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• KỆ TRƯNG BÀY / POSM...................................................
• HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN, TRƯNG BÀY, VẬN 
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Từ tháng 8/2017, Thiên Long bắt đầu lắp đặt hệ thống các tấm 
pin năng lượng mặt trời trên mái của nhà máy Thiên Long tại 
KCN Tân Tạo  với diện tích lắp đặt khoảng 1.900 m2 . Nguồn điện 
được tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời khoảng 
334.272 Kwh/năm giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiêu thụ điện, 
và đặc biệt giảm thải ra môi trường trung bình khoảng 221 tấn 
khí CO2 /năm.   
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22

3

4

Tiên phong
ứng dụng
công nghệ XANH

Trở thành công ty số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu tại Châu Á về sản xuất  và kinh 
doanh văn phòng phẩm. 

Chuyên nghiệp hoá và tự động hoá sản xuất; Phát triển hoạt động nghiên cứu và 
phát triển. 

Chuyên nghiệp hoá hoạt động phân phối sỉ và chuyên môn hoá hoạt động bán lẻ; 
Phát triển tất cả các kênh bán hàng nội địa; Mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất 
dành cho người lao động, khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông.
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Giải thưởng “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO.”
Do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng 
Cao trao tặng.
Đây là lần thứ 22 liên tiếp Thiên Long đạt giải thưởng 
này (1997 - 2018)

Giải thưởng “SẢN PHẨM – DỊCH VỤ TIÊU BIỂU  
NĂM 2017 ”
và bằng khen chúc mừng  ”DOANH NGHIỆP PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 NĂM ”
Do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM trao tặng.

Bằng khen  ”NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN SỬ DỤNG 
HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017”
Do Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng.

Danh hiệu “50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT  
VIỆT NAM”
Do Tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng. 
 
Danh hiệu “50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ 
NHẤT VIỆT NAM”
Do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư trao tặng.

Danh hiệu “40 THƯƠNG HIỆU CÔNG TY GIÁ TRỊ 
NHẤT  VIỆT NAM”
Do Tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng. 
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BIZ-01 1 cây/hộpRuột BPR-014 (xanh,đen) 4 hộp/inner 24 hộp/thùng
BIZ-01 mang vẻ ngoài đen bóng sang trọng, 
kết hợp những chi tiết mạ vàng 18k tinh xảo, 
mang đến cho bạn trải nghiệm của thời trang
và đẳng cấp.

 BIZ-01
1.0mm
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 BIZ-FT01 1 cây/hộp 4 hộp/inner 24 hộp/thùngBút máy BIZ-FT01 mang kiểu dáng thanh lịch, 
tinh tế với các chi tiết mạ vàng 18k là sự kết 
hợp hoàn hảo cùng BIZ-01 tạo nên một bộ quà 
đẳng cấp.

BIZ-FT01

sản phẩm

mới
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KIÊU HÃNH 
      & ĐẲNG CẤP

BIZ-04 1 cây/hộpRuột BPR-014 (xanh,đen) 4 hộp/inner 24 hộp/thùngĐược sản xuất từ những vật liệu cao cấp cùng 
các chi tiết mạ vàng 18k, BIZ-04  là món quà 
tặng sang trọng và đẳng cấp.

BIZ-04
1.0mm

sản phẩm

mới
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Sang trọng và đẳng cấp là cảm giác đầu tiên khi thấy BIZ-FT02. 
Với chiếc ngòi bút mạ vàng 18k đầy tinh tế, BIZ-FT02 kết hợp 
cùng BIZ-04 tạo nên một bộ đôi quà tặng hoàn hảo khẳng định 
đẳng cấp người sử dụng.

BIZ-FT02 1 cây/hộp 4 hộp/inner 24 hộp/thùng

BIZ-FT02

sản phẩm

mới
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BIZ-07 - cây bút bi mang kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, thu 
hút mọi khách hàng từ cái nhìn đầu tiên.
BIZ-07 được sản xuất từ hợp kim chất lượng cao và mạ 
chrome sáng bóng, sang trọng. 

 BIZ-07 1 cây/hộpRuột BPR-014 4 hộp/inner 24 hộpthùng

1.0mm
 BIZ-07

sản phẩm

mới
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 BIZ-05 1 cây/hộp 10 hộp/inner 60 hộp/thùng

0.7mm
 BIZ-05
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 BIZ-RB01 1 cây/hộp 20 hộp/inner 600 hộp/thùng

0.5mm
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 BIZ-PM01
Bút lông dầu

 BIZ-CH01
Bìa lá

Nhựa PP chất lượng cao
KT: 310mm x 220mm
Độ dày: 0.20 mm

BIZ-WB01 10 bút/hộp 72 hộp (720 bút)/thùng BIZ-CH01 10 bìa/túi 5 túi/inner 20 inner(1.000 bìa)/thùng

BIZ-PM01 10 bút/hộp 72 hộp (720 bút)/thùng

REFILLABLE

BIZ-WB01
Bút lông bảng

REFILLABLE

Màu mực đậm tươi, viết tốt và dễ xóa. sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới
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BIZ-P01
BIZ-P02

Bút chì gỗ 

 BIZ-P01 10 cây/hộp 96 hộp (960 cây)/thùng

96 hộp (960 cây)/thùng BIZ-P02 10 cây/hộp

BIZ-PC02 1 cây/hộp 10 hộp/inner 60 hộp/thùng

FPI-09 1 lọ/hộp 6 hộp/inner 72 lọ/thùng

BPR-014 1 ruột/vỉ 20 ruột/hộp 4 hộp/inner 480 ruột/thùng

1.0mm

HB

2B

BIZ-PC02
Bút chì bấm

 Min chì

0.5mm

 FPI-09
Mực viết máy

 Dung tích

33ml  BPR-014
Ruột bút
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BÚT BI

TL-08 0.8mm

TL-023 0.8mm

TL-08 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng TL-023 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng
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TL-025 0.8mm

TL-027 0.5mm

TL-031 0.5mm

TL-034 0.5mm

TL-036 0.7mm 1.0mm

TL-047 0.7mm

BÚT BI

TL-025 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng

20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùngTL-027

TL-031 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng

TL-034 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng

20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùngTL-036

10 cây/hộp 120 hộp (1.200 cây)/thùngTL-047

1.0mm

14



TL-048 10 cây/hộp 40 hộp (400 cây)/thùng

20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùngTL-049

TL-061 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng

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

20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùngTL-079

TL-048 1.0mm

TL-049 0.8mm

TL-061 0.5mm

TL-062

BÚT BI

TL-079 0.5mm

0.38mm
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TL-089 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 hộp)/thùng

20 cây/hộp 100 hộp (2.000 cây)/thùngTL-090

TL-093 20 cây/hộp 100 hộp (2.000 cây)/thùng

TL-095 20 cây/hộp 60 hộp (1.200 cây)/thùng

20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùngTL-097

TL-089 0.5mm

BÚT BI

TL-090

TL-093

TL-097

TL-095

0.6mm

0.6mm

0.5mm

0.5mm
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0.5mm

BÚT GEL

GEL-04 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng GEL-07 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

GEL-04

GEL-07 0.5mm

Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng.
Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Đầu bút cao cấp 2 VIÊN BI 
Giúp bút viết êm trơn hơn, mực ra 
đều và hạn chế tắc mực.

sản phẩm

mới
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1.0mm

0.5mm

BÚT GEL

GEL-08 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

10 cây/hộp 96 hộp(960 cây)/thùngGEL-09

GEL-012 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùngGEL-018

GEL-08

GEL-012

GEL-09

20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùngGEL-021

0.5mm

.0mmGEL-021

0.5mm

GEL-018 0.38mm

Luôn đậy kín nắp bút sau khi sử dụng.
Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Bút nhũ trang trí
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BÚT BUTTER GEL

GEL-B011 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

GEL-B011
Thiết kế thanh lịch, nét viết êm trơn, 
màu mực đậm tươi, GEL-B011 là cây 
bút hoàn hảo cho học tập và làm việc.

