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xuất khẩu đồ chơi, đồ gia dụng, đồ trang trí và đồ nội thất an toàn bằng gỗ

Từ những thời điểm phát triển phi mã đến những thời điểm phải đối mặt với những khó khăn 

tột cùng do khủng hoảng kinh tế mang lại, Nam Hoa luôn luôn hoạt động với kim chỉ nam 

xoay quanh yếu tố sống còn là chất lượng và giá trị sản phẩm, mong muốn mang đến cho 

khách hàng những sản phẩm được thiết đầy sáng tạo theo xu hướng của thế giới, chất lượng 

và an toàn sản phẩm đat tiêu chuẩn cao nhất và giá cả phù hợp với tất cả các khách hàng 

trong và ngoài nước. 

Hành trình 26 năm với những thành công mà chúng tôi đạt được đã may mắn nhận được sự 

đồng hành của hơn 100 khách hàng Quốc Tế, hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng Mẹ & Bé, 

chuổi cửa hàng đồ chơi, nhà sách,…tại thị trường nội địa. Sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối và 

hợp tác lâu dài của quý khách hàng là động lực mạnh mẽ, là bàn bệ phóng để Nam Hoa đạt 

được những mục tiêu của mình.  

Trong suốt 26 năm qua, chúng tôi hiểu rõ những sản phẩm của Nam Hoa chính là cầu nối 

của tình yêu thương, sự giáo dục và thông điệp trân quý của chúng tôi gửi đến khách hàng, 

do đó chúng tôi đòi hỏi rất khắt khe trong quá trình sáng tạo và sản xuất nhằm mang đến 

cho khách hàng những sản phẩm đồ chơi chất lượng, những sản phẩm gia dụng, nội thất 

an toàn, những sản phẩm trang trí hiện đại, sáng tạo và chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, 

hướng tới sứ mệnh “cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng thông qua các sản phẩm 

gỗ chất lượng cao & an toàn cùng dịch vụ hoàn hảo”.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành gửi lời tri ân cùng khách hàng, đối tác kinh doanh đã 

đồng hành cùng Nam Hoa 26 năm hết sức quý giá vừa qua, và lời cảm ơn sâu sắc đến quý 

khách hàng, đối tác đã cho Nam Hoa trở thành một phần trong cuộc sống kinh doanh hằng 

ngày của mình.

Chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, tiếp tục nhận được sự ủng hộ dài 

lâu và luôn chào đón mọi cơ hội hợp tác cùng tất cả các Quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng!

T H Ô N G Đ I Ệ P T Ừ T Ổ N G G I Á M Đ Ố C

“Với Nam Hoa,  
chất lượng sản phẩm 
chính là điều kiện tiên 
quyết để sống còn và
phát triển.”

Công ty Nam Hoa đã chạm cột mốc 26 năm hình thành và phát triển, Nam Hoa là nhà sản 

xuất OEM/ODM các sản phẩm gỗ đáng tin cậy, là đối tác của các nhãn hàng lớn trên thế giới 

cũng như trong nước, Nam Hoa ngày nay đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu sản xuất và 



(tương đương công suất 3.000.000 sản phẩm/năm), được đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc và dây chuyền 
sản xuất hiện đại, ra mắt hai dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Namhoa Furniture (nội thất an 
toàn) và Namhoa Design (đồ trang trí).

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, song song với việc phát triển về con người, cơ sở hạ tầng, 
máy móc và dây chuyền sản xuất, Nam Hoa xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001ˆ2000 do TUV Anlagentechnik GmbH, Đức (nâng cấp với phiên bản mới nhất là ISO 
9001ˆ2015), GSV C-TPAT / GSV do Intertek cấp. Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm phải đáp ứng hoặc 
thông qua yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt từ mỗi thị trường cụ thể như ST / An toàn thực phẩm (Food 
Test) (Nhật Bản), EN 71 (EU), ASTM / CPSIA hàm lượng chí <100ppm (Mỹ), KPS (Hàn Quốc), …

