ch ng¨n m¸ng tr]ît vµ m¸i b»ng composite, 3 thang 

 