20
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BÚT BUTTER GEL • BÚT LÔNG BI • BÚT LÔNG KIM

GEL-B03 0.6mm

GEL-B01 10 cây/hộp  96 hộp (960 cây)/thùng

10 cây/hộp  96 hộp (960 cây)/thùngGEL-B03

GEL-B014 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

RB-68 12 cây/hộp 96 hộp (1.152 cây)/thùng

10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùngFL-04

RB-68

FL-04

GEL-B014

0.3mm

GEL-B01 0.6mm

0.5mm

21
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BÚT LÔNG BẢNG

WB-02 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng WB-03 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

WB-02

WB-03

1.1mm

2.5mm

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

Luôn đặt bút nằm ngang và đậy nắp sau khi sử dụng. 
Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Màu mực đậm tươi, viết tốt và dễ xóa.

Màu mực đậm tươi, viết tốt và dễ xóa.
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PM-04 0.4mm 1.0mm

PM-07

PM-04 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùngPM-07

PM-09 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

PAM-01 12 cây/hộp 48 hộp (576 cây)/thùng

6 lọ/lốc 24 lốc (144 lọ)/thùngWBI-01

6 lọ/lốc 24 lốc (144 lọ)/thùngPMI-01

BÚT LÔNG DẦU • BÚT SƠN

MỰC BÚT LÔNG BẢNG • MỰC BÚT LÔNG DẦU 

0.8mm 6.0mm

PM-09
0.8mm 6.0mm

PAM-01

WBI-01

2.5mm

PMI-0125ml
Dung tích

25ml
Dung tích

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

Luôn đặt bút nằm ngang và đậy nắp sau khi sử dụng. 
Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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HL-03

HL-07

HL-03 5 cây/vỉ 120 vỉ (600 cây)/thùng

10 cây/hộp 54 hộp (540 cây)/thùngHL-07

HL-012 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

5.0mm

5.0mm

0.6mm

HL-012

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

BÚT DẠ QUANG 

4.0mm

Luôn đặt bút nằm ngang và đậy nắp sau khi sử dụng. 
Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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CP-02 10 cây/hộp 24 hộp (240 cây)/thùng CP-06 10 cây/hộp 30 hộp (300 cây)/thùng

CP-05 10 cây/hộp 48 hộp (480 cây)/thùng 10 cây/hộp 24 hộp (240 cây)/thùngCP-08

BÚT XÓA

CP-02 Dung tích

12ml

CP-05 Dung tích

7ml

CP-06 Dung tích

7ml

CP-08 Dung tích

12ml

Luôn đặt bút hướng lên theo chiều mũi tên, tuyệt đối không đặt 
đầu bút hướng xuống đất hay bút nằm ngang. Đậy nắp sau 
khi sử dụng. Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Màu cán bút

Bút xóa TL với công nghệ vượt trội giúp mực xóa nhanh khô, 
độ che phủ tốt, đặc biệt không độc hại và an toàn với môi trường.

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236 BẢO VỆ TẦNG OZONE KHÔNG ĐỘC HẠI

Kiểu dáng độc đáo giúp sử dụng 
tiện lợi và hạn chế tắc mực.

25

sản phẩm

mới



10 bộ/hộp 18 hộp (180 bộ)/thùngPH-02

BÚT ĐẾ CẮM

PH-02 0.7mm
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ST-02 10 cái/inner 20 inner (200 cái)/thùng

1 cái/hộp   200 hộp (200 cái)/thùngST-09

STS-02  200 hộp/inner     4 inner (800 hộp)/thùng

ST-02

STS-02

BẤM KIM • KIM BẤM

ST-09

No.10

No.10

No.10

Có 4 màu:

Có 5 màu:
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BKT-15 6 cuộn/Block 20 block (120 cuộn)/thùng

6 cuộn/Block 16 block (96 cuộn)/thùngBKT-20

BKT-04

BKT-06

BKT-08

BKT-10

6 cuộn/Block 30 block (180 cuộn)/thùng

25 block (150 cuộn)/thùng

25 block (150 cuộn)/thùng

20 block (120 cuộn)/thùng

6 cuộn/Block

6 cuộn/Block

6 cuộn/Block

SC-014 15cái/hộp 12 hộp (180 cái)/thùng

10 cái/hộp 12 hộp (120 cái)/thùngSC-015

SC-014

BĂNG KEO

BKT-04 / BKT-06
BKT-08 / BKT-10
BKT-15 / BKT-20 

BĂNG KEO • KÉO VĂN PHÒNG

màu cán kéo: 

SC-015
màu cán kéo: 

6 cuộn/block

 17cm

 19cm
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BÌA NÚT •  BAO THƯ

BÌA NÚT
TL-HCB01 (A4) / TL-HCB02 (F4)

HCB-2434 (A4) / HCB-2636 (F4)

BAO THƯ

BT-01

Màu bìa

TL-HCB01 A4/ (340x240)mm

F4/ (360x260)mm

20 túi (200 bìa)/thùng

20 túi (200 bìa)/thùngTL-HCB02

10 bìa/túi

10 bìa/túi

187x108mm 200 túi/thùngBT-01

A4/ (340x240)mmHCB-2434 20 túi (200 bìa)/thùng10 bìa/túi

F4/ (360x260)mmHCB-2636 20 túi (200 bìa)/thùng10 bìa/túi

25 cái/túi

Màu bìa

Có keo dán sẵn
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TẬP HỌC SINH 4 ÔLY NGANG

TẬP HỌC SINH
Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, SV

NB-089 120
trang

 Định lượng

60g/m2

NB-090 200
trang

 Định lượng

60g/m2

24 lốc (120 quyển)/thùngNB-089 5 quyển/lốcKT: (179x252mm) 14 lốc (70 quyển)/thùngNB-090 5 quyển/lốcKT: (179x252mm) 
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TẬP HỌC SINH KẺ NGANG 

TẬP HỌC SINH
Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, SV

NB-086 80
trang

 Định lượng

60g/m2

NB-087 120
trang

 Định lượng

60g/m2

NB-088 200
trang

 Định lượng

60g/m2

NB-091 80
trang

 Định lượng

70g/m2

NB-092 120
trang

 Định lượng

70g/m2

30 lốc (150 quyển)/thùngNB-086 5 quyển/lốcKT: (179x252mm) 24 lốc (120 quyển)/thùngNB-091 5 quyển/lốcKT: (179x252mm)

24 lốc (120 quyển)/thùngNB-087 5 quyển/lốcKT: (179x252mm) 20 lốc (100 quyển)/thùngNB-092 5 quyển/lốcKT: (179x252mm)

14 lốc (70 quyển)/thùngNB-088 5 quyển/lốcKT: (179x252mm)
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TẬP HỌC SINH
Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, SV

 Định lượng

70g/m2

TẬP HỌC SINH KẺ NGANG 

NB-094 200
trang

 Định lượng

60g/m2NB-095 200
trang

 Định lượng

60g/m2NB-097 80
trang

 Định lượng

60g/m2NB-098 120
trang

 Định lượng

60g/m2NB-096 120
trang

10 lốc (50 quyển)/thùngNB-094 5 quyển/lốcKT: (179x252mm) 10 lốc (100 quyển)/thùngNB-097 10 quyển/lốcKT: (175x252mm)

10 lốc (50 quyển)/thùngNB-095 5 quyển/lốcKT: (175x252mm) 20 lốc (100 quyển)/thùngNB-098 5 quyển/lốcKT: (179x252mm)

20 lốc (100 quyển)/thùngNB-096 5 quyển/lốcKT: (175x252mm)
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BÚT GEL • BÚT XÓA

TP-GEL01 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng TP-CP01 10 cây/hộp 30 hộp(300 cây)/thùng

TP-GEL03 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

mới
sản phẩm

mới
sản phẩm

mới
sản phẩm

Bút Gel Điểm 10 sử dụng đầu bút cao cấp 2 VIÊN BI công nghệ mới 
trên thế giới. Giúp bút viết êm trơn hơn,mực ra đều và hạn chế tắc mực. 
Hãy trải nghiệm và đánh giá sự khác biệt vượt trội. 