Nam Hoa luôn hoạt động với kim chỉ nam xoay quanh yếu tố sống còn là chất lượng và giá trị sản phẩm, 
mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm được thiết đầy sáng tạo theo xu hướng của 
thế giới, chất lượng và an toàn sản phẩm đat tiêu chuẩn cao nhất và giá cả phù hợp với tất cả các khách 
hàng trong và ngoài nước 

Công ty Nam Hoa với tư duy sáng tạo, nhân văn cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban lãnh đạo, 
độo ngũ CBCNV và đội ngũ công nhân tay nghề cao, có tâm huyết với nghề, Nam Hoa đã và đang vươn 
lên, khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam và Quốc Tế.

2014 20182013

2019

2019

Xây dựng
nhà máy
Nam Hoa 2

Châu Mỹ
Mỹ

Châu Á
Nhật Bản
Hàn Quốc

Châu Úc
Úc

Châu Âu
Anh, Đức
Pháp
Hà Lan
Bỉ, Đan Mạch

Ra đời thương 
hiệu đồ chơi gỗ 
Nam Hoa Toys
dành riêng cho 
trẻ em

Ra mắt thương 
hiệu đồ dùng nhà 
bếp Namhoa 
Household

Ra mắt thương 
hiệu đồ trang trí 
Namhoa Design và 
đồ nội thất an toàn 
Namhoa Furniture.
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Giới thiệu, các cột mốc hình thành và phát triển

Các cột mốc hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Nam Hoa được thành lập vào năm 1993, xuất phát từ ý tưởng tạo nên một thế giới đồ 
chơi gỗ vừa mang tính giải trí, vừa giáo dục cao cho trẻ em. Là một trong những Công ty tiên phong 
trong việc đầu tư bài bản và chuyên nghiệp vào cơ sở hạ tầng, máy móc và đào tạo nhân lực. Tại thời 
điểm này Nam Hoa là Công ty chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm về nội thất và đèn trang trí.  
Giai đoạn 1995 – 1996  đánh dấu sự ghi nhận của thị trường với các sản phẩm của Nam Hoa khi công 
ty có những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau đó, Nam Hoa liên tục đầu tư 
dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nhờ đó mở rộng xuất khẩu, chinh phục các 
thị trường khó tính khác như Mỹ, Châu Âu.

Năm 2000, Nam Hoa mạnh dạn đầu tư nhà máy chuyên sản xuất đồ chơi gỗ trẻ em, đồ gia dụng và đồ 
trí bằng gỗ, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ 
em tại Việt Nam.

Năm 2014, đánh dấu sự xuất hiện của sản phẩm đồ chơi Nam Hoa tại thị trường nội địa với thương hiệu 
Namhoa Toys – Play To Grow. Đến năm 2018, như để khẳng định cho sự lớn mạnh và tập trung phát 
triển thị trường nội địa, Nam Hoa tung ra dòng sản phẩm gia dụng Namhoa Household, và đang từng 
bước nhận được sự chấp nhận của khách hàng. 

Năm 2019, là năm đánh dấu bước chuyển mình lớn của Nam Hoa khi tiếp tục đầu tư xây dựng và khánh 

thành nhà máy thứ 2 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi với tổng diện tích lến đến 20.000m2 

Giới thiệu

2000

2010

1995

Công ty TNHH
Sản Xuất và
Thương Mại 

NAM HOA

Châu Á

Công ty CP
Sản Xuất và
Thương Mại

Nam Hoa

Nhà máy 
Nam Hoa 1

Xuất khẩu
Thị trường Hàn Quốc

Đồ gỗ nội thất
và Đèn trang trí

Đồ gỗ nội thất,
đồ trang trí 

và đồ chơi gỗ

Đồ gỗ nội thất
và đồ chơi

1996

Xuất khẩu
Thị trường
Nhật Bản

1993

Nhật Bản
Hàn Quốc

Châu Âu
Anh, Đức
Pháp
Hà Lan
Bỉ, Đan Mạch

Châu Mỹ
Mỹ
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Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu thế giới về sản xuất 
& gia công đồ chơi, đồ trang trí, nội thất và hàng 
gia dụng bằng gỗ. 

