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CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN SẢN PHẨM 

Sản phẩm của Nam Hoa là những mặt hàng đồ chơi trẻ 
em bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam sản xuất theo công 
nghệ của Nhật Bản, đã được kiểm tra nghiêm ngặt về 
chất lượng.
Đặc biệt, chúng tôi sử dụng sơn an toàn, không độc hại 
nhằm mang đến “ bề mặt tiếp xúc an toàn” cho các bạn 
nhỏ.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Lô C5 -9, Đường N9, Khu C5, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 3711 2054           
Email: info@namhoatoys.com Website: www.namhoatoys.vn

Fax: (028) 3711 2055
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Tiêu chuẩn an toàn Đồ Chơi
theo quy định của Nhật Bản

Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi
theo quy định của Châu Âu
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Mỗi đứa trẻ đều có một thế 
giới tuổi thơ của mình.Và 
Nam Hoa được hình thành
từ mong muốn mang đến 
một thế giới đồ chơi đầy 
màu sắc và an toàn cho tất 
cả trẻ em.
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Bộ sưu tập xe gia đình  
Gỗ cao su                       
(L)78mm X (W)50mm X (H)27mm

11240

Xe bồn lắp ráp
Gỗ cao su                       
(L)140mm X (W)73mm X (H)85mm

30231
Xe cứu hỏa 
Gỗ cao su                       
(L)140mm X (W)73mm X (H)88mm

30221A
Xe cảnh sát lắp ráp
Gỗ cao su                       
(L)140mm X (W)73mm X (H)85mm

30222A
Xe lửa kéo 
Gỗ cao su                       
(L)260mm X (W)75mm X (H)86mm

30200

Xe cứu hỏa size S 
Gỗ cao su                       
(L)250mm X (W)137mm X (H)145mm

30226
Xe cứu hỏa size L
Gỗ cao su                       
(L)350mm X (W)138mm X (H)175mm

30225

Bộ sưu tập xe
Gỗ cao su                       
(L)60mm X (W)32mm X (H)50mm

11239
Bộ sưu tập xe
Gỗ cao su                       
(L)72mm X (W)34mm X (H)42mm

11210BP/TA/NH/BY/

Đoàn tàu giáng sinh
Gỗ cao su                       
(L)320mm X (W)75mm X (H)132mm

30232
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Đồ Chơi Vận Động 
Ngoài màu sắc tươi sáng, rực rỡ, chất liệu gỗ 
tự nhiên và an toàn, các sản phẩm đồ chơi 
vận động từ Nam Hoa còn đáp ứng các nhu 
cầu vận động khác nhau của trẻ nhỏ trong 
những giai đoạn phát triển đầu đời, giúp các 
con hoàn thiện tốt nhất những kỹ năng vận 
động cần thiết.

Xe thể thao/ Xe đua công thức
Gỗ cao su                       
(L)162mm X (W)57mm X (H)64mm

30286/30287

(L)162mm X (W)92mm X (H)54mm

Máy bay vận tải A/B
Máy bay quân sự 
Gỗ cao su                       
(L)180mm X (W)201mm X (H)53mm

30289A/B
30288

(L)200mm X (W)157mm X (H)50mm

TR/AM/FI/PO/GR



Bảng chữ cái TV
Gỗ cao su                       
(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

50106A
Bảng chữ cái 1
Gỗ cao su                       
(L)285mm X (W)115mm X (H)286mm

50128A
Bảng chữ cái 3
Gỗ cao su                       
(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

50129
Xếp tháp
Gỗ cao su                       
(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

81162

Đồng hồ 12 con giáp
Gỗ cao su                       
(L)240mm X (W)50mm X (H)270mm

70123
Bảng số 
Gỗ cao su                       
(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm

20109
Bộ đồ chơi nhà bếp 
Gỗ cao su                       
(L)350mm X (W)265mm X (H)128mm

12228
Bộ bàn trang điểm
Gỗ cao su                       
(L)320mm X (W)171mm X (H)190mm

40160

Máy xay cà phê
Gỗ cao su                       
(L)145mm X (W)85mm X (H)140mm

12178
Máy đánh trứng
Gỗ cao su                       
(L)160mm X (W)85mm X (H)140mm

12179
Máy nướng bánh mì
Gỗ cao su                       
(L)150mm X (W)83mm X (H)85mm

12180
Trò chơ tìm đường
Gỗ cao su                       
(L)260mm X (W)260mm X (H)45mm

81287
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Đồ chơi học tập với những bộ hình khối kết 
hợp in chữ cái, con số sẽ cho bé những định 
hình đầu tiên về toán học và tiếng việt, giúp trẻ 
tiếp cận tri thức cơ bản là một trong những 
công dụng đầu tiên mà Nam Hoa hướng tới.

