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Công ty cổ phần IWAYA
Iwaya Corporation

http://www.iwaya.co.jp/
Địa chỉ: Tokyo-to, Adachi-ku,  

Umejima 2-14-7
Mã bưu chính: 121-8520

Phụ trách đặt hàng: Bà TOMOE Kyoko
E-mail: tomoe@iwaya.co.jp

Sản phẩm đề xuất

Chúng tôi ứng dụng kỹ thuật và bí quyết sản xuất mà công ty tích lũy được 
kể từ thành lập đến nay vào sản xuất các mặt hàng đồ chơi, từ các loại thú 
nhồi bông nhỏ cử động được nhờ cơ chế vặn cót đơn giản, đến các loại thú 
bông thông minh gắn mô tơ hay cảm ứng giúp thực hiện được nhiều động 
tác phức tạp.
Kết hợp kỹ thuật "chuyển động" - thành quả của 90 năm hoạt động, cùng 
với tinh thần trẻ trung không ngại thử thách, công ty chúng tôi luôn cố gắng 
phấn đấu để trở thành nhà sản xuất được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Thú bông chạy bằng pin/   

Chó bông Baby Beagle
Màu sắc trắng, nâu

Kích thước 180 x 90 x 160 mm
Trọng lượng 150g

Chất liệu Plastic, polyester 
Xuất xứ Trung Quốc 

Chó bông Baby Beagel có thể vẫy đuôi, choãi 2 chân sau, vừa đi 
vừa sủa trông rất đáng yêu. Chó bông có thể thực hiện liên hoàn 
các động tác như vừa tiến lên vừa ngoe nguẩy đuôi, rồi dừng lại và 
vẫy đuôi thật mạnh, sau đó vừa sủa và choãi hai chân ra sau.

Thú bông chạy bằng pin/ 
Chó bông Pomeranian

Màu sắc  -
Kích thước 110 x 190 x 210mm

Trọng lượng 150g
Chất liệu Plastic, polyester 
Xuất xứ Trung Quốc

Chó bông Pomeranian thiết kế giống như gấu Teddy. 
Chó bông có thể thực hiện động tác tiến lên, rồi vừa 
lùi vừa vẫy đuôi, vừa sủa vừa ngoáy đuôi. Chó bông 
Pomeranin còn được đeo vòng cổ nâu giống như 
một chú chó trưởng thành.

Thú bông chạy bằng pin/ 
Thỏ bông Kousagi Mimi

Màu sắc  -
Kích thước 80 x 220 x 170mm

Trọng lượng 150g
Chất liệu Plastic, polyester 
Xuất xứ Trung Quốc

Thỏ bông Kousagi Mimi có thể nhún nhảy, vẫy vẫy 
tai và nhai nhóp nhép.
Khôngmột ai có thể dời mắt vì thỏ bông có thể thực 
hiện những cử động đáng yêu y như thật. Thỏ bông 
có kích thước vừa phải phù hợp cho trẻ ôm khi chơi.

Thú bông chạy bằng pin/ 
Mèo bông Baby Persian

Màu sắc  -
Kích thước 180 x 90 x 160 mm

Trọng lượng 150 g
Chất liệu Plastic, polyester 
Xuất xứ Trung Quốc

Nằm trong dòng thú bông Baby, mèo bông dễ 
thương có cơ chế di chuyển 2 tốc độ.
Mèo bông có thể đi chậm rãi, kêu meo meo rồi tăng 
tốc chạy nhanh, sau đó dừng lại, vừa kêu vừa vẫy 
đuôi.
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Công ty cổ phần NISSEN SHOKO
Nissen Shoko Co., Ltd.

http://www.nissen-shoko.co.jp
Địa chỉ: Osaka-shi, chuo-ku, Kitakyuhojimachi, 2-3-11 

Mã bưu chính: 541-0057
Phụ trách đặt hàng: Bà SAKAMOTO Yuki
E-mail: y-sakamoto@nissen-shoko.co.jp

Sản phẩm đề xuất

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1942. Với 
mục tiêu "Sản xuất ra những chiếc khăn hàng đầu 
Nhật Bản, hàng đầu thế giới", chúng tôi luôn nỗ lực 
để phát triển những sản phẩm vượt qua tiêu chuẩn 
thông thường, mở rộng thị trường cung ứng sản 
phẩm khăn.

Khăn/   

Japanese Style
Màu sắc 1col.

Kích thước 34x90cm
Trọng lượng Khoảng 70g

Chất liệu 100% cotton
Xuất xứ Nhật Bản 

Dòng khăn phong cách Nhật Bản có họa tiết và hoa văn nhỏ thể 
hiện bốn mùa trong năm của Nhật Bản.
Chúng tôi sử dụng loại sợi chỉ mảnh, nhẹ, đặc tính nhanh khô để 
làm nên khăn Tenugui và khăn tay. Khăn mang lại cảm giác mềm 
mịn vô cùng khi chạm vào.

Khăn/ 
Tenshi no gauze

Màu sắc Xanh, hồng, trắng, vàng
Kích thước 33x80cm 

Trọng lượng Khoảng 60g
Chất liệu 100% cotton
Xuất xứ Nhật Bản

Khăn có chất liệu vải gauze hai mặt sử dụng loại sợi 
mỏng để làm sợi ngang cả mặt trước và mặt sau khi 
xe sản phẩm. 2 lớp bên trong đều dùng sợi không 
xe, nên sản phẩm mềm nhẹ nhưng cảm giác vẫn có 
độ bông phồng. Khi chạm vào, sản phẩm mang lại 
cảm giác mềm mại, dễ chịu cho làn da.

Khăn/ 
Calendrier

Màu sắc Xanh, cam, hồng, tím, vàng
Kích thước 33x80cm

Trọng lượng Khoảng 80g
Chất liệu 100% cotton
Xuất xứ Nhật Bản

Loại sợi cotton sử dụng để làm khăn là loại sợi 
được cẩn thận làm sạch hoàn toàn bằng  “nguồn 
nước thiên nhiên chất lượng cao" có thể dùng làm 
nước uống, nên vô cùng mềm mại và thấm hút nước 
nhanh.
Trên sản phẩm có gắn mác "Imabari" - tên vùng sản 
xuất.

Khăn/ 
Salas

Màu sắc Xanh, đỏ, vàng
Kích thước 32x80cm

Trọng lượng Khoảng 70g
Chất liệu 100% cotton
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm được làm bằng phương pháp dệt đặc 
biệt, chồng nhiều lớp vải gauze nên mang lại cảm 
giác mềm mà lại có độ phồng khi chạm vào. 
Sử dụng sợi không xe ở cả hai mặt nên sản phẩm 
sờ vào vô cùng mềm mại và dễ chịu.
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Công ty cổ phần SANHOUSAI
SANHOUSAI CO.,LTD

http://www.sunrieque.com
Địa chỉ: Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku,  

Higashikawasaki-cho, 1-8-4-703  
Mã bưu chính: 650-0044

Phụ trách đặt hàng: Bà SASAKI Ayumi 
E-mail: info@sunrieque.com

Sản phẩm đề xuất

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của thành phố Kobe - 
thiên đường của sự thiết kế với nhiều sản phẩm được ưa chuộng từ lâu đời. 
Sản phẩm được sản xuất bởi những người thợ lành nghề có kỹ thuật sản 
xuất đồ gốm truyền thống của Nhật Bản. Mỗi sản phẩm đều được sản xuất 
bằng phương pháp thủ công và được lựa chọn kỹ càng từ công đoạn chọn 
đất, chọn củi. Có thể cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi khi cầm sản phẩm 
trên tay. Sản phẩm được thiết kế theo phong cách Kobe - nơi có sự giao thoa 
của nhiều nền văn hóa khác nhau và có cả nghệ thuật trang trí của Tây Âu.

Đồ gốm trang trí/   

Mermaid preserved flower
Màu sắc Camel

Kích thước Ø130*H160 (mm)
Trọng lượng 139 (g)

Chất liệu đất sét trắng, hoa trang trí 
Xuất xứ Nhật Bản

Hoa trang trí cắm trong lọ không tráng men gốm. Sản phẩm được 
làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, với vẻ đẹp rực rỡ của 
các loại hoa được cắm nghệ thuật vào từng lọ hoa có họa tiết khác 
nhau. Có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần vệ sinh. 
Có thể sử dụng lọ sau khi hoa không còn dùng được nữa. Có thể 
sử dụng 2 phong cách chỉ với 1 sản phẩm. Sản phẩm được ưa 
chuộng dùng làm quà tặng hoặc đồ trang trí nội thất.

Tách uống trà/ 
Tách uống trà màu camel (A)

Màu sắc camel
Kích thước W72*H48 (mm)

Trọng lượng 78 (g)
Chất liệu đất sét trắng
Xuất xứ Nhật Bản

Đất sét trắng được pha trộn một cách độc đáo, sau 
đó được nung nhưng không tráng men gốm. Càng 
sử dụng nhiều, màu đất của sản phẩm càng đẹp 
hơn theo thời gian. Đặc trưng của sản phẩm là họa 
tiết mỗi sản phẩm không giống nhau vì bề mặt sản 
phẩm được gia công bằng phương pháp nạm. 