Sứ mệnh

Nam Hoa cam kết mang đến cho khách hàng sự 
hài lòng thông qua các sản phẩm gỗ chất lượng 
cao & an toàn cùng dịch vụ hoàn hảo;

Trở thành một “Đại gia đình” gần gũi, gắn bó 
cho tất cả nhân viên Công ty, tạo thu nhập ổn 
định, cơ hội phát triển cho họ.

Giá trị cốt lõi

- Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
- Cam kết cao
- Tinh thần làm việc nhóm cao
- Thẳng thắn
- Sáng tạo

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
& GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Tấm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
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2diện tích 20.000 m

Công suất 300 container 40’ / năm

�

(tương đương 3.000.000 bộ sản phẩm / năm) 
�NHÀ MÁY 2

KCN Tân Phú Trung,

Công suất 100 container 40’ / năm

H.Củ Chi

2diện tích 8.000 m�

(tương đương 1.000.000 bộ sản phẩm / năm) 
�NHÀ MÁY 1

Quận 12
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Nhà Máy & Năng lực sản xuất 

Đôi ngũ công nhân tay nghề cao
và kỹ sư được đào tạo chuyên nghiệp. 
 
Nhà máy hiện đại với dây chuyền sản xuất khép kín
từ khâu tuyển chọn nguyên liệu
cho đến thành phẩm.

NHÀ MÁY & 
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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Máy móc & Thiết Bị / Chất lượng & An toàn sản phẩm

MÁY MÓC

& THIẾT BỊ

Nam Hoa đầu tư máy móc, trang thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu và Đài Loan 
như máy cưa mâm, máy cưa vòng, máy bào, máy cắt, máy đánh Router, máy 
nén thủy lực, máy ghép cao tầng, hệ thống sơn di động, kệ phun sơn, máy dò 
tìm kim loại... có thể sản xuất được các sản phẩm như đồ chơi, đồ trang trí, 
đồ gia dụng và đồ nội thất chất lượng cao.
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CHẤT LƯỢNG &  

AN TOÀN SẢN PHẨM

 Đồ chơi: Nam Hoa đặc biệt chú trọng đến 
tiêu chí chất lượng và an toàn cho các sản 
phẩm đố chơi trẻ em từ công đoạn thiết kế 
phù hợp cho sự phát triển trí thông minh 
và sáng tạo.

 Đồ trang trí: Các thiết kế được đội ngũ 
thiết kế phát triển có tính riêng biệt, đặc 
trưng và chất lượng.

 Đồ gia dụng: đảm bảo an toàn thực phẩm 
và thiết kế phù hợp cho mọi nhu cầu đa 
dạng của thị trường.

 Đồ nội thất: an toàn từ khâu thiết kế cho 
đến chất liệu.
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Giấy chứng nhận/ chứng chỉ đạt được

GIẤY CHỨNG NHẬN/

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
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Nam Hoa Trading & Production Corporation
71/4A, Area 7, Street HT13, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable

standard(s) has been confirmed for:

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder
can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate on the date of issuance. The
current validity and scope, including the full list of products, shall be verified on http://info.fsc.org. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be
returned to SCS immediately upon request.

Valid from: 6 July 2018    Expiry date: 5 July 2023

Certificate Code:  SCS-COC-006391 Trademark License Code: FSC-C142151

FSC Standard: FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest

Stewardship Council® A.C. (FSC®).

This single-site certificate covers the production of Recreational goods

product (FSC 100%, FSC Mix xx%) using the Transfer control system.

The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%, FSC Mix

SCS Global Services

Sarah Harris, Managing Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

10 Jul, 2018Printed:

  ISO 9001:2015

  ASTM F963

Japan Toys Safety Standard

European Testing for Toys Safety

Forest protection

        FSC    - certified
 products upon request
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VietNam
Since 1993

Japan
Since 1996

Europe
Since 2001

USA
Since 2006

Korea
Since 1995

Australia
Since 1995

15

Sản phẩm của Nam Hoa được ưa chuộng và 
ngày càng mở rộng từ thị trường Châu Á, 
Châu Âu cho đến Mỹ và Úc.