TP-GEL01 0.5mm

TP-GEL03 0.5mm

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với 
học sinh tiểu học.
Viết siêu mượt, không tắc mực.

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với 
học sinh tiểu học.
Viết siêu mượt, không tắc mực.

TP-CP01
Thiết kế định hướng người dùng, 
thân nhỏ, dễ cầm, không mỏi 
tay khi sử dụng, rất thích hợp 
cho học sinh. 

 Dung tích

 5ml mới

mớ
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Bút xóa



FL-09 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

BÚT LÔNG KIM

 FL-09
Thiết kế ngòi độc quyền giúp viết 
chữ đẹp nét thanh, nét đậm, viết êm, 
trơn, không cào giấy, mực ra đều 
liên tục.
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BÚT VIẾT CHỮ ĐẸP

FT-02 Plus 1 cây/hộp 12 inner (240 cây)/thùng

1 cây/hộp

20 hộp/inner

20 hộp/inner 12 inner (240 cây)/thùngFT-030

FT-015 10 cây/hộp 40 hộp (400 cây)/thùng

FT-018 10 cây/hộp 40 hộp (400 cây)/thùng

FT-02 Plus

FT-030

FT-015

FT-018

Tặng kèm ngòi FPN-05

Tặng kèm ngòi FPN-05

Tặng kèm ngòi FPN-06

Tặng kèm ngòi FPN-06

Thân bút có 2 màu

Thân bút có 2 màu

Thân bút có 5 màu

Thân bút có 5 màu

Bút viết chữ đẹp Điểm 10 sử dụng ngòi mài nông cải tiến 
giúp viết êm, trơn, không cào giấy mà vẫn viết được chữ 
nét thanh nét đậm.

FPN-05

FPN-05

FPN-06

FPN-06
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FT-020 Plus 1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùng20 hộp/inner FT-021 Plus 1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùng20 hộp/inner

Thân bút có 5 màu

BÚT MÁY

FT-020 Plus

Thân bút có 2 màu
Tặng kèm ngòi FPN-07

Tặng kèm ngòi FPN-07

FT-021 Plus

Dòng bút máy không mài ngòi, ngòi có hạt Iridium siêu bền, 
viết trơn, nét nhỏ, rất thích hợp cho học sinh bắt đầu tập viết 
và khách hàng có nhu cầu dùng bút ngòi trơn, viết nhanh.

FPN-07

FPN-07
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mới
sản phẩm

BÚT MÁY CHUYÊN DÙNG ỐNG MỰC

FTC-02 1 cây/hộp 12 inner (240 cây)/thùng

10 cây/hộp

20 hộp/inner

60 hộp (600 cây)/thùngFTC-03

FTC-07 10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùng

FTC-02

Thân bút có 2 màu

Dùng ống mực FPIC-01
Tặng kèm ngòi mài nông FPN-05 
được cải tiến mới, viết êm, trơn, 
không cào giấy mà vẫn viết được 
chữ nét thanh nét đậm.

FTC-03

Thân bút có 3 màu

Dùng ống mực FPIC-02
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Ngòi mài nông được cải tiến mới, rất bền. 
Viết êm, trơn, không cào giấy, viết chữ 
đẹp nét thanh nét đậm tương đối.

FTC-07

Thân bút có 3 màu

Dùng ống mực FPIC-02
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Ngòi mài nông được cải tiến mới, rất bền. 
Viết êm, trơn, không cào giấy, viết chữ 
đẹp nét thanh nét đậm tương đối.

Bút máy chuyên dùng ống mực Điểm 10 tiện lợi, cắm vào là sử dụng. 
Học sinh dễ dàng sử dụng, không lo bị lem, bị dây mực ra tay, ra tập 
như các bút máy bơm mực truyền thống.

FPIC-01

FPN-05

FPIC-02

FPIC-02
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Bút luyện chữ đẹp

Bút luyện chữ đẹp

Bút luyện chữ đẹp



mới
sản phẩm

FTC-08 10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùng

FPIC-02FTC-08

Thân bút có 3 màu

Dùng ống mực FPIC-02
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Sử dụng ngòi không mài, được làm bằng 
thép cao cấp, xi titanium siêu bền, viết êm, 
trơn, không cào giấy.

Bút máy chuyên dùng ống mực Điểm 10 tiện lợi, cắm vào là sử dụng. 
Học sinh dễ dàng sử dụng, không lo bị lem, bị dây mực ra tay, ra tập 
như các bút máy bơm mực truyền thống.

BÚT MÁY CHUYÊN DÙNG ỐNG MỰC
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mới
sản phẩm

mới
sản phẩm

mới
sản phẩm

FPIC-02

FPIC-01

FPIC-01

Bút máy chuyên dùng ống mực Điểm 10 tiện lợi, cắm vào là sử dụng. 
Học sinh dễ dàng sử dụng, không lo bị lem, bị dây mực ra tay, ra tập 
như các bút máy bơm mực truyền thống.

BÚT MÁY CHUYÊN DÙNG ỐNG MỰC

TP-FTC01 10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùng

1 cây/hộp 20 hộp/inner

20 hộp/inner

12 inner (240 cây)/thùngTP-FTC03

TP-FTC04 1 cây/hộp 12 inner (240 cây)/thùng

Thân bút có 2 màu

TP-FTC01
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Sử dụng ngòi không mài, được làm bằng 
thép cao cấp, xi titanium siêu bền, viết êm, 
trơn, không cào giấy.

Thân bút có 3 màu

TP-FTC03
Ruột 2 chức năng: Sử dụng ống mực FPIC-01 
hoặc bơm mực truyền thống.
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Ngòi mài nông được cải tiến mới, rất bền. 
Viết êm, trơn, không cào giấy, viết chữ đẹp 
nét thanh nét đậm tương đối.

Thân bút có 2 màu

Ruột 2 chức năng: Sử dụng ống mực FPIC-01 
hoặc bơm mực truyền thống.
Hệ thống dẫn mực “ FREE INK SYSTEM” 
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Ngòi mài nông được cải tiến mới, rất bền. 
Viết êm, trơn, không cào giấy, viết chữ đẹp 
nét thanh nét đậm tương đối.

TP-FTC04
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Bút luyện chữ đẹp

Bút luyện chữ đẹp



Sử dụng cho bút 
FTC-02, FTC-04, TP-FTC03, TP-FTC04

Sử dụng cho bút 
FTC-03, FTC-05/MI, FTC-06/MI, FTC-07, 
FTC-08, TP-FTC01

NGÒI BÚT • MỰC BÚT MÁY • ỐNG MỰC

FPN-05 FPN-06 FPN-07

Ống mực bút máy

FPN-05 5 ngòi/hộp 20 inner (5000 ngòi)/thùng

20 inner (5000 ngòi)/thùng

20 inner (5000 ngòi)/thùng

5 ngòi/hộp 50 hộp/inner

50 hộp/inner

50 hộp/inner

6 hộp/lốc

FPN-06

5 ngòi/hộpFPN-07

FPI-07 1 lọ/hộp 48 lốc (288 hộp)/thùng

10 hộp/innerFPIC-01 10 ống/hộp

10 ống/hộp

500 hộp (5000 ống)/thùng

10 hộp/innerFPIC-02 500 hộp (5000 ống)/thùng

FPIC-01 Dung lượng 

0.7ml
Dung lượng FPIC-02 0.75ml

Mực bút máy

FPI-07

Ngòi bút

05 ngòi/hộp 05 ngòi/hộp 05 ngòi/hộp

Sử dụng cho bút:
FT-02 PLUS, FT-02/DO PLUS,
FTC-02, FT-030

Sử dụng cho bút: 
FT-01/DO PLUS, FT-03/DO PLUS, 
FT-015, FT-018

Sử dụng cho bút:
FT-020 PLUS, FT-021 PLUS, 
FT-04/DO, FTC-04

40ml
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TẬP HỌC SINH 4 ÔLY VUÔNG