Ấm trà/ 
Ấm trà màu camel 1

Màu sắc camel
Kích thước W70*H100 (mm)

Trọng lượng 344 (g)
Chất liệu đất sét trắng
Xuất xứ Nhật Bản

Đất sét trắng được pha trộn một cách độc đáo, sau 
đó được nung nhưng không tráng men gốm. Càng 
sử dụng nhiều, màu đất của sản phẩm càng đẹp 
hơn theo thời gian. Đặc trưng của sản phẩm là họa 
tiết mỗi sản phẩm không giống nhau vì bề mặt sản 
phẩm được gia công bằng phương pháp nạm. 

Tách uống trà/ 
Tách uống trà màu camel (C)

Màu sắc camel
Kích thước W70*H40 (mm)

Trọng lượng 90(g)
Chất liệu đất sét trắng
Xuất xứ Nhật Bản

Đất sét trắng được pha trộn một cách độc đáo, sau 
đó được nung nhưng không tráng men gốm. Càng 
sử dụng nhiều, màu đất của sản phẩm càng đẹp 
hơn theo thời gian. Đặc trưng của sản phẩm là họa 
tiết mỗi sản phẩm không giống nhau vì bề mặt sản 
phẩm được gia công bằng phương pháp nạm. 
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Công ty cổ phần TAKATA Lemnos
TAKATA Lemnos Inc.

http://www.lemnos.jp/en/
Địa chỉ: Toyama-ken, Takaoka-shi, Hayakawa 511

Mã bưu chính: 933-0957
Phụ trách đặt hàng: Bà SUZUKI Junko

E-mail: suzuki@lemnos.jp

Sản phẩm đề xuất

Công ty Takata Lemnos chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm 
tiện ích đời sống, đặc biệt chú trọng mảng thiết kế đồng hồ. Công 
ty chúng tôi được thành lập tại Takaoka-shi, Toyama-ken năm 1984.
Những năm gần đây công ty định hướng phát triển và tiến ra thị 
trường nước ngoài. Hàng năm công ty chúng tôi đều tổ chức 
các buổi triển lãm quy mô lớn như triển lãm ở Frankfurt của Đức, 
NewYork của Mỹ... Tháng 7 năm 2016, công ty chúng tôi đã mở 
showroom nước ngoài đầu tiên tại Munich, Đức.

Đồng hồ treo tường/   

RIKI STEEL CLOCK
Màu sắc Trắng/đen

Kích thước D204*H60 (mm)
Trọng lượng 660g

Chất liệu Nhựa ABS, thủy tinh
Xuất xứ Nhật Bản

Riki Steel Clock là loại đồng hồ thời trang với hai tông màu cơ bản 
là trắng và đen. Đồng hồ có loại mặt số và loại phân vạch không 
số. Sản phẩm được chế tạo cẩn thận đến từng chi tiết, ví như sử 
dụng loại kim giây cùng màu với nền, hay khung được sơn phủ 
bằng loại sơn mờ có độ bền cao.

Đồng hồ treo tường/ 
Đồng hồ AY

Màu sắc Trắng, nâu, đỏ
Kích thước D254*H48 (mm)

Trọng lượng 580g
Chất liệu Gỗ dán, thủy tinh
Xuất xứ Nhật Bản

 Đồng hồ sử dụng thể chữ Garamond - thể chữ 
được cho là đã được sử dụng trong bản in đầu tiên 
trên thế giới. Đây là loại đồng hồ thanh lịch, tinh tế, 
dễ sử dụng, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp.

Đồng hồ để bàn/ 
EPICE

Màu sắc Trắng, kaki, hồng
Kích thước L102*W102* H37 (mm)

Trọng lượng 125g
Chất liệu Nhựa ABS, acrylic
Xuất xứ Nhật Bản

Đồng hồ có thiết kế độc đáo mang phong cách nam 
tính. Điểm độc đáo của sản phẩm nằm ở việc sử 
dụng các chấm nhỏ để phân chia giờ và phủ kim chỉ 
với 2 màu sơn khác biệt.

Đồng hồ để bàn/ 
IRIS

Màu sắc Hồng, xanh lá cây, xanh da trời
Kích thước L120*W120*H63 (mm)

Trọng lượng 530g
Chất liệu Acrylic, thép không gỉ, ABS
Xuất xứ Nhật Bản

Chúng tôi tạo ra loại đồng hồ này dựa trên góc nhìn 
"Nhìn thấy cái [Mỹ] hàng ngày thì cuộc sống sẽ 
phong phú hơn". Mặt đồng hồ hình tròn đặt trong 
khung dạng khối rubik lập phương mang lại cảm 
nhận khác biệt về không gian đa chiều.
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Sản phẩm nên mua

Chiếu tatami mỏng không viền/   

SAYAKA
Màu sắc Màu xanh lá cây/kem

Kích thước L820*W820*H16 (mm)
Trọng lượng Khoảng 3kg

Chất liệu Nhựa resin/giấy Washi(Lớp phủ trên bề mặt chiếu ) 
Xuất xứ Nhật Bản,Việt Nam

Sản phẩm chiếu tatami tân tiến sử dụng chất liệu tự nhiên mang 
đến cảm giác thoải mái và thân thiện với làn da. Sản phẩm có độ 
bền cao và tính năng chịu nước, không dễ phai màu, có khả năng 
chống mốc và côn trùng, dễ dàng bảo quản. Ngoài sản phẩm chiếu 
dạng gấp truyền thống, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm chiếu có 
gắn miếng lót chống trượt có thể sử dụng như tấm trải sàn trong 
phòng khách, hay quý khách cũng có thể lựa chọn cách sử dụng 
tùy theo nhu cầu của mình.

Chiếu tatami có thể giặt được/ 
KIRARI

Màu sắc Màu xanh lá cây
Kích thước L820*W820*H20 (mm)

Trọng lượng Khoảng 3.5 kg
Chất liệu Nhựa resin (Lớp phủ trên bề mặt chiếu ) 
Xuất xứ Nhật Bản,Việt Nam

Sản phẩm chiếu tatami có thể giặt được nhờ sử 
dụng vật liệu mới có khả năng chống nước. Nếu 
chẳng may làm bẩn chiếu, quý khách có thể giặt cả 
chiếu nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Khác với các 
vật liệu trải sàn thông thường khác, sản phẩm khó 
trơn trượt, tính năng ưu việt với độ bền cao và khả 
năng chống xước.

Chiếu tatami có khả năng chịu lực cao/ 
FUWAFUWA

Màu sắc Màu xanh lá cây/kem
Kích thước L820*W820*H20 (mm)

Trọng lượng Khoảng 3kg
Chất liệu Nhựa resin/giấy Washi(Lớp phủ trên bề 

mặt chiếu ) 
Xuất xứ Nhật Bản,Việt Nam

Sản phẩm chiếu tatami sử dụng tấm chịu lực cao, 
mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng với người sử 
dụng. Sản phẩm có độ đàn hồi cao giúp ngồi lâu mà 
vẫn đem đến cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhà có trẻ 
nhỏ hay người cao tuổi chẳng may sảy chân ngã thì 
quý khách có thể hoàn toàn có thể yên tâm vì sản phẩm 
có tính năng làm giảm áp lực khi tiếp xúc mặt chiếu.

Công ty cổ phần công nghiệp Tokai Kiki
TOKAI KIKI KOGYO CO.,LTD.

http://www.tokai-kiki.co.jp/
Địa chỉ: Aichi-ken, Kitanagoya-shi,Ubukuji Nagata 73

Mã bưu chính: 481-0035
Phụ trách đặt hàng: Ông NAITO Hiroshi  

Ông ISHIHARA Tamio
E-mail: info1@tokai-kiki.co.jp

Công ty chúng tôi chuyên phát triển, sản xuất và kinh doanh máy 
móc sản xuất chiếu (tatami) có chức năng tự động hóa các khâu 
sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm chiếu tatami hướng đến một “cuộc sống lành 
mạnh với chiếu tatami” phù hợp với thời đại mới. Với phương 
châm “mang đến một cuộc sống thoải mái cho mọi người”, chúng 
tôi luôn nỗ lực cố gắng phát triển các sản phẩm mới mang đến 
cảm giác thoải mái cho người sử dụng chiếu tatami.
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Đĩa/   

Đĩa hoa Hana L 
Màu sắc Trắng, xanh da trời, nâu

Kích thước D23*H4.5 (cm)
Trọng lượng 530g

Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

Đĩa được thiết kế tạo hình bông hoa, chú trọng việc phủ men nhám 
tạo bề mặt lì cho sản phẩm. Đĩa có thiết kế đơn giản nên có thể dễ 
dàng sử dụng khi trình bày các món ăn. Sản phẩm được sản xuất 
tại thành phố Seto- vùng sản xuất gốm truyền thống của Nhật. Có 
nhiều cách sử dụng như dùng làm đĩa đựng mỳ ý, đĩa đựng cà ri v.v

Bát tô chậu)/ 
Bát tô hình chiếc lá LL

Màu sắc xanh lá cây, xanh da trời
Kích thước L34.5*W18*H5.7 (cm)

Trọng lượng 630g
Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

Bát có thiết kế hình chiếc lá độc đáo, trang nhã. Màu 
sắc tươi sáng, hài hòa là đặc trưng của sản phẩm. 
Chúng tôi có 3 cỡ khác nhau từ lớn đến nhỏ.