Với 26 năm hình thành và phát triển, đến 
nay Nam Hoa đã trở thành Công ty hàng đầu 
sản xuất và xuất khẩu đồ chơi, đồ gia dụng, 
đồ trang trí và đồ nội thất an toàn bằng gỗ.

T H Ị T R Ư Ờ N G

  K H Á C H H À N G

Thị trường khách hàng
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Ngành nghề

GIA CÔNG 
OEM & ODM

SẢN XUẤT 
NHÃN HÀNG
RIÊNG

• Đồ chơi
• Đồ trang trí
• Đồ nội thất
• Đồ gia dụng

17



Gia công
OEM – ODM

Nam Hoa là nhà sản xuất các 

sản phẩm gỗ OEM/ODM đáng 

tin cậy. Là đối tác của các nhãn 

hàng lớn trên thế giới, tạo ra 

các sản phẩm đạt chất lượng 

và yêu cầu kỹ thuật khắt khe 

cũng như có tính sáng tạo và 

thẩm mỹ cao.

Ngành nghề sản xuất
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Thương hiệu của chúng tôi

Nhãn hàng riêng
NAM HOA

Với sự thành công tại thị trường Quốc Tế trong suốt 

26 năm qua, các sản phẩm OEM/ODM từ Nam Hoa 

luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của hơn 

100 khách hàng Quốc Tế, đó cũng chính là động lực 

để cho chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm đồ chơi 

cao cấp với thương hiệu Nam Hoa vào năm 2014 với 

mục tiêu phát triển thị trường nội địa cũng như Xuất khẩu 

ra thị trường Quốc tế.
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Đồ gia dụng

Đồ nội thất
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Thương hiệu của chúng tôi

Đồ chơi trẻ em 

Đồ trang trí

22



Cửa hàng đồ chơi

Dự Án

Cửa hàng Mẹ & Bé

Siêu thị

Nhà sách

E-Commerce

KHÁCH HÀNG
TRONG NƯỚC

CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng của chúng tôi
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Đồ chơi vận động

Hiểu rõ vai trò quan trọng của sự vận 
động đến quá trình phát triển thể 
chất và trí não trẻ nhỏ, Nam Hoa đã 
luôn chú trọng vào quy trình nghiên 
cứu sáng tạo để cho ra mắt những 
sản phẩm đồ chơi vận động hữu ích.

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.

26

ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Đồ chơi trẻ em - đồ chơi vận động



Đoàn tàu giáng sinh

Gỗ Cao Su 30232

(L)320mm X (W)75mm X (H)132mm

Xe lửa giáng sinh

Gỗ Cao Su 30235B

(L)320mm X (W)75mm X (H)132mm

Đàn gõ con ong

Gỗ Cao Su 31170

(L)300mm X (W)200mm X (H)95mm

Xe đẩy búp bê

Gỗ Cao Su 41133

(L)310mm X (W)110mm X (H)440mm

Xe tập đi gỗ

Gỗ Cao Su 41130

(L)310mm X (W)110mm X (H)440mm

Hộp đập banh A/B/C

Gỗ Cao Su 90146B

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

Đàn dây

Gỗ Cao Su 31115D

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

Xe tập đi

Gỗ Cao Su 41131

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm
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Đồ chơi trẻ em - đồ chơi vận động

Xe thú kéo

Gỗ Cao Su 12237

(L)325mm X (W)58mm X (H)158mm

Bộ xe lửa kéo

Gỗ Cao Su 30183

???