TP-NB028 96
trang

 Định lượng

60g/m2
 4 ôly vuông

2.5x2.5 mm

TP-NB039 96
trang

 Định lượng

60g/m2

TP-NB044 96
trang

 Định lượng

70g/m2 TP-NB052 96
trang

 Định lượng

70g/m2

Dành cho học sinh tiểu học

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB028 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB039 10 quyển/lốcKT (156x205) mm 10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB052 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB044 10 quyển/lốcKT (156x205) mm
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TP-NB057 TP-NB074

TP-NB077 TP-NB100 TP-NB101

TP-NB075 

96
trang

 Định lượng

80g/m2
96

trang
 Định lượng

80g/m2

96
trang

 Định lượng

100g/m2

96
trang

 Định lượng

120g/m2
80

trang
 Định lượng

100g/m2
48

trang
 Định lượng

100g/m2

Dành cho học sinh tiểu học

TẬP HỌC SINH 5 ÔLY VUÔNG

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB057 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB075 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB074 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB077 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB100 10 quyển/lốcKT (170x240) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB101 10 quyển/lốcKT (170x240) mm

5 ôly vuông 
chấm kẻ 2/3

(2x2 mm)

5 ôly vuông 
chấm kẻ 2/3

(2x2 mm)

5 ôly vuông 
chấm kẻ 2/3

(2x2 mm)

5 ôly vuông 
chấm kẻ 2/3

(2x2 mm)

5 ôly vuông 
chấm kẻ 2/3

(2x2 mm)

53



200
trang

 Định lượng

70g/m2TP-NB04996
trang

 Định lượng

70g/m2TP-NB048

200
trang

 Định lượng

70g/m2TP-NB062

200
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB066 

96
trang

 Định lượng

70g/m2TP-NB058 96
trang

 Định lượng

70g/m2TP-NB060

96
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB064

96
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB072

TẬP HỌC SINH 4 ÔLY NGANG 
Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, SV

10 lốc (50 quyển)/thùngTP-NB049 5 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB048 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB058 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB060 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (50 quyển)/thùngTP-NB062 5 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (50 quyển)/thùngTP-NB066 5 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB064 10 quyển/lốcKT (156x205) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB072 10 quyển/lốcKT (156x205) mm
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72
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB081

200
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB084

80
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB082

120
trang

 Định lượng

60g/m2TP-NB083

TẬP HỌC SINH KẺ NGANG • BÌA BAO TẬP SÁCH 

Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, SV

Bìa bao tập sách

NBC-04 BC-04

BC-06

Dùng cho các loại tập có khổ nhỏ: 156 x 205 mm

Dùng cho các loại sách giáo khoa có khổ: 170 x 240 mm

Dùng cho các loại sách giáo khoa có khổ: 170 x 240 mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB082 10 quyển/lốcKT (175x252) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB081 10 quyển/lốcKT (175x252) mm

10 lốc (100 quyển)/thùngTP-NB083 10 quyển/lốcKT (175x252) mm

10 lốc (50 quyển)/thùngTP-NB084 5 quyển/lốcKT (175x252) mm

150 túi (1500 cái)/thùngBC-04 10 cái/túiKT (170x240) mm

150 túi (1500 cái)/thùngNBC-04 10 cái/túiKT (156x205) mm

150 túi (3000 cái)/thùngBC-06 20 cái/túiKT (170x240) mm
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XUẤT BẢN PHẨM

Tập tô chữ
32
trang

 Định lượng

80g/m2

Dành cho học sinh tiểu học

10 lốc (200 quyển)/thùngTP-TTC01 20 quyển/lốcKT (170x240) mm 10 lốc (200 quyển)/thùngTP-LQTV02 20 quyển/lốcKT (170x240) mm

10 lốc (200 quyển)/thùngTP-TTC04 20 quyển/lốcKT (170x240) mm 10 lốc (200 quyển)/thùngTP-LVCD03 20 quyển/lốcKT (170x240) mm

10 lốc (200 quyển)/thùngTP-LVCD04 20 quyển/lốcKT (170x240) mm10 lốc (200 quyển)/thùngTP-LQTV01 20 quyển/lốcKT (170x240) mm

TP-TTC01

32
trang

 Định lượng

80g/m2

32
trang

 Định lượng

80g/m2

32
trang

 Định lượng

100g/m2

TP-TTC04 g
 Định lượng

80g/m2

TP-LQTV01/02
Sách làm quen tiếng việt

Vở luyện viết chữ đẹp 

TP-LVCD03/04

Nội dung sách được biên tập 
theo chuẩn của Bộ GD & ĐT
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BÚT CHÌ

96 hộp (960 cây)/thùngTP-GP012 10 cây/hộp

96 hộp (960 cây)/thùngTP-GP021 10 cây/hộp

96 hộp (960 cây)/thùngTP-GP03 10 cây/hộp

TP-GP012

TP-GP021

TP-GP03

HB

2B

2B
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CHUỐT CHÌ

100 hộp (3000 cái)/thùngTP-S09 30 cái/hộp

24 hộp (576 cái)/thùngTP-S012 24 cái/hộp

60 hộp (3000 cái)/thùngTP-S015 50 cái/hộp

90 hộp (3600 cái)/thùngTP-S017 40 cái/hộp

TP-S09

TP-S012

TP-S015

TP-S017

59



CHUỐT CHÌ

24 hộp (720 cái)/thùngTP-S016 30 cái/hộp

TP-S016
Có thể kết hợp với một số loại 
chai nhựa tạo thành dụng cụ
đựng dăm chì.
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GÔM - TẨY

40 hộp (1200 cái)/thùngTP-E09 30 cái/hộp

40 hộp (800 túi)/thùngTP-E012 20 túi/hộp

40 hộp (1200 cái)/thùngTP-E014 30 cái/hộp

24 hộp (960 cái)/thùngTP-E015 40 cái/hộp

40 hộp (1200 cái)/thùngTP-E016 30 cái/hộp

TP-E09

TP-E012 

TP-E014

TP-E015

TP-E016
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KEO • HỒ DÁN

40 khay (480 lọ)/thùngG-08 12 lọ/khay

60 khay (720 lọ)/thùngG-015 12 lọ/khay

12 hộp (360 thỏi)/thùngG-014 30 thỏi/ hộp

 24 hộp(240 lọ)/thùngG-016 10 lọ/ hộp   

G-015

G-014 G-016 dung tích

40ml
trọng lượng

8g

G-08 dung tích

30ml
dung tích

15ml

62



KÉO

12 hộp (240 cây)/thùngTP-SC03 1 cây/bistercard 20 cây/hộp

12 hộp (240 cây)/thùng20 cây/hộpTP-SC011 1 cây/bistercard

12 hộp (240 cây)/thùng20 cây/hộpTP-SC012 1 cây/bistercard

TP-SC03
Màu cán kéo: 

TP-SC011
Màu cán kéo: 

TP-SC012
Màu cán kéo: 
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8 hộp (192 cây)/thùng1 cây/bistercard 24 cây/hộpTP-C012

COMPA

sản phẩm

mới

TP-C012

Compa MTEN là một thiết kế đầy cảm hứng và 
thu hút học sinh. Người dùng có thể tự trang trí 
và tạo dấu ấn riêng cho compa MTEN bằng 
giấy, decan, bút lông dầu.... 
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THƯỚC KẺ