Đĩa/ 
Đĩa đựng mỳ pasta Botanical

Màu sắc thược dược, dâu tây, oải hương, 
cúc trắng, hoa chuông

Kích thước D22*H4.5 (cm)
Trọng lượng 320g

Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

Đĩa đựng mỳ pasta có họa tiết hình các loại thực 
vật. Đĩa to nhưng nhẹ nên có thể sử dụng dễ dàng. 
Chúng tôi có tất cả 5 loại hình họa tiết thực vật.

Ấm trà/ 
Ấm trà Hana 

Màu sắc trắng, màu nước, màu nâu
Kích thước L11*W14.7*H10.4 (cm)

Trọng lượng 395g
Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

Ấm trà được phủ men nhám tạo bề mặt lì. Kích 
thước nhỏ phù hợp cho việc thưởng thức trà một 
mình. Ấm trà Hana có 3 màu.

Công ty Cổ phần AITO
AITO Co.,Ltd.

http://aito.co.jp
Địa chỉ: Tokyo-to,Shinagawa-ku,  

Higashi Shinagawa 4-13-24,Aito Shinagawa Seaside Building 2F
Mã bưu chính: 140-0002

Phụ trách đặt hàng: Bà FANG Jie
E-mail: fangjie@aito.co.jp

Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh gốm sứ Nhật Bản, 
với sản phẩm chủ đạo là các bộ đồ ăn, bát đĩa. Đặc biệt, 
chúng tôi chuyên về đồ dùng nhà bếp, từ cácsản phẩm 
thủ công truyền thống đến đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Chúng tôi có giao dịch kinh doanh với nhiều cửa hàng 
bách hóa, chuỗi siêu thị bách hóa lớn (GMS) trên toàn 
quốc Nhật. Ngoài ra, chúng tôi có kinh nghiệm giao dịch 
xuất khẩu ra nước ngoài trên 10 năm.
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Bộ ấm chén pha trà/   

Bộ ấm chén pha trà TK
Màu sắc Ấm :Đen•Trắng

Kích thước Ấm:L16.5*W13.5*H9 (cm) 
Chén:L8.2*W8.2*H6.7 (cm)

Trọng lượng Ấm:480g Chén:125g
Chất liệu Ấm:gốm sứ Chén:bán gốm sứ
Xuất xứ Nhật Bản 

Bộ sản phầm gồm 1 ấm và 5 chén trà nung được phủ men nhám 
tạo bề mặt lì. Đây là thiết kế của ông Kato Tatsumi nhân dịp thành 
lập Craft Center Japan, sản phẩm có hình dáng đơn giản, có thể 
sử dụng trong nhiều hoàn cảnh. Lưới lọc trà cũng làm bằng sứ, tay 
cầm làm bằng mây tre đan tự nhiên.

Bộ ấm chén pha trà/ 
Bộ ấm chén pha trà Sousou

Màu sắc Gốm xanh trắng
Kích thước Ấm:L16.5*W15*H9.5 (cm) 

Chén:L9.*W9.5*H8 (cm)
Trọng lượng Ấm:320g Chén:105g

Chất liệu Gốm trắng
Xuất xứ Nhật Bản

Bộ ấm chén pha trà với hoa văn trang trí được tô 
điểm bằng màu men gốm xanh trắng trên nền gốm 
trắng trong suốt. Có thể sử dụng để uống trà quanh 
năm. (Bộ sản phầm gồm 1 ấm và 2 chén)

Bộ bình rượu/ 
Bộ bình rượu sake You-ki

Màu sắc trắng
Kích thước Bình:L9.5*W9*H11.5 (cm) 

Chén:L6*W5*H4.7 (cm)
Trọng lượng Bình:255g Chén:60g

Chất liệu Gốm trắng
Xuất xứ Nhật Bản

Bộ bình rượu có thiết kế thân cong đặc trưng. Dễ 
cầm, cổ bình thon gọn dễ rót rượu. (Bộ sản phẩm 
gồm 1 bình và 2 chén)

Gác đũa/ 
Bộ gác đũa hình chiếc lá

Màu sắc Bisque 
Kích thước Lá vàng icho:4.5x6.5(cm)

Lá đỏ Momiji:5x6(cm)
Hoa anh đào:6.5x3.55(cm)
Cành hình I:5.5x2(cm)
Cành hình Y:5.5x2.5(cm)

Trọng lượng 6g~9g
Chất liệu Sứ
Xuất xứ Nhật Bản

Sét gác đũa bằng sứ với nhiều hình dáng mô phỏng 
theo các loại thực vật. Sản phẩm tái hiện chân thực 
từ gân lá, chỗ lồi lõm của cành cây lên sản phẩm. 
Việc pha trộn các màu sắc khi tô màu góp phần giúp 
sản phẩm có màu sắc chân thực.

Công ty cổ phần Ceramic Japan
Ceramic Japan Co., Ltd.

http://www.ceramic-japan.co.jp
Địa chỉ: Aichi-ken, Seto-shi,  

Nakashinano-cho 60-4
Mã bưu chính: 480-1218

Phụ trách đặt hàng: Ông OHASHI Masayuki
E-mail: mail@ceramic-japan.co.jp

Công ty chúng tôi thành lập năm 1973 tại thành phố Seto, tỉnh Aichi, cái 
nôi của đồ gốm sứ với lịch sử lâu đời. Nhờ sự kết hợp giữa các nhà thiết 
kế tài năng và kỹ thuật cổ truyền của Seto dưới tiêu chí về sự nhất quán 
trong thiết kế mà chúng tôi đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm. Sản phẩm 
của chúng tôi có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao, đã đạt nhiều giải thưởng 
về thiết kế, được chọn tham dự bộ sưu tập MoMA và nhận được đánh 
giá cao ở trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ phát triển và đưa những sản 
phẩm gốm sứ độc đáo của Nhật Bản từ Seto vươn ra thế giới.
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Đĩa/   

Đĩa Farve : L
Màu sắc Be, cam, hồng, xám, xanh lá cây và 6 màu khác

Kích thước D228*H30 (mm)
Trọng lượng 220(g)

Chất liệu  saturated polyester resin, nhựa ABS
Xuất xứ Nhật Bản

Bộ 5 sản phẩm gồm cốc có quai, bát tô, đĩa to, đĩa: S, đĩa: L với 11 
màu. Nhìn qua có thể thấy đây là bộ sản phẩm đồ dùng nhà bếp 
bằng nhựa rất nhẹ và khó vỡ tạo cảm giác trang nhã như đồ gốm 
hay đồ đồng tráng men. Có thể dùng với lò vi sóng hay máy rửa bát 
(Khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tốt: -0~140 độ C). Bộ sản phẩm 
mang lại không khí như ở quán café khi thể thưởng thức bữa ăn 
hàng ngày tại nhà. Sản phẩm nhẹ, khó vỡ nên mọi người cả trẻ 
nhỏ và người cao tuổi đều có thể yên tâm sử dụng. Sản phẩm cũng 
thích hợp khi dùng cho các buổi tiệc nướng BBQ ngoài trời.

Cốc có quai/ 
Cốc MuGood trốn tìm

Màu sắc -
Kích thước D70*H90 (mm)

Trọng lượng 200(g)
Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

 Năm ngoái và năm nay chúng tôi đã lựa chọn 
những thiết kế được yêu thích và có số phiếu cao tại 
cuộc thi tổ chức online qua Facebook và instagram 
tại 2 quốc gia là Nhật Bản và Đài Loan và trong 
chương trình bỏ phiếu tại hội trường trong triển lãm 
nghệ thuật tại Tokyo. Chúng tôi sử dụng những thiết 
kế đó và tạo ra các sản phẩm cốc này.

Bát đựng súp có tay cầm/ 
Bát đựng súp có tay cầm Woody

Màu sắc Nâu nhạt
Kích thước 120*145*H67 (mm)

Trọng lượng 110(g)
Chất liệu  Saturated Polyester Resin, Nhựa 

ABS
Xuất xứ Nhật Bản

Bát nhẹ, khó vỡ; dù là nhìn bên ngoài hay chạm vào 
đều mang lại cảm giác giống như gỗ thật. Bát được 
làm bằng chất liệu nhựa có thể sử dụng trong lò vi 
sóng hay máy rửa bát. Dòng sản phẩm gồm 6 loại. 
Mỗi loại có 2 màu. Đây là loại sản phẩm tiện lợi vì có 
thể xếp chồng lên nhau để tiết kiệm diện tích.

Cốc có quai/ 
Cốc hình cơ thể người

Màu sắc  -
Kích thước D81*H89 (mm)

Trọng lượng 290(g)
Chất liệu Đồ gốm
Xuất xứ Nhật Bản

Dù chỉ là uống trà cũng có thể khiến đầu óc khoan 
khoái hơn. Sử dụng sản phẩm có thể giúp thời gian 
thưởng thức trà cũng vui hơn, mang lại cảm giác 
như bản thân trở nên thông minh hơn.