Xe cứu hỏa size L

Gỗ Cao Su 30225

(L)350mm X (W)138mm X (H)175mm

Xe cứu hỏa lắp ráp

Gỗ Cao Su 30221A

(L)140mm X (W)73mm X (H)88mm

Xe cảnh sát lắp ráp

Gỗ Cao Su 30222A

(L)140mm X (W)73mm X (H)85mm

Xe bồn lắp ráp

Gỗ Cao Su 30231

(L)140mm X (W)73mm X (H)85mm
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Đồ chơi học tập

Đồ chơi học tập giúp trẻ tiếp cận tri thức 
cơ bản là một trong những công dụng 
đầu tiên mà Nam Hoa hướng tới. 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. Những bộ 
xếp hình khối có thể giúp bé nhận dạng 
và ghi nhớ các hình học cơ bản nhất như
tròn, vuông, chữ nhật, tam giác…

Từ những kiến thức cơ bản nền tảng,  thông 
qua việc vui chơi, trẻ sẽ nhanh chóng nắm 
bắt ngay những kiến  thức để sẵn sàng 
bước chân vào lớp 1 một cách tự tin.

30

Đồ chơi trẻ em - đồ chơi học tập
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ĐỒ CHƠI TRẺ EM



Bộ đồ chơi Bác sĩ

Gỗ Cao Su 61117

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

Bộ dụng cụ hình xe

Gỗ Cao Su 61112

(L)335mm X (W)272mm X (H)48mm

Bộ làm bánh Pizza

Gỗ Cao Su 12235

(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm

Bộ dụng cụ cầm tay

Gỗ Cao Su 61116

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Xếp tháp

Gỗ Cao Su 81162A

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Bảng chữ cái 3

Gỗ Cao Su 50129

(L)310mm X (W)110mm X (H)440mm

Bộ thực phẩm ăn sáng

Gỗ Cao Su 12212

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

Bộ rau củ

Gỗ Cao Su 12211

(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm

Đồ chơi trẻ em - đồ chơi học tập

Xe bán kem

Gỗ Cao Su 12186

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Bộ đồ chơi nhà bếp

Gỗ Cao Su 12228

(L)350mm X (W)265mm X(H)128mm

Bộ bàn trang điểm

Gỗ Cao Su 40160

(L)320mm X (W)171mm X (H)190mm

Bộ ấm trà

Gỗ Cao Su 12201

(L)335mm X (W)272mm X (H)48mm

Cửa hàng thực phẩm

Gỗ Cao Su 12198

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm
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Đồ chơi trẻ em - đồ chơi sáng tạo

Đồ chơi sáng tạo

Thừa hưởng và nâng cấp hơn từ các 
nhóm đồ chơi vận động và đồ chơi học 
tập, Nam Hoa cho ra đời dòng sản phẩm 
đồ chơi sáng tạo. 

Đây là dòng sản phẩm mang đến giá 
trị giáo dục, kích thích sự tò mò sáng 
tạo của trẻ, giúp phát triển trí tuệ trẻ từ 
những giai đoạn đầu tiên của nhận thức. 
Khi vui chơi bé sẽ bắt đầu làm quen với 
các khái niệm, kiến thức mới.

Chúng tôi hiểu rõ một sản phẩm đồ chơi 
chất lượng ngày nay cần phải mang một 
thông điệp giáo dục, giúp trẻ em phát 
triển trí tuệ bên cạnh những yêu cầu bắt 
buộc về hình ảnh vui mắt, sáng tạo và 
đầy cảm hứng.
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ĐỒ CHƠI TRẺ EM
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Bộ xếp hình lâu đài

Gỗ Cao Su 10326

(L)172mm X (W)77mm X (H)20mm

Khung xếp hình đa sắc

Gỗ Cao Su 10281

(L)335mm X (W)272mm X (H)48mm

Đồ chơi trẻ em - đồ chơi sáng tạo

Bộ xếp hình chợ Bến Thành

Gỗ Cao Su 10318

(L)240mm X (W)240mm X (H)70mm

Bộ xếp hình 95 chi tiết

Gỗ Cao Su 10319

(L)210mm X (W)60mm X (H)180mm

36

Khung xếp hình cân bằng

Gỗ Cao Su 10281

(L)335mm X (W)272mm X (H)48mm

Trò chơi nhận dạng

Gỗ Cao Su 51157

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Bộ xếp hình động vật 
có âm thanh