400 túi/thùngSR-014 1 cây/túi 400 túi/thùng1 cây/túi

200 túi/thùng1 cây/túi400 túi/thùng1 cây/túi

400 túi/thùng1 cây/túi

SR-021

SR-022

SR-023

SR-025

200 túi/thùng1 cây/túiSR-027

SR-014
Màu thước:

SR-021

SR-022

SR-023
Màu thước:

SR-025
Màu thước:

SR-027

15cm

30cm

20cm

18cm

15cm

15cm
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THƯỚC ĐO ĐỘ • THUỚC BỘ

200 túi/thùng1 cây/túi500 túi/thùngSR-016 1 cây/túi SR-028

200 túi/thùng4 cây/túiSR-012

SR-016
Thước đo độ

SR-028

Thuớc bộ

SR-012
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B

100 túi/thùngB-012 1 bảng/túi

100 túi/thùngB-08 1 bảng/túi

 140 túi/ thùng1 bảng/túi

100 túi/thùng1 bảng/túi

B-014

B-016

100 túi/thùng1 bảng/túiB-016 PLUS

100 túi/thùngB-017 1 bảng/túi

100 túi/thùng1 bảng/túi

100 túi/thùng1 bảng/túi

B-018

B-019

40 túi/thùng1 bảng/túiB-09

40 túi/thùng1 bảng/túiB-011

BẢNG HỌC SINH

B-08 Kích thước A4

B-012 Kích thước A4

B-014 Kích thước ~ B5

B-016 Kích thước 318 x 218 mm (lớn hơn A4)

B-016 Plus Kích thước 318 x 218 mm (lớn hơn A4)

  

B-018 Kích thước 318 x 218 mm (lớn hơn A4)

B-019 Kích thước 318 x 218 mm (lớn hơn A4)

B-017 Kích thước 318 x 218 mm (lớn hơn A4)

B-09 Kích thước ~ A4

Bảng đen ABC

Bảng bộ ABC B-011 Kích thước ~ B5
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12 túi/thùng1 cái/túiTP-BP07 12 túi/thùng1 cái/túiTP-BP08

BALO HỌC SINH 

TP-BP07 

Nhiều ngăn - tiện lợi

Rộ
ng

 rã
i v

à chứa nhiều dụng cụ

Th
ôn

g 
th

oá

ng - thoải mái khi m
ang

TP-BP07 TP-BP08 

Rộ
ng

rã
i v

à

sản phẩm

mới
sản phẩm

mới
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16 lốc (160 hộp)/thùngCR-C07 10 hộp/lốc

18 lốc (108 hộp)/thùngCR-C08 6 hộp/lốc   

16 lốc (80 hộp)/thùngCR-C09 5 hộp/lốc

BÚT SÁP MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CR-C07 màu
10

CR-C08 màu
16

CR-C09 màu
24

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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30 lốc (300 hộp)/thùngCR-C015 10 hộp/lốc

30 lốc (300 hộp)/thùngCR-C016 10 hộp/lốc

16 lốc (64 hộp)/thùngCR-C021 4 hộp/lốc

18 lốc (108 hộp)/thùngCR-C022 6 hộp/lốc

màu
10

màu
12

màu
12

màu
24

CR-C015

BÚT SÁP MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CR-C016

CR-C021

CR-C022

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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màu
12

80 hộp/thùngCR-C034

CR-C034

BÚT SÁP MÀU JUMBO

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mớiBút sáp màu Jumbo với kích thước
lớn hơn sáp thường, khó gãy, tiết 
kiệm hơn, sử dụng lâu hơn.

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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màu
24

màu
18

CR-C035

CR-C036

BÚT SÁP MÀU JUMBO

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

Bút sáp màu Jumbo với kích thước
lớn hơn sáp thường, khó gãy, tiết 
kiệm hơn, sử dụng lâu hơn.

mới

mới

60 hộp/thùngCR-C035 48 hộp/thùngCR-C036

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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màu
26

60 hộp/thùng

40 hộp/thùng

CR-C037 80 vỉ/thùngCR-C040

CR-C038

BÚT SÁP MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CR-C037

CR-C038

màu
16

CR-C040

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

màu
38

sản phẩm

mới
p

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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3 inner (90 vỉ)/thùngPCR-C09         30 vỉ/inner  

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mới

màu
24

PCR-C09

gôm tẩy được

Không bẩn tay

Ít gãy - tiết kiệm hơn

BÚT NHỰA MÀU

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Sáng tạo hơn
với 2 màu
S
v

Gold & Silver
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sản phẩm

mới

24 hộp/thùngOP-C016

BÚT SÁP DẦU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

OP-C016

màu
38

sản phẩm

mới
p

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Tặng kèm kẹp sáp và chuốt sáp

77



120 vỉ/thùngFP-01 12 cây/vỉ 240 vỉ/thùngFP-C01 6 cây/vỉ

96 lon/thùngSWM-C04 12 cây/lon

BÚT LÔNG MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

màu
12FP-01

màu
12FP-C01 màu

12SWM-C04

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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sản phẩm

mới

32 khay/thùngWACO-03 8 lọ/khay

24 khay/thùngWACO-05 12 lọ/khay

8 lọ/khay

12 lọ/khay

60 khay/thùngWACO-C06

60 khay/thùngWACO-C07

24 hộp/thùngWACO-C09 15 lọ/hộp

MÀU NƯỚC

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

WACO-03 WACO-05

WACO-C06 WACO-C07

Dung tích

 15ml

Dung tích

6ml

WACO-C09 Dung tích

 15ml

Dung tích

6ml

Dung tích

 15ml

mới

Tặng kèm 2 hộp màu sáp nhũ 
vàng và nhũ bạc hoàn toàn mới 
giúp các bé thỏa sức sáng tạo.

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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20 hộp/thùngACR-C01 12 lọ (12 màu)/hộp 12 hộp (120 tuýp)/thùngACR-C02 10 tuýp (1 màu)/hộp

MÀU ACRYLIC 

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

ACR-C01

ACR-C02

màu
12

màu
12

Vẽ được trên:
Giấy, vải, gỗ, thủy tinh, nhựa, gốm, sứ.

Vẽ được trên:
Giấy, vải, gỗ, thủy tinh, nhựa, gốm, sứ.

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

Màu Acrylic là loại màu được dùng trong
hội họa chuyên nghiệp. Các bức tranh 
vẽ từ màu acrylic có độ bền màu 
cao từ 20-50 năm. 

30ml

75ml
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màu
12

màu
16

 10 hộp/inner 160 hộp/thùngCP-C06 10 hộp/inner 160 hộp/thùngCP-C08

BÚT CHÌ MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CP-C06

CP-C08

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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72 vỉ/thùngMC-03 8 màu/hộp 26 vỉ/inner 2 inner (52 vỉ)/thùngMC-C026

48 vỉ/thùngMC-04 12 màu/hộp

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

MC-03 Khối lượng

100gMC-03 g

100g MC-04 Khối lượng

165gMC 04M 65g

MC-C026 Khối lượng

150g

SÁP NẶN

Sáng tạo hơn
với 2 màu

Gold & Silver

màu
8

màu
12

màu
12
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8 màu/hộp 

12 màu/hộp

48 hộp/thùngMC-015

48 hộp/thùngMC-016

MC-015 Khối lượng

100g

60 hộp/thùngMC-021 6 màu/hộp

60 hộp/thùngMC-022 12 màu/hộp

MC-021 Khối lượng

120g

SÁP NẶN 

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

MC-022 Khối lượng

150g

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

màu
8

MC-016 Khối lượng

150g màu
12

màu
12

màu
6
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40 hộp/thùngMCT-C02 5 hộp/inner 10 túi/inner 160 túi/thùngMCT-C03

MCT-C03

MCT-C02 Khối lượng

165g

SÁP NẶN • BỘ DỤNG CỤ SÁP NẶN

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

màu
12
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sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

Khối lượng

336g

Khối lượng

336g

12 vỉ/lốc   2 inner (24 vỉ)/thùngMD-C01 6 hộp/lốc  32 lốc (192 hộp)/thùngMD-C02

BỘT NẶN

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

MD-C01
         

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

MD-C02
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Hoàn toàn tự nhiên và không 
độc hại. Bột nặn mềm hơn và  
mịn hơn hẳn giúp các bé dễ 
dàng tạo hình với khuôn.
Hương thơm dễ chịu từ bột 
nặn giúp các bé yêu thích hơn.