Công ty cổ phần FARZEN
FARZEN CO., LTD

http://www.farzen.co.jp
Địa chỉ: Aichi-ken, Seto-shi, Minase-cho 3

Mã bưu chính: 489-0872
Phụ trách đặt hàng: Ông KATO Akihiro 

E-mail: a-kato@farzen.co.jp

FARZEN là nơi sản xuất đồ gốm tại thành phố Seto, tỉnh 
Aichi. Trải qua 3 đời sản xuất đồ gốm, đến năm 1995 
chúng tôi thành lập FARZEN - là công ty thiết kế, lập 
kế hoạch và bán hàng. Không chỉ riêng sản phẩm gốm, 
chúng tôi còn phân phối nhiều mặt hàng như dụng cụ 
đồ ăn bằng nhựa, hộp đựng cơm, đũa, sản phẩm tạo 
hương thơm. Sản phẩm được bán tại các cửa hàng nội 
thất, cửa hàng tạp hóa, và bán qua mạng trên toàn quốc.
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Tablewares (đồ gốm sứ, bát đĩa)/   

Hybrid - Beverage
Màu sắc Trắng

Kích thước D97*H69 (mm)/ D100*H160 (mm)
Trọng lượng 75 + 110(đá)g / 210 + 190(đá)g

Chất liệu Hỗn hợp của đồ gốm sứ và đá thiên nhiên
Xuất xứ Nhật Bản

Chúng tôi sử dụng từ "Hybrid" để đặt tên do sản phẩm được tạo 
ra từ sự kết hợp của nhiều vật liệu khác nhau. Sản phẩm được 
hợp thành của đế chén làm từ đá thiên nhiên ôm lấy chén gốm có 
hình dáng thanh nhã. Bên cạnh việc sử dụng như chén đĩa thông 
thường, sản phẩm còn có thể được dùng làm đồ trang trí trong 
nhà, vv... 

Tablewares (đồ gốm sứ, bát đĩa)/ 
WAMONYO 68 (Bát RAMEN)

Màu sắc Đỏ, xanh da trời, chàm, đỏ hồng, 
đen

Kích thước D210*H80 (mm)
Trọng lượng 645g

Chất liệu ceramic (gốm sứ)
Xuất xứ Nhật Bản

Bát gốm sứ vẽ hình hoa văn Nhật Bản có thể sử 
dụng với nhiều mục đích. Ngoài việc sử dụng làm đồ 
dùng bàn ăn như bát ăn mỳ, bát đựng súp, bát đựng 
ngũ cốc hay bát ăn đồ tráng miệng v.v..., sản phẩm 
còn có thể được dùng để trang trí như làm bát cắm 
hoa.

Tablewares (đồ gốm sứ, bát đĩa)/ 
KIRIKO Impression

Màu sắc Xanh sẫm (chàm)
Kích thước D145*H45 (mm)

Trọng lượng 148g
Chất liệu ceramic (gốm sứ)
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm được tạo ra dựa trên ý tưởng  thực hiện 
kỹ thuật cắt kính với đồ gốm sứ (thiết kế mặt cắt). 
Bên cạnh việc sử dụng như đĩa ăn thông thường, 
sản phẩm còn có thể được dùng để trang trí nội thất, 
không gian nhà ở. 

Tablewares (đồ gốm sứ, bát đĩa)/ 
MOKUME

Màu sắc Vân gỗ
Kích thước D115*H60(mm)

Trọng lượng 166g
Chất liệu ceramic (gốm sứ)
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm được tạo ra dựa trên ý tưởng chụp hoa 
văn vân gỗ lên đồ gốm sứ. 
Nhờ đó sản phẩm mang lại được cảm giác hài hòa, 
thanh nhã của đồ gỗ, nhưng do chất liệu tạo thành 
là gốm sứ nên sản phẩm có thể dùng được cùng 
dao nĩa kim loại.

Công ty cổ phần FUTADA
FUTADA Inc.

http://www.futada.jp
Địa chỉ: Gifu-ken, Toki-shi,  

Hida-cho, Hida 2247-20
Mã bưu chính: 509-5115

Phụ trách đặt hàng: Ông IKEDA Masataka
E-mail: m-ikeda@futada.jp

Công ty chúng tôi được phát triển từ FUTADAGAMA, thành lập năm 1976, khởi 
đầu từ việc tập hợp các xưởng gốm tại vùng sản xuất gốm xứ Mino – nơi tự 
hào là khu vực sản xuất bát đĩa gốm sứ nhiều nhất nước Nhật Bản. Năm 2015, 
chúng tôi chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần FUTADA, hoạt động kinh 
doanh cũng như phát triển ra quốc tế với tư cách là nhà sản xuất bát đĩa gốm 
sứ hàng loạt. Sản lượng bát đĩa hàng năm của công ty chúng tôi đạt 9 triệu sản 
phẩm. Chúng tôi đang hướng đến việc phát triển tích cực trở thành nhà sản 
xuất với nhiều thợ gốm trẻ tuổi với kinh nghiệm dày dặn xứng tầm quốc tế.
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Bộ thìa dĩa ăn trẻ em Edison/   

EDISON mama Fork&Spoon
Màu sắc Nho và cà chua, cam và soda, vàng và tím

Kích thước 100*32*230(mm)
Trọng lượng 111g

Chất liệu Thép không gỉ, Polypropylene
Xuất xứ Nhật Bản

Bộ thìa dĩa Edison - Nỗ lực giúp bé tập ăn thật giỏi.
Phần đầu dĩa của sản phẩm được thiết kế với các rãnh để giúp các 
sợi mì không bị trơn trượt! Bé có thể xúc ăn vui vẻ và thoải mái mà 
không lo sợi mì trượt ra khỏi dĩa. Thìa được thiết kết phẳng giúp 
bé dễ dàng xúc sữa chua hay khi xúc cơm từ đĩa sâu lòng.

Bộ thìa dĩa ăn trẻ em Edison/ 
EDISONmama Fork&Spoon Baby

Màu sắc Hồng, vàng
Kích thước 102*44*200 (mm)

Trọng lượng 60g
Chất liệu Polypropylene, nhựa TPE
Xuất xứ Hàn Quốc

Sản phẩm được thiết kế với rãnh và góc cạnh giúp 
bé đưa thức ăn vào miệng dễ dàng! Tay cầm làm 
bằng chất liệu cao su chống trơn trượt và thiết kế 
vừa vặn với tay của bé! Đây là sản phẩm thuộc dòng 
sản phẩm EDISONmama Fork&Spoon tiện lợi, thiết 
kế có lòng sâu giúp sợi mì hay thức ăn không bị trơn 
trượt khỏi dĩa.

Bộ dụng cụ chế biến món ăn/ 
EDISONmama Smart-Style 
Cooking set

Màu sắc  -
Kích thước 175*140*184 (mm)

Trọng lượng 450g
Chất liệu Polypropylene, thép không gỉ
Xuất xứ Nhật Bản

Bộ sản phẩm có kích thước vừa văn, phù hợp để mẹ 
dễ dàng sử dụng. Bộ sản phẩm có thể dùng để chế 
biến thức ăn bằng lò vi sóng. Với bộ sản phẩm, mẹ có 
thể luộc, hấp, cắt nhỏ, bào, rây, lọc, nghiền và trộn các 
loại thực phẩm để chế biến món ăn cho bé. Ngoài ra, 
mẹ còn có thể dùng sản phẩm để cất giữ vào bảo quản 
món ăn cho bé. Đặc biệt, bộ sản phẩm có nắp đậy, giúp 
việc bảo quản món ăn trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Khay đựng đồ ăn trẻ em Edison/ 
EDISONmama Smart-Style 
Tableware

Màu sắc Xanh nước biển, hồng, xanh lá
Kích thước 220*36*256 (mm)

Trọng lượng 355g
Chất liệu Polypropylene, nhựa TPE
Xuất xứ Hàn Quốc

Bộ đồ dùng bàn ăn mà cả mẹ và bé đều có thể dễ 
dàng sử dụng. Sản phẩm sử dụng chất liệu cao su 
chống trượt, có thiết kế giúp dễ dàng lấy thức ăn. 
Sản phẩm chân đỡ tháo rời, giúp bát đĩa, khay đồ 
ăn khó trượt và đứng vững.

Công ty cổ phần KJC
KJC Communications

http://www.edisonmama.com
Địa chỉ: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Kitashinagawa  

1-10-4, Y.B. Building 5F
Mã bưu chính: 140-0001

Phụ trách đặt hàng: Ông KANG Minwoo
E-mail: kjc2@doctorpeople.net

Khởi đầu từ dòng sản phẩm Edison mà tiêu biểu là "Đũa ăn Edison", 
công ty chúng tôi chuyên phát triển, sản xuất, bán xỉ và cung cấp các 
sản phẩm dành cho mẹ và bé, hướng đến mục tiêu mang lại những 
sản phẩm đáp ứng nguyện vọng của khách hàng như "Nếu có sản 
phẩm như thế này thì thật tốt!". Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai 
hoạt động kinh doanh trực tuyến các dòng sản phẩm về sức khỏe và 
làm đẹp; đồng thời chúng tôi hiện đang giới thiệu nhiều sản phẩm 
được khách hàng từ trẻ sơ sinh cho tới người cao tuổi ưa chuộng.
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Dao Santoku nhỏ/   

DSU-55-P/B
Màu sắc Lưỡi dao:Màu bạc, Cán dao:Đen

Kích thước Chiều dài:250mm Chiều dài lưỡi dao:140mm
Trọng lượng 60g

Chất liệu Lưỡi dao:Thép không gỉ(AUS6M), họa tiết:Nhựa 
elastomer

Xuất xứ Nhật Bản
*Dao nhỏ vạn năng * Trọng lượng siêu nhẹ 60g *Nhát cắt không 
thua kém các loại dao khác của công ty chúng tôi *Lưỡi dao mỏng, 
được người thợ mài dũa cẩn thận từng con dao một nên dao sắc 
như dao lam *Vết bẩn khó bám vào bề mặt dao, cán dao mềm dễ 
cầm nắm*Mũi dao không sắc nhọn nên rất an toàn*Phần đầu lưỡi 
dao cấu tạo lõm, có thể đặt ngón tay vào nắm chặt dao nên rất an 
toàn

Dao Santoku/ 
BF-SK-65

Màu sắc Lưỡi dao:Màu đen, Cán dao:đen
Kích thước Chiều dài:300mm, Chiều dài lưỡi 

dao:170mm
Trọng lượng 160g

Chất liệu Lưỡi dao:Thép không gỉ xử lý flo(AUS8), 
Cán dao : gỗ dán nhiều lớp(8 lớp )

Xuất xứ Nhật Bản
Dao được gia công bơm Flo nên dễ lấy phần thực 
phẩm được cắt ra, khó bám bẩn, lau chùi đơn 
giản. Dao nhẹ nên dùng trong thời gian dài cũng 
không gây mệt mỏi. Có thể cắt, thái rau, thịt (không 
xương), cá nhanh gọn. Lát cắt sắc như dao lam.