Đồ Chơi Học Tập
Xe bán kem
Gỗ cao su                       
(L)250mm X (W)180mm X (H)108mm

12186
Xe tập đi 
Gỗ cao su                       
(L)310mm X (W)110mm X (H)440mm

41124B
Hộp đập banh C
Gỗ cao su                       
(L)220mm X (W)143mm X (H)143mm

90146C
Hộp đập banh
Gỗ cao su                       
(L)220mm X (W)120mm X (H)200mm

90105

Đàn mộc cầm 7 thanh
Gỗ cao su                       
(L)290mm X (W)220mm X (H)56mm

31164C
Đàn mộc cầm 4 thanh 
Gỗ cao su                       
(L)233mm X (W)200mm X (H)62mm

31163C
Đàn gõ con ong
Gỗ cao su                       
(L)300mm X (W)200mm X (H)95mm

31170
Đàn ngôi sao A
Gỗ cao su                       
(L285mm X (W)154mm X (H)104mm

31111A

Xe thú kéo
Gỗ cao su                       
(L)325mm X (W)58mm X (H)158mm

11237
Ốc sên kéo B 
Gỗ cao su                       
(L)210mm X (W)105mm X (H)160mm

11236B
Trống tròn ông trăng
Gỗ cao su                       
(L)150mm X (W)150mm X (H)122mm

60133
Đàn ngôi sao B
Gỗ cao su                       
(L)285mm X (W)154mm X (H)104mm

31111B

Trống lắc bi 2 tầng 
Gỗ cao su                       
(L)150mm X (W)80mm X (H)80mm

60143
Lăn banh lồng chim A/B 
Gỗ cao su                       
(L)281mm X (W)333mm X (H)140mm

90147B
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Trống lắc bi 3 tầng 
Gỗ cao su                       
(L)250mm X (W)110mm X (H)110mm

60131C
Bộ đồ nghề
Gỗ cao su                       
(L)130mm X (W)120mm X (H)230mm

61100



Các sản phẩm đồ chơi với màu sắc bắt mắt, hình thức 
ngộ nghĩnh đáng yêu sẽ kích thích sự tò mò sáng tạo 
của trẻ, giúp phát triển trí tuệ trẻ từ những giai đoạn đầu 
tiên của nhận thức. Nam Hoa mong muốn mang đến 
cho các con những ngày tháng tuổi thơ thật hạnh phúc 
và đầy màu sắc.

Đồ Chơi Sáng Tạo 

Bộ rau củ
Gỗ cao su                       
(L)200mm X (W)50mm X (H)150mm

12204
bộ xếp tháp hình ếch
Bộ xếp tháp hình bướm 
Gỗ cao su                       

(L)150mm X (W)110mm X (H)170mm

20170

Nhà thả khối
Gỗ cao su                       
(L)140mm X (W)140mm X (H)137mm

71130
Công khiêu vũ
Gỗ cao su                       
(L)122mm X (W)90mm X (H)160mm

31168A/B
Thiên nga khiêu vũ
Gỗ cao su                       
(L)122mm X (W)90mm X (H)160mm

31169A/B

20166 bộ xếp tháp hình gấu
Bộ xếp tháp hình ong
Gỗ cao su                       

20168
20169

Bộ xếp hình 95 chi tiết 
Gỗ cao su                       
(L)210mm X (W)60mm X (H)180mm

10319

Bộ xếp hình chợ bến thành  
Gỗ cao su                       
(L)240mm X (W)240mm X (H)70mm

10318
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Trò chơi rút thanh 
Gỗ cao su                       
(L)80mm X (W)80mm X (H)240mm

10339
Trò chơi rút que
Gỗ cao su                       
(L)60mm X (W)60mm X (H)209mm

81142ND
Bộ xếp hình 100 chi tiết
Gỗ cao su                       
(L)240mm X (W)75mm X (H)140mm

10313C
Bộ xếp hình 50 chi tiết
Gỗ cao su                       
(L)170mm X (W)60mm X (H)130mm

10310Y-B

Bộ sưu tập biển khơi 
Gỗ cao su                       
(L)220mm X (W)145mm X (H)28mm

10293

Xỏ dây hình con ong
Gỗ cao su                       
(L)150mm X (W)160mm X (H)12mm

80140
Xỏ dây hình con bướm 
Gỗ cao su                       
(L)162mm X (W)180mm X (H)28mm

80142
Xỏ dây bông hoa
Gỗ cao su                       
(L)160mm X (W)120mm X (H)30mm

80141
Bộ xỏ dây thực phẩm
Gỗ cao su                       
(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

80144

Khung xếp hình đa sắc
Gỗ cao su                       
(L)335mm X (W)272mm X (H)48mm

10281

Bộ xếp hình 50 chi tiết
Gỗ cao su                       
(L)170mm X (W)60mm X (H)130mm

10313O-T
Xếp hình 100 chi tiết 
Gỗ cao su                       
(L)240mm X (W)755mm X (H)140mm

10213B
Xây dựng thành phố
Gỗ cao su                       
(L)170mm X (W)60mm X (H)130mm

10213A
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Bộ xỏ dây giao thông 
Gỗ cao su                       
(L)185mm X (W)77mm X (H)20mm

80143
Bộ xếp hình cầu vồng 
Gỗ cao su                       
(L)346mm X (W)265mm X (H)40mm

10155ND
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