Gỗ Cao Su 10295

(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm

Lăn banh lồng chim A/B

Gỗ Cao Su 90147B

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Bộ xếp hình Vàng - Xanh

Gỗ Cao Su 40166

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Bộ xếp hình đa năng

Gỗ Cao Su 40169

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm
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Sản phẩm trang trí

Các sản phẩm đồ trang trí trong gia đình 
và văn phòng là những sản phẩm sáng 
tạo, an toàn và thẩm mỹ cao, là xu hướng 
ở cá nước đang phát triển và Việt Nam 
đang bắt kịp xu hướng này. Thấu hiểu 
điều đó, Nam Hoa trên nền tảng sản 
xuất các sản phẩm gỗ uy tín của mình, 
cùng với đội ngũ thiết kế tìm tòi sáng tạo 
và cho ra dòng sản phẩm quà tặng với 
nhiều mẫu mã phong phú khác nhau.

Đồ trang trí
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ĐỒ TRANG TRÍ
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Đồ trang trí

Cá voi Gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20261M/S

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Gấu Panda gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20264M/S

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Chú chó Gỗ

Gỗ Walnut & Maple 11256

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Chim Toucan gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20262M/S

(L)285mm X (W)115mm X (H)286mm

Con gấu Gỗ

Gỗ Walnut & Maple 11254

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Đồ Trang Trí

40

Con cú Gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20265M/S

(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm

Con hươu gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20263M/S

(L)260mm X (W)260mm X (H)45mm

Con Kangaroo gỗ

Gỗ Walnut 
& Maple 20260M/S

(L)90mm X (W)90mm X (H)290mm

Xe lửa

Gỗ Walnut 
& Maple 30264

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Máy bay trực thăng

Gỗ Walnut 
& Maple 30265

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Xe Bus

Gỗ Walnut & Maple 30269

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Xe Taxi

Gỗ Walnut 
& Maple 30266

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm
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Bộ đồ dùng văn phòng

Gỗ Oak SN.06B

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Đồ trang trí

Khung hình 3 ngăn (Lớn)

Gỗ Cao Su SN.12L

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Khung hình

Gỗ Cao Su SN.09S/SN.09M

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Khung hình đôi

Gỗ Cao Su SN.11S/M/L

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Thiết bị Văn phòng

42

Kệ để điện thoại 13

Gỗ Cao Su HPS.13

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để điện thoại 14

Gỗ Cao Su HPS.14

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để điện thoại 20

Gỗ Cao Su HPS.20B

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để điện thoại 18

Gỗ Cao Su HPS.18B

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để điện thoại có loa 04

Gỗ Cao Su HPS.04

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để điện thoại có loa 05

Gỗ Cao Su HPS.05

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Kệ để tablet, laptop

Gỗ Cao Su TS.02B

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

 Kệ để điện thoại 2 G-N-T-P-Y

HPS.02G/HPS.02N/HPS.02T/
HPS.02P/HPS.02Y

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm
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Đồ nội thất

44

Sản phẩm nội thất

Các sản phẩm nội thất của Nam Hoa 
luôn đảm bảo được các yếu tố về an 
toàn, từ các sản phẩm nội thất cho trẻ 
em cho đến các sản phẩm nội thất cho 
gia đình. Những yếu tố an toàn không 
chỉ đến từ yếu tố nguyên vật liệu mà còn 
đến từ các mẫu thiết kế được nghiên 
cứu rất kỹ lưỡng từ lúc chọn nguyên vật 
liệu cho đến lúc tạo ra sản phẩm.

ĐỒ NỘI THẤT
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Nội thất trẻ em

Đồ nội thất

Ngôi nhà búp bê

Gỗ Cao Su DH.013

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm
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Giá treo đồ hình đầu con cừu

Gỗ Cao Su ST.057

(L)320mm X (W)282mm X (H)25mm

Giá treo đồ hình đầu con  heo

Gỗ Cao Su ST.058

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Giá treo đồ hình đầu con ếch 

Gỗ Cao Su ???