Dao Santoku/ 
SK-65

Màu sắc Lưỡi dao:Màu bạc, Cán dao:Đen
Kích thước Chiều dài:300mm, Chiều dài lưỡi 

dao:170mm
Trọng lượng 165g

Chất liệu Lưỡi dao:Thép không gỉ(AUS8), 
Cán dao : gỗ dán nhiều lớp(8 lớp )

Xuất xứ Nhật Bản
Dao santoku dùng cho nhà bếp để thái thực phẩm 
như rau, thịt (không xương), cá. Được những người 
thợ lành nghề mài dũa cẩn thận từng con dao một 
nên nhát cắt sắc bén. Sản phẩm được gia công lạnh 
nên dao chắc.

Dao Santoku/ 
MSK-65

Màu sắc Lưỡi dao:Màu bạc, Cán dao:Đen
Kích thước Chiều dài:300mm, Chiều dài lưỡi 

dao:170mm
Trọng lượng 175g

Chất liệu Lưỡi dao:Thép không gỉ(AUS8)
Cán dao: gỗ dán nhiều lớp(8 lớp )

Xuất xứ Nhật Bản
Lưỡi dao mỏng, được những người thợ lành nghề 
mài dũa cận thẩn nên nhát cắt sắc bén như dao lam. 
Bề mặt dao được gia công tạo các vết lõm giúp lấy 
thực phẩm dễ dàng. Sản phẩm được gia công lạnh 
giúp các cấu trúc kim loại gắn kết chặt hơn, tăng độ 
cứng cho dao.

Công ty cổ phần MAC
MAC Corporation.

 http://www.mactheknife.co.jp
Địa chỉ: Osaka-fu, Sakai-shi, Sakai-ku, Ebisujima-cho 2-25, 

Dounomoto Building 3F
Mã bưu chính: 590-0985

Phụ trách đặt hàng: Ông KUWATA Daisuke
E-mail: kuwata@mactheknife.co.jp

Công ty chúng tôi đặt trụ sở và có nhà máy tại thành 
phố Sakai - nơi nổi tiếng về sản xuất dao kéo truyền 
thống Nhật. Chúng tôi còn có nhà máy sản xuất dao 
phong cách Châu Âu tại thành phố Seki - nơi nổi tiếng 
về sản xuất dao kiểu Châu Âu. Tháng 5 năm ngoái 
chúng tôi kỉ niệm 50 năm thành lập, chúng tôi luôn cố 
gắng phát triển sản phẩm để đưa công ty phát triển hơn 
nữa. Tất cả sản phẩm của công ty đều MADE IN JAPAN.
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Bình Inox/   

SPC one push Tumbler
Màu sắc Cherry blossom

Kích thước 300(ml)
Trọng lượng 180(g)

Chất liệu thép không gỉ, polypropylene, silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Bình Inox kiểu đơn giản. Với cấu tạo 2 lớp chân không, sản phẩm 
có chức năng giữ ấm và giữ lạnh, hình dáng nhỏ gọn, nhẹ, có thể 
đựng trong túi xách mà không gây cộm nên rất dễ mang theo. Hãy 
tìm sản phẩm phù hợp với bạn trong số 21 loại sản phẩm khác 
nhau!

Cốc nhựa/ 
PLASTIC TUMBLER

Màu sắc RD
Kích thước 350(ml)

Trọng lượng 214(g)
Chất liệu nhựa ABS, polypropylene, nhựa 

SEBS, nhựa AS, silicon,
Xuất xứ Nhật Bản

Cốc nhựa có nắp đậy là sản phẩm được sử dụng 
nhiều ở nhà và ở văn phòng. Với thiết kế màu sắc 
sặc sỡ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thú vị!

Hộp đựng canh/ 
Groove container

Màu sắc SILVER
Kích thước S

Trọng lượng 205(g)
Chất liệu thép không gỉ, polypropylene, 

silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Hộp đựng canh kiểu miệng rộng, dễ sử dụng. Đặc 
điểm nổi bật của sản phẩm là dễ rót, dễ ăn, dễ rửa. 
Bạn có thể thưởng thức bữa trưa với món canh 
hoặc món hầm nóng hổi đã được chế biến tại nhà. 
Tất nhiên, bạn cũng có thể dùng để đựng canh 
nguội hoặc lạnh.

Hộp cơm/ 
GEL-COOL SLIM LUNCH BOX

Màu sắc PK
Kích thước W177*D56*H66(mm)

Trọng lượng 165(g)
Chất liệu polypropylene, nhựa ABS
Xuất xứ Nhật Bản

Hộp cơm nhỏ gọn dễ mang theo. Không bị cồng 
kềnh khi cho vào túi, đáp ứng mọi hoàn cảnh. Hộp 
cơm GEL-COOL có gắn lớp giữ lạnh ở nắp. 

Công ty cổ phần MIYOSHI SEISAKUSHO
MIYOSHI Mfg. Co., Ltd.

http://www.miyoshi-ss.com/
Địa chỉ: Tokyo-to, Shibuya-ku, Ebisunishi, 

1-33-15, EN Daikanyama Building 11F
Mã bưu chính: 150-0021

Phụ trách đặt hàng: Bà SUDA Michiyo
E-mail: m_suda@miyoshi-ss.com

Kể từ khi thành lập, công ty luôn tập trung sản xuất một loạt sản phẩm nhựa từ 
công đoạn chế tạo khuôn đến công đoạn lắp ráp và đã được đánh giá cao. Thừa 
kế kinh nghiệm sản xuất lâu đời của công ty, chúng tôi đã nghiên cứu thành công 
những sản phẩm sử dụng thường ngày theo nhu cầu của cuộc sống. Bắt đầu là 
sản phẩm GEL-COOL, chúng tôi cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn, thỏa 
mãn yêu cầu của người tiêu dùng. Kể từ sau khi sáng lập, không chỉ dừng lại ở 
nguyên liệu là nhựa, công ty luôn cố gắng sản xuất những sản phẩm có giá thành 
rẻ hơn, chất lượng tốt hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại.
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Bình thủy inox/   

Food Jar
Màu sắc Màu be, hồng, nâu

Kích thước 9.9x9.9x15.3(cm)
Trọng lượng 0.39(kg)

Chất liệu Inox, nhựa, silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Bình đựng giữ nóng thức ăn với cấu tạo 2 lớp inox cách nhiệt chân 
không. Bạn có thể thưởng thức bữa trưa với món canh nóng hổi 
được chế biến tại nhà và mang theo đến công sở hoặc trường 
học. Kèm muỗng và túi đựng chuyên dụng. Dễ dàng vệ sinh trong 
bình với công nghệ đánh bóng Super Clean.

Bình thủy inox/ 
Stainless Mug

Màu sắc Xanh, hồng, trắng, inox
Kích thước 6.6x7.2x21.8(cm)

Trọng lượng 0.19(kg)
Chất liệu inox, nhựa, silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Bình thủy inox siêu nhẹ, tiện lợi khi mang theo. Có 
thể mở nắp bằng 1 tay nên có thể uống ngay khi 
khát. Bình không chỉ dùng để đựng trà, cà phê nóng 
mà có thể dùng giữ lạnh đồ uống với nước đá. Dễ 
dàng vệ sinh.

Bình thủy inox/ 
Stainless Mug kèm lưới lọc trà

Màu sắc vàng, inox
Kích thước 11.4x8.0x15.0(cm)

Trọng lượng 0.26(kg)
Chất liệu inox, nhựa, silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Bình thủy inox có tay cầm với hai lớp inox cách nhiệt 
chân không. Kèm lưới lọc trà nên tiện lợi dùng để 
pha trà và uống theo sở thích của mình. Bạn có thể 
thưởng thức trà một cách thoải mái khi đang làm 
việc, học bài hay khi nghỉ ngơi.

Hộp cơm giữ nhiệt/ 
Lunch Jar

Màu sắc vàng
Kích thước 15.0x14.7x23.6(cm)

Trọng lượng 1.0(kg)
Chất liệu inox, nhựa, silicon
Xuất xứ Trung Quốc

Hộp cơm giữ nhiệt với hộp đựng inox hai lớp cách 
nhiệt chân không. Bạn có thể thưởng thức bữa trưa 
nóng hổi được chế biến khi sáng. Hộp cơm kèm 
theo 1 ngăn đựng cơm, 2 ngăn đồ ăn, 1 ngăn canh. 
Có kèm hộp đựng đũa và túi đeo tiện lợi. 