10 lốc (200 quyển)/thùngCB-09 20 quyển/lốc

10 lốc (200 quyển)/thùng

10 lốc (200 quyển)/thùng

CB-C011CB-C011

CB-011 20 quyển/lốc 

10 lốc (200 quyển)/thùngCB-012 20 quyển/lốc

TẬP TÔ MÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CB-09

CB-011

CB-012

1CC1111

CB-011

00000

CB-012

12trang
 Định lượng

100g/m2
không kể bìa

A4

12trang
 Định lượng

100g/m2
không kể bìa

A4

12trang
 Định lượng

100g/m2
không kể bìa

A4
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CB-C023/4D 8 lốc (40 bộ)/thùng5 bộ/lốc

TẬP TÔ MÀU THÔNG MINH 4D

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

24trang
 Định lượng

120g/m2
không kể bìa

A4CB-C023/4D

Trò chơi đố vui về an toàn giao thông

Quét trang sách sử dụng công nghệ AR (hiện nhân vật 
3D trên smartphone)

Tô màu trực tiếp trên ứng dụng 

Chụp ảnh/selfie cùng phương tiện.Có thể chia sẻ trên mạng xã hội facebook.

87
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8 hộp (192 vỉ)/thùng5 gôm-5 màu/vỉ 24 vỉ/hộpE-C018 72 hộp (720 cây)/thùngHL-C01 10 cây/hộp

GÔM TẨY • BÚT DẠ QUANG

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

E-C018
Gôm dẻo, dai, xóa sạch vết chì.
Sử dụng cho giấy và film.

Độc đáo với thiết kế 2 màu giúp khách 
hàng đa dạng sự lựa chọn. Thân bút có 
thể làm thước kẻ tiện lợi.

HL-C01

Gôm

Bút dạ quang 02 màu

88

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới



TLG hiện là đối tác trong nước duy nhất sử dụng hình ảnh bản quyền 
Disney trong ngành hàng văn phòng phẩm tại Việt Nam. 89
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FTC-05/MI
Hệ thống dẫn mực” FREE INK SYSTEM”
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Chuyên dùng ống mực FPIC-02

Sử dụng đầu bút cao cấp 2 VIÊN BI - công nghệ mới 
trên thế giới. Giúp bút viết êm trơn hơn, mực ra đều 
và hạn chế tắc mực. Hãy trải nghiệm và đánh giá sự 
khác biệt vượt trội. 

Ngòi không mài

• BÚT GEL • BÚT MÁY  

GEL-030/MI
0.5mm

FTC-06MI
Hệ thống dẫn mực” FREE INK SYSTEM”
giúp mực ra đều, không lem và mau khô.
Chuyên dùng ống mực FPIC-02

Ngòi mài nông 

Bút luyện chữ đẹp

20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùngGEL-030/MI

FTC-05/MI 10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùng

10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùngFTC-06/MI

Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

91



Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

SR-029/MI

E-017/MI

 • GÔM - TẨY • THƯỚC KẺ • HỘP BÚT

Gôm không mùi, an toàn không độc hại.
Dễ dàng tẩy sạch vết chì, không để lại
vết mờ của chì trên giấy.

E-017/MI 20 gôm (2 màu) 40 hộp (800 gôm)/thùng

40 gôm/hộp 36 hộp (1440 gôm)/thùngTP-E020/MI 

SR-029/MI 1 cây/túi 200 cây/thùng

PCA-C01/MI 1 cái /túi 60 cái/thùng

TP-E020/MI
Gôm không mùi, an toàn không độc hại.
Dễ dàng tẩy sạch vết chì, không để lại
vết mờ của chì trên giấy.

Nhựa cứng, trong suốt, bền và khó gãy.
Thân thước có phần nhãn ghi tên. 

PCA-C01/MI
Hộp có 2 ngăn chứa rộng. 
Tích hợp hốc chuốt chì tiện lợi.
Chất liệu nhựa cứng, bền và chắc chắn.

20 cm

 
        

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới
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Bộ học cụ và sáp màu gồm:
12 cây sáp màu
1 cây bút gel
1 cục gôm
1 cây thước thẳng 20cm

Tập tô màu được thiết kế thông minh 
giúp các bé vừa được học tô vẽ, vừa 
được rèn luyện khả năng tư duy. 
Tặng kèm 08 cây sáp màu.

CR-C028/MI

• BÚT SÁP MÀU • BÚT SÁP DẦU • BỘ TÔ MÀU • TẬP TÔ MÀU

CR-C030/MI

OP-C015/MI

ART-C04/MI

CB-C019/MI

CR-C028/MI 18 màu/hộp 96 hộp/thùng

24 màu/hộp 72 hộp/thùngCR-C030/MI

OP-C015/MI 36 màu/hộp 24 hộp/thùng

15 cái/hộp 40 hộp/thùngART-C04/MI

5 bộ/ block 40 hộp/thùngCB-C019/MI

màu
18

màu
24

màu
36

Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

Tặng kèm bộ thẻ hình Mickey 
hấp dẫn trẻ em.

Tặng kèm bộ thẻ hình Mickey 
hấp dẫn trẻ em.

Hộp nhựa có quai xách chắc chắn, 
sang trọng, bảo vệ tốt sản phẩm.
Tặng kèm 2 kẹp sáp, 1 chuốt sáp,
2 sáp màu trắng.

24trang

 Định lượng

120g/m2

không kể bìa

KT
20x28mm

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

93
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• THƯỚC KẺ • GÔM - TẨY • BÚT  SÁP MÀU • TẬP TÔ MÀU

màu
18

Tập tô màu được thiết kế thông minh 
giúp các bé vừa được học tô vẽ, vừa 
được rèn luyện khả năng tư duy. 
Tặng kèm 08 cây sáp màu.

SR-029/PR

CR-C029/PR

TP-E020/PR

CB-C020/PR

SR-029/PR 1 cây/túi 200 cây/thùng 18 màu/hộp 96 hộp/thùngCR-C029/PR

TP-E020/PR 40 gôm/hộp 36 hộp (1440 gôm)/thùng 5 bộ/ block 40 bộ/thùngCB-C020/PR

Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

Gôm không mùi, an toàn không độc hại.
Dễ dàng tẩy sạch vết chì, không để lại
vết mờ của chì trên giấy.

Nhựa cứng, trong suốt, bền và khó gãy.
Thân thước có phần nhãn ghi tên. 

20 cm

Tặng kèm bộ thẻ hình công chúa 
hấp dẫn trẻ em.

24trang

 Định lượng

120g/m2

không kể bìa

KT
20x28mm

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mới

95
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Gôm không mùi, an toàn không độc hại.
Dễ dàng tẩy sạch vết chì, không để lại
vết mờ của chì trên giấy.

Sử dụng đầu bút cao cấp 2 viên bi
công nghệ mới trên thế giới. Giúp bút 
viết êm trơn hơn, mực ra đều và hạn 
chế tắc mực. 
Hãy trải nghiệm và đánh giá sự khác 
biệt vượt trội. 

Nhựa cứng, trong suốt, bền và khó gãy.
Thân thước có phần nhãn ghi tên.