(L)315mm X (W)200mm X (H)250mm

Bộ bàn ghế tròn

Gỗ Cao Su BT.023

(L)553mm X (W)100mm X (H)22mm
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Đồ gia dụng

Thiết bị nhà bếp

Các sản phẩm nội thất và sản phẩm 
gia dụng gỗ dành cho nhà bếp của 
Nam Hoa luôn được chúng tôi chăm 
chút cẩn thận. Chúng tôi hiểu một căn 
bếp đẹp cùng những sản phẩm chất 
lượng sẽ mang đến cảm hứng cho các 
đầu bếp gia đình, góp phần cho ra đời 
những món ăn thật ngon miệng và 
hấp dẫn.

Với chất liệu gỗ tự nhiên, không sử dụng 
hóa chất sẽ giúp bạn thật sự yên tâm khi 
sử dụng sản phẩm đồng thời giúp bạn 
có được đồ dùng bền bỉ theo thời gian.
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ĐỒ GIA DỤNG
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Thớt chữ nhật  
tay cầm 2 sọc

Gỗ Cao Su C004S

(L)300mm X (W)200mm X (H)18mm

Thớt Oval 2 sọc có rãnh

Gỗ Beech C002S

(L)290mm X (W)200mm X (H)18mm

Kệ để gia vị 2 tầng/ 3 tầng

K05001BT2K03001TB-T1

(L)100mm X (W)298mm X (H)400mm
(L)100mm X (W)298mm X (H)400mm

Dắt dao Nghiêng/ Đứng

K002K001

(L)206mm X (W)87mm X (H)230mm
(L)147mm X (W)100mm X (H)230mm

Dắt dao

???

(L)206mm X (W)87mm X (H)230mm
(L)147mm X (W)100mm X (H)230mm

Khay vuông cạnh bo tròn (xanh lá)

H.06 GB/ GM/GL

(L)206mm X (W)87mm X (H)230mm
(L)147mm X (W)100mm X (H)230mm

Khay vuông hở góc (màu tím)

H.12OPS/ H.13 OPM/H.14 OPL

(L)206mm X (W)87mm X (H)230mm
(L)147mm X (W)100mm X (H)230mm

Kệ treo thớt/ hình Oval

K03001BK17001B-H

(L)120mm X (W)200mm X (H)450mm
(L)120mm X (W)200mm X (H)440mm

Gỗ Cao Su

C001S-LC001S-S

(L)345mm X (W)210mm X (H)18mm
(L)345mm X (W)250mm X (H)18mm

Thớt chữ nhật 2 sọc

Thiết bị nhà bếp

Thớt gỗ chữ nhật nhỏ có rãnh

Gỗ SỒI C31010S

(L)300mm X (W)200mm X (H)35mm

Thớt gỗ chữ nhật nhỏ có rãnh

Gỗ WALNUT C301WS

(L)300mm X (W)200mm X (H)35mm

Thớt gỗ chữ nhật nhỏ có tay cầm

Gỗ TEAK C202TS

(L)300mm X (W)200mm X (H)35mm

Gỗ Beech

K01006B-MK01006B-S

(L)300mm X (W)200mm X (H)18mm
(L)350mm X (W)250mm X (H)18mm

Thớt cắt bánh mì

Gỗ Beech

K01002B-BK01001B-S

(L)200mm X (W)200mm X (H)18mm
(L)250mm X (W)250mm X (H)18mm

Thớt vuông

Gỗ Beech

K01013B-BK01012B-M

(L)150mm X (W)250mm X (H)18mm
(L)200mm X (W)300mm X (H)18mm
(L)250mm X (W)350mm X (H)18mm

K01011B-S

Thớt hình Oval

Gỗ Beech

K01010B-BK01009B-M

(L)198mm X (W)198mm X (H)18mm
(L)250mm X (W)250mm X (H)18mm
(L)3500mm X (W)350mm X (H)18mm

K01008B-S

Thớt hình tròn
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