Công ty cổ phần TIGER
TIGER CORPORATION

https://www.tiger.jp
Địa chỉ: Osaka-fu, Kadoma-shi, Hayami-cho, 3-1

Mã bưu chính: 571-8571 
Phụ trách đặt hàng: Ông TO Kenji 

E-mail: kenji_to@tiger.co.jp

TIGER chuyên cung cấp sản phẩm gia dụng với công nghệ giữ 
nhiệt của bình thủy và điều khiển nhiệt độ tối ưu của nồi cơm điện 
như bình thủy inox siêu nhẹ, nồi cơm điện nấu ngon bằng lòng 
nồi gốm tự nhiên, và bình thủy điện giữ nhiệt chân không tiết kiệm 
điện tối ưu, v.v... Chúng tôi luôn nỗ lực mang những giá trị mới 
cho bữa cơm gia đình của Khách Hàng.Phương châm của TIGER 
là "Mang niềm vui xum họp đến mọi nhà".
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Chảo sâu lòng kiểu Trung Quốc/   

COOK-PAL REN
Màu sắc Đen

Kích thước L550*W340*H95 (mm)
Trọng lượng 1395(g)

Chất liệu Thép
Xuất xứ Nhật Bản

Không phủ bề mặt bằng Teflon và Flo như các sản phẩm thông 
thường, chảo được tạo ra bằng phương pháp xử lý thép ở nhiệt độ 
cao đặc biệt độc quyền của công ty chúng tôi. Nhờ công nghệ xử 
lý nhiệt độc quyền này, sản phẩm có các đặc điểm sau: 1. Không 
cần làm nóng chảo mà không cho nước khi sử dụng lần đầu tiên 
để giữ độ bền cho sản phẩm 2. Bảo quản dễ dàng 3. An toàn, đảm 
bảo sức khỏe 4. Khó làm cháy thực phẩm 5. Khó gỉ sét.

Nồi Yukihira 20cm/ 
Nồi Yukihira 

Màu sắc Bạc
Kích thước L308*W202*H80 (mm)

Trọng lượng 550(g)
Chất liệu Thép không gỉ
Xuất xứ Nhật Bản

Nồi Yukihira là một trong những đồ bếp tiêu biểu của 
ẩm thực Nhật Bản. Không chỉ chỉ được sử dụng bởi 
các đầu bếp chuyên nghiệp, loại nồi này còn được 
sử dụng rộng rãi trong gia đình Nhật Bản từ những 
năm 700. Nồi Yukihira được người Nhật vô cùng ưa 
chuộng và là dụng cụ nấu ăn không thể thiếu trong 
ẩm thực Nhật Bản

Dụng cụ bào, nạo/ 
EA and CO Oros

Màu sắc Bạc
Kích thước L203*W47 (mm)

Trọng lượng 94(g)
Chất liệu Thép không gỉ
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm có thiết kế hiện đại hình khay dài, nên có 
thể sử dụng trên bàn ăn mà vẫn giữ được vẻ thẩm 
mĩ. Thiết kế hình cái khay với các cạnh cong xung 
quanh, giúp cho thực phẩm được bào không trào 
hoặc rớt ra ngoài, đồng thời có thể dùng để cho vào 
hòa tan gia vị trong nước dùng.

Bình pha cà phê/ 
CAFÉ TIME

Màu sắc Bạc
Kích thước L302*W140*H146 (mm)

Trọng lượng 450(g)
Chất liệu Thép không gỉ
Xuất xứ Nhật Bản

Với thiết kế không gây nhàm chán, đây là bình pha 
cà phê tuyệt hảo với vòi rót thon nhỏ. Sản phẩm sử 
dụng công nghệ đốt nóng trong (induction heater), 
có thể sử dụng với mọi nguồn điện.

Công ty cổ phần YOSHIKAWA
YOSHIKAWA CORPORATION

http://www.yoshikawa-group.co.jp/e/kitchen/
top/top.htm 

Địa chỉ: Niigata-ken, Nishikanbara-gun, Yahiko-mura, Odo 635-3

Mã bưu chính: 959-0308
Phụ trách đặt hàng: Ông ISHIDA Toru

E-mail: ishida@yoshikawa-group.co.jp

Công ty cổ phần YOSHIKAWA chuyên kinh doanh và 
phát triển sản phẩm đồ gia dụng với quan niệm, lấy 
ẩm thực làm trung tâm, "mở rộng và làm phong phú 
cuộc sống hơn". Những năm gần đây, sau khi thành 
lập và xây dựng dòng sản phẩm mang thương hiệu 
“EA to Co” (eating and cooking), chúng tôi đã được 
phỏng vấn bởi nhiều Tạp chí và kênh truyền hình.
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Kem dưỡng lông mi/   

Eyelash Sensitive
Màu sắc  -

Kích thước H2,5*W3*D12(cm)
Trọng lượng 30g

Chất liệu Vỏ hộp: nhựa
Xuất xứ USA

Sản phẩm dạng kem lỏng có tác dụng kích thích phát triển và bảo 
vệ lông mi hoặc lông mày luôn khỏe mạnh. Cách dùng: Bôi một 
lượng nhỏ vào da sau khi đã rửa sạch như khi bạn dùng bút chỉ 
kẻ lông mày. Nên sử dụng sản phẩm vào buổi tối trước khi đi ngủ. 
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm là làm đẹp vùng mắt bằng 6 tác 
động tự nhiên

Công ty cổ phần ATLAS
Atlas Co.,ltd.

http://www.atlas-ltd.co.jp
Địa chỉ: Osaka-shi, Kita-ku, Nishitenma, 3-1-6,  

Tatsuno Nishitenma Building 8F
Mã bưu chính: 530-0047

Phụ trách đặt hàng: Ông TAKEMURA Hiroshi
E-mail: takemura@atlas-ltd.co.jp

Công ty thành lập năm 1992, chuyên kinh doanh sản phẩm liên 
quan đến sức khỏe và làm đẹp. Đối tác chính của công ty là 
chuỗi cửa hàng Tokyu Hands, Loft, Plaza. Ngoài ra, chúng tôi còn 
kinh doanh dưới hình thức bán hàng qua mạng trên trang mua 
bán điện tử Rakuten, Amazon hoặc tạp chí quảng cáo. Chúng tôi 
đang nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng 
vẫn chưa chính thức triển khai bán hàng ở nước ngoài. Chúng 
tôi chủ yếu quảng cáo EO nhập khẩu từ Mỹ trên các tạp chí.
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Đai hỗ trợ thắt lưng/   

Wide Core Gimmick
Màu sắc Đen

Kích thước S: 70-85cm(Quanh xương chậu)
M: 85-100cm
L: 100-115cm

Trọng lượng 250g
Chất liệu Nylon,Polyester,Polyurethane,Polypropylen, 

Polyethylene,Rubber
Xuất xứ Nhật Bản

Đai hỗ trợ thắt lưng gắn quanh cơ bụng, có tác dụng hỗ trợ phần 
bụng và thân thể, mang lại cảm giác mới mẻ khi mặc. Chiều rộng 
đai phần lưng là 35 cm, tạo cảm giác thoải mái, an toàn như ngồi 
ghế tựa. Hiệu quả nâng đỡ phần bụng dưới chảy xệ do bắp thịt 
yếu, điều chỉnh lại vóc dáng. Hai bên đai có tác dụng hỗ trợ phần 
lớn cơ thể, lên tới phần ngực, mà lại không gây áp lực đến phần 
dạ dày, đem lại cảm giác thoải mái khi mặc.

Đai hỗ trợ thắt lưng/ 
Pro Hard Slim

Màu sắc Đen, trắng, be
Kích thước S:58-73cm (Quanh xương chậu), 

M:68-85cm, L:80-100cm, LL:95-
120cm

Trọng lượng 250g
Chất liệu Polyester,Nylon,Polyurethane, 

Polyacetal,Polyethylene,Polypropylen
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm khuyên dùng cho người bị đau lưng cấp 
tính. Đai hỗ trợ thắt lưng có thiết kế cấu trúc bánh 
răng W áp dụng nguyên lý ròng rọc, giúp phân tán lực 
lên toàn cơ thể và đặc biệt bó chặt phần thắt lưng.

Đai đỡ xương chậu/ 
Double Gear Belt

Màu sắc Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời
Kích thước S:60-75cm (Quanh xương chậu), 

M:75-95cm, L:95-115cm
Trọng lượng 180g

Chất liệu Polyester,Nylon,Polyurethane,Polyacetal
Xuất xứ Nhật Bản

Thiết bị hỗ trợ có tác dụng ổn định khung xương 
chậu bị cong vẹo, chỉnh thẳng cột sống, tạo tư thế lý 
tưởng dựa trên việc tác động lực lên khung xương 
chậu - giá đỡ của toàn bộ cơ thể. Ứng dụng nguyên 
lý ròng rọc để có thể hỗ trợ nâng kéo các bộ phận 
chỉ bằng tác động lực nhỏ, mang lại cảm giác rất 
thoải mái khi đeo đai.