BÚT GEL • THƯỚC KẺ • GÔM - TẨY • BÚT  SÁP MÀU • TẬP TÔ MÀU

TP-E020/CA

TP-SR030/CA

GEL-030/CA 

TP-SR030/CA 1 cây/túi 200 cây/thùng

45 gôm/inner 1620 gôm/thùngTP-E020/CA

GEL-030/CA 20 bút/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng CR-C032/CA 36 màu/hộp 60 hộp/thùng

5 bộ/ block 40 bộ/thùngCB-C022/CA

Tập tô màu được thiết kế thông minh 
giúp các bé vừa được học tô vẽ, vừa 
được rèn luyện khả năng tư duy. 
Tặng kèm 08 cây sáp màu.

CB-C022/CA

©Disney/Pixar 

Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

20 cm

24trang

 Định lượng

120g/m2

không kể bìa

KT
20x28cm

0.5mm

ÀU

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

sản phẩm

mới

97

Tặng kèm bộ thẻ hình Cars
hấp dẫn trẻ em.

màu
36CR-C032/CA
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20 cây/hộp 60 hộp (1200 cây)/thùng

GEL-030/MA 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùngTP-GEL04/MATP-01/MA

TP-01/MA

TP-GEL04/MA

GEL-030/MA

BÚT BI • BÚT GEL
Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

Đầu bút cao cấp, nét viết êm trơn 
mực ra đều liên tục.

0.5mm

0.5mm

0.5mm

Sử dụng đầu bút cao cấp 2 viên bi
công nghệ mới trên thế giới. Giúp bút 
viết êm trơn hơn, mực ra đều và hạn 
chế tắc mực. 
Hãy trải nghiệm và đánh giá sự khác 
biệt vượt trội. 

Sử dụng đầu bút cao cấp 2 viên bi
công nghệ mới trên thế giới. Giúp bút 
viết êm trơn hơn, mực ra đều và hạn 
chế tắc mực. 
Hãy trải nghiệm và đánh giá sự khác 
biệt vượt trội. 

biệt vượt trội. 

ệ ợ ộ

© MARVEL

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

Bút Gel

Bút Gel

Bút bi

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới
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màu
50

màu
24

Gôm không mùi, an toàn không độc hại.
Dễ dàng tẩy sạch vết chì, không để lại
vết mờ của chì trên giấy.

30 cục/ hộp 720 cục(24 hộp) /thùng

CR-C039/MA 50 màu/hộp 60 hộp/ thùng

24 màu/túi 10 túi/inner 40 túi/thùngTCR-C06/MATP-E021/SM

TP-E021/SM

CR-C039/MA

TCR-C06/MA

GÔM-TẨY • BÚT  SÁP MÀU • BÚT SÁP VẶN
Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

© MARVEL

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

Gôm-tẩy

Bút sáp màu

Bút sáp vặn

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

sản phẩm

mới

102

sản phẩm

mới
p



TP-BP01/MI 1 cái/ túi 40 cái/thùng

1 cái/ túi 18 cái/thùngTP-BP04/FR1 cái/ túi 40 cái/thùngTP-BP02/MI

1 cái/ túiTP-BP03/MI 18 cái/thùng

BALO HỌC SINH

TP-BP03/MITP-BP02/MI TP-BP04/FRTP-BP01/MI

Bản quyền hình ảnh Disney chính thức tại Việt Nam

Bộ sưu tập cho học sinh tiểu học.
Quai đeo rất chắc chắn, bền bỉ.

sản phẩm

mới
Bộ sưu tập cho học sinh mẫu giáo.
Siêu nhẹ và rất dễ thương.

sản phẩm

mới
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GEL-012/DO 20 cây/hộp 48 hộp (960 cây)/thùng

10 cây/hộp 60 hộp (600 cây)/thùngFL-04/DO

FL-08/DO 10 cây/hộp 72 hộp (720 cây)/thùng

10 cây/hộp 75 hộp (750 cây)/thùngWB-016/DO

GEL-012/DO 

FL-04/DO
0.3mm

FL-08/DO
0.3mm

WB-016/DO
1.5mm

Có thể rửa sạch dễ dàng vết mực
dính trên da, quần áo bằng nước sạch.

đầu xóa

BÚT GEL • BÚT LÔNG KIM • BÚT LÔNG BẢNG

Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

0.5mm

Bút gel

Bút lông kim

Bút lông kim

Bút lông bảng
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FT-01/DO Plus 1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùng

1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùngFT-02/DO Plus

FT-03/DO Plus 1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùng

1 cây/hộp 20 inner (400 cây)/thùngFT-04/DO

1 lọ/hộp 8 hộp/lốc - 30 lốc (240 hộp)/thùngFPI-08/DO

FT-01/DO Plus

BÚT VIẾT CHỮ ĐẸP • MỰC BÚT MÁY

FT-02/DO Plus

FT-03/DO Plus

FPI-08/DO

FT-04/DO 

Có thể rửa sạch vết mực
dính trên tay, quần áo... 
bằng nước sạch.  

Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

Bút luyện chữ đẹp

Bút luyện chữ đẹp

Mực viết máy

Bút máy

FPN-06

FPN-06

FPN-05

FPN-07

Màu thân bút:

Màu thân bút: Màu thân bút:

Bút luyện chữ đẹp

Màu thân bút:

40ml EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236
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G-011/DO 30 thỏi/hộp 12 hộp (360 thỏi)/thùng

20 cây/ hộp 12 hộp (240 cây)/thùngTP-SC09/DO

TP-B015/DO 1 bảng /túi 40 túi/thùng

KEO KHÔ • KÉO HỌC SINH • BẢNG BỘ 

Màu cán kéo: 

TP-SC09/DO

3 màu viền: 

Tặng kèm 1 bút lông bảng WB-016/DO

TP-B015/DO ABC

Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

Keo khô

Kéo học sinh

Bảng bộ

G-011/DO 8g
EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236
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SR-011/DO 1 cây/túi 200 túi/thùng4 cây/túi 200 túi/thùngTP-SR09/DO

SR-011/DO

THƯỚC KẺ

TP-SR09/DO
Thước bộ

Nhựa không độc hại, có thể tái sử dụng
Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

20cm

108



Nhựa không độc hại, có thể tái sử dụng

PCA-07/DO 1 hộp/túi 80 túi/thùng

1 hộp/túi 80 túi/thùngPCA-08/DO

PCA-011/DO 1 hộp/túi 60 túi/thùng

PCA-07/DO

BÓP VIẾT

PCA-08/DO

PCA-011/DO

Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

Bóp viết dạng hộp, dễ sử dụng, chứa được thước 20cm.
Nút bấm chắc chắn. 

Hộp bút có 2 ngăn và 1 hốc chuốt chì
(gồm 2 lưỡi chuốt)

Bóp viết dạng hộp, dễ sử dụng, chứa được thước 20cm.
Nút bấm chắc chắn. 
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TP-BP05/DO 1 cái/túi 12 túi/thùng 1 cái/túi 12 túi/thùngTP-BP06/DO 

BALO HỌC SINH
Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

110

TP-BP06/DO sản phẩm

mớiTP-BP05/DO sản phẩm

mới
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Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

CR-C04/DO 10 hộp/ lốc 16 lốc (160 hộp)/thùng

10 hộp/ lốc 12 lốc (120 hộp)/thùngCR-C05/DO

CR-C06/DO 5 hộp/lốc 16 lốc (80 hộp)/thùng

5 hộp/lốc 16 lốc (80 hộp)/thùngCR-C06/DO movie

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

CR-C04/DO 

màu
10

CR-C05/DO 

màu
16

CR-C06/DO 

màu
24

CR-C06/DO movie 
màu
24

BÚT SÁP MÀU

Sản phẩm được sản xuất từ nguồn điện được
tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

TCR-C04/DO 10 vỉ/inner 9 inner (90 vỉ)/thùng 10 vỉ/inner 6 inner (60 vỉ)/thùngTCR-C05/DO