Băng quấn hỗ trợ đầu gối/ 
Băng quấn hỗ trợ đầu gối XG

Màu sắc Đen
Kích thước Free: 35-50cm(Trên đầu gối 10cm), 

LL: 40-60cm(Trên đầu gối 10cm)
Trọng lượng 120g

Chất liệu Nylon,Polyurethane,Polyester, 
Polypropylen

Xuất xứ Nhật Bản
Thiết bị hỗ trợ các vấn đề về đầu gối. Giải quyết 
nhiều vấn đề về đầu gối chỉ bằng cách thay đổi cách 
quấn đai gắn trên băng quấn. Sản phẩm làm bằng 
loại vải chất liệu thoáng mát, nên có thể sử dụng ở 
cả những vùng khí hậu nóng.

Công ty cổ phần công nghiệp Daiya
Daiya Industry Co., Ltd.

http://www.daiyak.co.jp/en
Địa chỉ: Okayama-ken,Okayama-shi, Minami-ku,  

Koshinden 1125
Mã bưu chính: 701-0203

Phụ trách đặt hàng: Ông WATANABE Satoru
E-mail: watanabe@daiyak.co.jp

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị y tế như thiết bị hỗ trợ hay 
đai quấn. Chúng tôi có giao dịch kinh doanh với khoảng 70% các viện 
chỉnh hình tại Nhật Bản. Chúng tôi có thể đáp ứng được các nguyện 
vọng, mong muốn của khách hàng với 300 dòng sản phẩm. Chúng tôi 
luôn chú trọng chất lượng sản phẩm, tất cả các sản phẩm đều được 
sản xuất tại nhà máy của công ty tại Nhật. Ngoài ra, chúng tôi cũng 
đang phát triển các sản phẩm dựa các thông tin dữ liệu do trung tâm 
R&D của công ty thu thập và cố vấn của các bác sĩ chuyên môn.
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Mặt nạ giấy/   

Super hyaluronic acid facial mask
Màu sắc Hồng, trắng, đỏ, vàng, đen

Kích thước L120*W30*H165 (mm)
Trọng lượng Khoảng 177g(5gói)

Chất liệu Nonwoven fabric
Xuất xứ Nhật Bản

Axit hyaruronic (thành phần dưỡng ẩm), chất trehalose (thành 
phần dưỡng ẩm), chiết xuất tảo biển (thành phần dưỡng ẩm) giúp 
cung cấp độ ẩm cho da, mang đến một làn da mềm mịn, khỏe 
khoắn. Sản phẩm có chứa nhiều dưỡng chất, bạn có thể cảm nhận 
rõ làn da đã được cấp ẩm sau khi sử dụng. Thành phần 100% 
cotton tự nhiên, mềm mại, thân thiện với làn da.Chỉ cần đắp mặt 
nạ tuần 1~2 lần, mỗi lần 5~15 phút, ngày hôm sau khi trang điểm 
bạn sẽ cảm nhận rõ khi kem nền trượt mịn trên da mặt.

Mặt nạ giấy/ 
Marine collagen facial mask

Màu sắc xanh da trời, trắng, vàng
Kích thước L120*W30*H165 (mm)

Trọng lượng Khoảng 177g(5 gói)
Chất liệu Nonwoven fabric
Xuất xứ Nhật Bản

Marine collagen (thành phần dưỡng ẩm), chất 
trehalose (thành phần dưỡng ẩm), chiết xuất tảo 
biển (thành phần dưỡng ẩm) giúp cung cấp độ ẩm 
cho da, mang đến một làn da trong suốt. Sản phẩm 
chứa nhiều sữa dưỡng, do đó bạn có thể cảm nhận 
rõ làn da đã được cấp ẩm sau khi sử dụng

Công ty cổ phần sản xuất giấy HATTORI
HATTORI PAPER MFG.Co.,Ltd.

http://www.hattoripaper.co.jp
Địa chỉ: Ehime-ken, Shikoku Chuo-shi,  

Kinsei-cho, Yamadai, 171-1
Mã bưu chính: 799-0112

Phụ trách đặt hàng: Ông YANO Masashi
E-mail: yano@hattori.kami.ne.jp

Thành lập năm 1914, tính đến thời điểm tháng 11 năm 2013, chúng tôi kinh doanh sản xuất 
giấy đã được 100 năm. Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm giấy dùng 
trong gia đình, từ giấy Washi làm thủ công, băng dính giấy, giấy Tanabata, cho đến những sản 
phẩm giấy gia dụng như giấy vệ sinh hay giấy dùng trong nhà bếp v.v. Trong quá trình hướng 
tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm thân thiện với con người và trái đất, chúng tôi đã có cơ 
hội gặp gỡ với WWF Japan, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại nước điện giải. Chú 
trọng trong việc phối hợp sử dụng giấy và nước, chúng tôi hướng tới việc tạo ra nhiều sản 
phẩm trên quan điểm cân nhắc tới sức khỏe của con người và môi trường trái đất.
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Tên gọi thông thường:/   

PLUNA Collagen Cream
Màu sắc Trắng

Kích thước L56×W56×H45 (mm) 
Trọng lượng 50g

Chất liệu Collagen thủy phân v.v.
Xuất xứ Nhật Bản

Thành phần chính là collagen quý hiếm kết hợp với đường đen, 
nghệ, thảo đậu khấu và các loại tảo biển v.v. Với mục đích làm 
thúc đẩy việc sản sinh collagen, chúng tôi ứng dụng cho vào các 
sản phẩm làm đẹp cả nước biển sâu ở vùng biển Noto giàu chất 
dinh dưỡng. Chúng tôi luôn chú trọng sử dụng nguyên liệu thiên 
nhiên để mang tới cho bạn làn da láng mịn , bảo vệ làn da khỏi tổn 
thương do tia tử ngoại. Cho bạn làn da đẹp lỗ chân lông nhỏ!

Mặt nạ dưỡng da/ 
Mặt nạ vàng PLUNA

Màu sắc Trong suốt
Kích thước L37×W37×H120 (mm)

Trọng lượng 63g
Chất liệu Gel
Xuất xứ Nhật Bản

Đây là loại mặt nạ dưỡng da được tạo thành từ 17 
loại thành phần thực vật có trong thiên nhiên như 
hoa anh đào, kết hợp với việc sử dụng vàng lá Nhật 
để thúc đẩy sản sinh collagen. Sản phẩm góp phần 
mang đến một làn da mềm mịn và căng mọng.

Mặt nạ dưỡng da/ 
Mặt nạ rượu nho PLUNA

Màu sắc Đỏ
Kích thước L37×W37×H120 (mm) 

Trọng lượng 66g
Chất liệu Gel
Xuất xứ Nhật Bản

Mặt nạ dưỡng da được nghiên cứu và tạo thành từ 
rượu vang đỏ và các loại thảo dược bí truyền Nhật 
Bản có hiệu quả cung cấp collagen và polyphenol 
cho da. Sản phẩm giúp cải thiện cấu trúc da, đem 
đến một làn da khỏe mạnh, có độ đàn hồi.

Mặt nạ dưỡng da/ 
Mặt nạ trà xanh PLUNA

Màu sắc Xanh lá cây đậm
Kích thước L37×W37×H120 (mm) 

Trọng lượng 65g
Chất liệu Gel
Xuất xứ Nhật Bản

Mặt nạ dưỡng da giúp thư giãn, giải thoải stress, 
thành phần có axit hyaluronic và collagen chiết xuất 
từ catechin (có hiệu quả của chất polyphenol) có 
trong bột trà xanh Nhật . Sản phẩm giúp thu nhỏ lỗ 
chân lông, cải thiện cấu trúc da, tăng cường độ đàn 
hồi cho da.

Công ty cổ phần I. PLUNA
I. PLUNA Co., Ltd.

http://k-bijin.com/vn/
Địa chỉ: Fukuoka-shi, Minami-ku,  

Heiwa 1-5-16
Mã bưu chính: 815-0071

Phụ trách đặt hàng: Bà MIURA Orie
E-mail: info@k-bijin.com

Người đẹp cổ cao - Beauty of Japan  Concept thương hiệu của chúng tôi là “Người đẹp cổ cao”
Đặc trưng sản phẩm: Mỹ phẩm chăm sóc da chú trọng sử dụng thành phần thiên nhiên và 
an toàn
Với các bước dưỡng da cơ bản giúp phục hồi làn da chịu tổn thương bởi tia cực tím, mang đến 
làn da khỏe mạnh. Đưa làn da khỏe mạnh thành làn da bóng đẹp, giúp làn da có độ trong suốt. 
Chủng loại sản phẩm: 1) Có trên 10 loại mỹ phẩm chăm sóc da cho người tiêu dùng, cung 
cấp sản phẩm với cỡ dùng cho gia đình . 2) Có cả các loại cỡ lớn cung cấp cho salon hay 
spa.  Có thể cung cấp thiết kế theo yêu cầu của khách.
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Dụng cụ chăm sóc răng miệng (bàn chải đánh răng)/  

RUNDA
Màu sắc Hồng, xanh da trời

Kích thước W50*D20*L216 (mm)
Trọng lượng 35g

Chất liệu Plastic, nylon
Xuất xứ Nhật Bản

1) Lông bàn chải mảnh chỉ bằng 1/4 bàn chải đánh răng truyền 
thống (0,076mm)  2) Lông bàn chải được kết cấu dày đặc 3) Bàn 
chải có thiết kế đầu chải xoay tròn. Bàn chải có hiệu quả làm sạch 
răng và chân răng với khả năng đánh bật mảng bám trên răng một 
cách diệu kỳ, đồng thời giúp mát xa nhẹ nhàng chân răng. Với bàn 
chải đánh răng thông thường dù dùng sức thật mạnh vẫn không 
thể chải sạch hết được cao răng, nhưng với sản phẩm của chúng 
tôi, bất kỳ ai từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ đều có thể dễ dàng sử 
dụng. Hãy chăm sóc răng miệng bằng chiếc bàn chải đánh răng có 
thiết kế đầu chải xoay tròn này!!