BÚT SÁP VẶN

Sản phẩm được sản xuất từ nguồn điện được
tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

màu
12

TCR-C04/DO

Không bẩn tay

Ít gãy - tiết kiệm hơn

TCR-C05/DO

màu
18
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Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

OP-C07/DO 10 hộp/lốc 20 lốc (200 hộp)/thùng

10 hộp/lốc 12 lốc (120 hộp)/thùngOP-C08/DO

OP-C09/DO 5 hộp/lốc 18 lốc (90 hộp)/thùng

BÚT SÁP DẦU

màu
12

OP-C07/DO

OP-C08/DO

màu
18

OP-C09/DO

màu
24

Sản phẩm được sản xuất từ nguồn điện được
tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.
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Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

màu
16

màu
24

EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

màu
12

PCR-02/DO 12 cây/hộp 180 hộp/thùng

12 cây/hộp 180 hộp/thùngPCR-C05/DO

PCR-C07/DO 16 màu/hộp 40 hộp/thùng

24 màu/hộp 80 hộp/thùngPCR-C08/DO

BÚT NHỰA MÀU

PCR-02/DO

màu
12

PCR-C05/DO

PCR-C07/DO

PCR-C08/DO

Sản phẩm được sản xuất từ nguồn điện được
tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

gôm tẩy được

Ít gãy - tiết kiệm hơn

Không bẩn tay
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EN71/3, EN71/9 ASTM D-4236

màu
12

FP-C05/DO 20 vỉ/inner 8 inner (160 vỉ)/thùng

BÚT LÔNG MÀU • BỘ SÁP NẶN VÀ KHUÔN • TẬP TÔ MÀU  

FP-C05/DO

MCT-C01/DO
8 màu:

Khối lượng

160g

CB-07/DO 20 quyển/lốc 10 lốc (200 quyển)/thùng

20 quyển/lốc 10 lốc (200 quyển)/thùngCB-017/DOMCT-C01/DO 5 bộ/inner 8 inner (40 bộ)/thùng

CB-07/DO

CB-017/DO

Bản quyền hình ảnh Doraemon chính thức tại Việt Nam.

Sản phẩm được sản xuất từ nguồn điện được
tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời

Tránh ánh nắng mặt trời & nơi có nhiệt độ cao.

 Định lượng

100g/m2
24trang

không kể bìa

KT
20x28mm 

 Định lượng

100g/m2
24trang

không kể bìa

KT
20x28mm 

Bút lông màu

Bộ sáp nặn và khuôn

Tập tô màu

Tập tô màu

115



KỆ TRƯNG BÀY

Kệ áp tường Kệ trong line

Kệ trong line Ụ kệ bút lẻ

Kệ Disney Kệ Doreamon
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Tủ Bizner Tủ Bizner Tủ Bizner

Kệ trong line Kệ trong line

Kệ áp cột Kệ kính

KỆ TRƯNG BÀY

Tủ Bi Tủ Bi Tủ Bi

Kệ á ột

l Kệ trong lineệ g

Kệ kính
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POSM
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POSM

Áo thun

Dù cầm tay

Túi giấy Túi xốp Thùng chở bút
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Những quy định chung khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm
1.  Điều kiện lưu trữ và bảo quản sản phẩm:
- Tốt nhất từ 10°C đến 25°C, độ ẩm từ 40% đến 80%
- Điều kiện lưu trữ hạn chế và có kiểm soát: 0°C đến 9°C và 26°C đến 37°C, độ ẩm > 80%
2. Sản phẩm phải được đặt đúng chiều, đúng hướng và đúng số lớp quy định. 
3. Sản phẩm phải được phân loại theo từng khu vực, chủng loại để dễ lấy hàng và đảm bảo 
việc tuân thủ FIFO (Nhập trước, xuất trước).
4. Tránh để sản phẩm dính bụi bẩn, mưa dột, gần nguồn nhiệt, nguồn điện.
5. Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm
1. Lưu ý đặc biệt đối với bút Gel:
Đảm bảo bút luôn được đậy nắp khi lưu trữ và trưng bày. Khi vận chuyển tránh dằn sốc 
mạnh và luôn tránh xa nguồn nhiệt.
2. Lưu ý đặc biệt đối với bút Butter Gel và bút cao cấp BIZNER:
Đảm bảo đầu bút luôn có hotmelt bảo vệ và bịt kín khi lưu trữ và trưng bày.
3. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm bút xóa:
Khi lưu trữ, chất xếp, vận chuyển và trưng bày bút xóa phải bảo đảm đầu bút xóa 
thẳng đứng hướng lên, vì khi đặt đầu bút thẳng đứng hướng xuống lâu ngày đầu bút 
sẽ bị nghẹt và không ra mực.

Bút xóa trưng bày không đúng
chiều quy định

Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm
1. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm bút lông bảng:
Luôn đặt bút theo hướng nằm ngang, không đặt đầu bút hướng lên hoặc hướng xuống 
để tránh tình trạng nhạt mực.
2. Lưu ý đặc biệt đối với nhóm sản phẩm bút sáp:
Không lưu trữ, chất xếp, vận chuyển và trưng bày sáp ở nơi có nhiệt độ cao lớn hơn 
37°C trong thời gian dài sẽ làm cho bút sáp bị mềm, biến dạng và có thể suy giảm về 
chất lượng.
3. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm màu nước, bình mực bút lông bảng, mực bút lông 
dầu và mực bút máy:
Chất xếp phải đúng chiều để tránh có nguy cơ bị đổ, lem ra nắp, hư hại sản phẩm.
Đặc biệt đối với bình mực bút lông bảng và bình mực bút lông dầu cần tránh xa nguồn 
nhiệt.

Những chú ý liên quan đến kho
1. Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định sở tại.
2. Kho phải dán bảng hướng dẫn chất xếp bảo quản sản phẩm.
3. Chất xếp trên kệ/pallet, sản phẩm cách tường tối thiểu 10 cm để đảm bảo sản phẩm 
không tiếp xúc trực tiếp với tường gây ẩm mốc, mối mọt.
4. Lối đi chính tối thiểu 1.2m, khoảng cách giữa 2 cây hàng (lối đi phụ) tối thiểu 0.5m: dễ 
lấy hàng hóa, ứng phó kịp thời các trường hợp khẩn cấp xảy ra như cháy nổ.
5. Đối với hàng lẻ phải được chất xếp trên kệ/giá một cách gọn gàng, tránh bụi bẩn, tránh 
móp, thụng hư bao bì, sắp xếp theo mã, màu, date  sản phẩm để dễ xuất/nhập, kiểm soát 
tốt FIFO.
6. Hàng hóa chất xếp cách bóng đèn, ổ điện, quạt máy tối thiểu 0,5m. Đường dây điện 
phải được bao bọc, gọn gàng và trong kho không sử dụng bóng đèn tròn dây tóc.

.

Những lưu ý đặc biệt khi chất xếp và vận chuyển sản phẩm
1. Khi vận chuyển phải đảm bảo sản phẩm được chất xếp đúng chiều qui định trên thùng, 
không bị mưa dột, tránh xa nguồn nhiệt, không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản 
phẩm và không chất xếp sát trần xe/container có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ qui định.
2. Khi chất xếp/bốc dở sản phẩm cần tránh dằn sốc và không được giẫm đạp lên thùng 
sản phẩm.
3. Không chất xếp chung với hàng hóa có mùi, nhiễm bẩn (ví dụ: nước mắm, cá,…)

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

Bút lông bảng WB03 
trưng bày đúng 
quy định 

Bút lông bảng 
WB03 trưng bày 
sai quy định 

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

Sản phẩm
chất tại khu vực có ánh nắng

chiếu trực tiếp

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

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

Một số thiết bị PCCC được trang bị của kho

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

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