Dụng cụ chăm sóc răng miệng (bàn chải 
đánh răng)/ RUNDA Excellent

Màu sắc Hồng, xanh da trời
Kích thước W50*D20*L216 (mm)

Trọng lượng 36g
Chất liệu Plastic, nylon
Xuất xứ Nhật Bản

1) Lông bàn chải mảnh chỉ bằng 1/4 bàn chải đánh răng 
thông thường 2) Lông bàn chải được kết cấu dày đặc  3) 
Bàn chải có thiết kế đầu chải xoay tròn. Với sản phẩm 
này, chỉ cần chải nhẹ là có thể đánh bật các mảng bám 
trên răng một cách diệu kỳ, đồng thời mang lại hiệu quả 
mát xa chân răng. Bàn chải có thiết kế đầu chải kép, 
giúp đánh bật cao răng một cách nhanh chóng. Thích 
hợp để chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi.

Dụng cụ chăm sóc răng miệng (bàn chải 
đánh răng)/ RUNDA Mini

Màu sắc Hồng, xanh da trời
Kích thước W43*D18*L176 (mm)

Trọng lượng 30g
Chất liệu Plastic, nylon
Xuất xứ Nhật Bản

1) Lông bàn chải mảnh chỉ bằng 1/4 bàn chải đánh 
răng thông thường 2) Lông bàn chải được kết cấu dày 
đặc 3) Bàn chải có thiết kế đầu chải xoay tròn.  Với 
sản phẩm này, chỉ cần chải nhẹ là có thể đánh bật các 
mảng bám trên răng một cách diệu kỳ, đồng thời mang 
lại hiệu quả mát xa chân răng. Sản phẩm có phần đầu 
chải nhỏ phù hợp cho trẻ nhỏ và phụ nữ, giúp đưa bàn 
chải đến được những vị trí khó chải nhất.

Dụng cụ chăm sóc răng miệng (bàn chải 
đánh răng)/ RUNDA Mini Excellent

Màu sắc Hồng, xanh da trời
Kích thước W43*D18*L176 (mm)

Trọng lượng 31g
Chất liệu Plastic, nylon
Xuất xứ Nhật Bản

1) Lông bàn chải mảnh chỉ bằng 1/4 bàn chải đánh răng 
thông thường 2) Lông bàn chải được kết cấu dày đặc  3) 
Bàn chải có thiết kế đầu chải xoay tròn. Với sản phẩm 
này, chỉ cần chải nhẹ là có thể đánh bật các mảng bám 
trên răng một cách diệu kỳ, đồng thời mang lại hiệu quả 
mát xa chân răng.  Bàn chải có thiết kế đầu chải kép, 
giúp đánh bật cao răng một cách nhanh chóng. Thích 
hợp để chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi.

Công ty cổ phần KURUN
KURUN CO.,LTD

http://www.kurun.co.jp
Địa chỉ: Osaka-shi, Minato-ku,  

Namiyoke 5-10-8
Mã bưu chính: 552-0001

Phụ trách đặt hàng:  
Ông NAKASHIMA Kenji

E-mail: nakashima@kurun.co.jp

"Thuộc top doanh nghiệp được công nhận có kế hoạch đổi mới kinh doanh của Osaka năm 
2014" Cách mạng trong công nghệ sản xuất bàn chải răng! Với bàn chải đánh răng của công ty 
chúng tôi, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng chăm sóc răng miệng.
Bạn nghĩ rằng chải răng thật mạnh là có thể loại bỏ được cao răng? Những năm gần đây, vi 
khuẩn gây viêm nha chu được cho là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý khác. Chỉ cần dùng 
bàn chải của chúng tôi chải răng nhẹ nhàng là bạn có thể dễ dàng lấy đi được mảng bám cao 
răng ở kẽ răng hay chân răng - những nơi dễ tích tụ cao răng nhất. Chúng tôi chuyên sản xuất 
bàn chải đánh răng có thiết kế đầu chải xoay tròn sử dụng sợi nylon siêu mỏng, kết cấu dày đặc.
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Máy sản xuất nước Hydrogen/   

Máy sản xuất nước Hydrogen LR-7500 
Màu sắc Trắng

Kích thước D70*H190 (mm)
Trọng lượng 300ml

Chất liệu Thân: Nhựa ABS
Xuất xứ Nhật Bản 

Máy sản xuất nước Hydrogen có tác dụng trung hòa “Oxy hoạt 
tính” là chất có hại trong cơ thể con người. Thói quen uống  nước 
Hydrogen để làm đẹp hay cải thiện sức khỏe đang ngày càng phổ 
biến. Đặc trưng chính của sản phẩm là 1) Có thể tự tẩy rửa, làm 
sạch bình đựng  nhờ chế độ giệt khuẩn. 2) Sạc điện thông qua 
cổng USB. 3)Thân máy ít các nút bấm, có gắn đèn LED màu, thao 
tác sử dụng đơn giản.

Máy sản xuất nước khử trùng/ 
LR-5000 Aqua ShuShu

Màu sắc Thân màu trắng với nắp 3 màu
Kích thước L65.5*W65.5* H142 (mm)

Trọng lượng 200g
Chất liệu Nhựa ABS
Xuất xứ Nhật Bản 

Máy sản xuất nước điện giải an toàn từ nước máy 
và muối. Chỉ với nước máy và muối, sau 30 giây ta 
đã có nước khử trùng 1 cách đơn giản. Cho nước 
khử trùng vào bình xịt đính kèm là ta có thể mang 
theo người để sử dụng.

Quần bó Aqua Shape/ 
Quần bó Aqua Shape MIH-001

Màu sắc Đen, xanh nước biển và nâu
Kích thước M, L, LL

Trọng lượng -
Chất liệu Nylon(90%),vPollyuretan(9%), 

Cotton(1%)
Xuất xứ Nhật Bản 

Với tác dụng bó đặc hiệu, quần bó tạo dáng Synchro 
Beaute (Aqua Shape spats) sẽ kích thích bắp thịt. 
Chỉ với việc mặc quần khi đi bộ sẽ làm tăng lượng 
calories tiêu thụ. Công nghệ độc quyền của Nhật 
Bản này giúp bạn có thể sở hữu vóc dáng khỏe 
mạnh lý tưởng.

Quần lót gắn đai cố định khung xương chậu/ 
Quần lót gắn đai cố định khung 
xương chậu BR-0800

Màu sắc Màu đen/tím/kem
Kích thước S, M, L, LL, 3L

Trọng lượng -
Chất liệu Nylon, Pollyuretan
Xuất xứ Nhật Bản 

Sản phẩm được làm ra dựa theo ý tưởng mới là gắn 
đai cố định khung xương chậu vào quần lót. Có hiệu 
quả điều chỉnh khung xương chậu vào đúng vị trí, 
cân đối vóc dáng. Sản phẩm có thiết kế không bó 
sát tạo cảm giác thoải mái khi mặc, có hiệu quả điều 
chỉnh khung xương và có thể mặc cả ngày.

Công ty cổ phần Modern Royal
Modern Royal Co., Ltd.

http://www.modernroyal.com
Địa chỉ: Tokyo-to, Taito-ku, Yanagibashi 2-19-8

Mã bưu chính: 111-0052
Phụ trách đặt hàng: Ông ICHIKAWA Makoto

E-mail: ichikawa@modernroyal.com

Công ty chúng tôi phát triển từ những sản phẩm tập thể thao cải thiện sức 
khỏe và môi trường sống cho đến những sản phẩm cần thiết cho sinh hoạt 
như máy làm sạch đệm, máy lọc không khí, đồng thời phân phối chủ yếu 
trong nước qua kênh TV shopping, bán hàng qua catalog, thông qua cộng 
đồng người tiêu dùng và qua mạng. Công ty chúng tôi đang bán sản phẩm 
phát triển định hướng dưới nhãn hiệu AEROLIFE. Gần đây, sản phẩm máy 
tập thể thao dành cho người cao tuổi, có thiết kế an toàn hướng tới việc 
duy trì thể lực của công ty chúng tôi đang được đánh giá cao.
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Khăn ướt/   

Khăn ướt dùng cho em bé
Màu sắc 1 loại

Kích thước 140*200*40(mm)
Trọng lượng 250g

Chất liệu nước, vải không dệt, PET, khác
Xuất xứ Nhật Bản

Khăn giấy ướt mềm mịn dùng để lau mông cho bé. Sản phẩm 
được sản xuất tại Nhật Bản đảm bảo an toàn. Sản phẩm không 
cồn, không mùi nên rất an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. 
Chúng tôi có thể hợp tác dưới hình thức EOM, hãy trao đổi thêm 
với chúng tôi!

Miếng dán giữ nhiệt/ 
Ekopokka,loại thông thường 
không dán

Màu sắc 4 loại: dán, không dán, bình 
thường, nhỏ

Kích thước bao bì: 120*170 (mm)
Trọng lượng 25g

Chất liệu PE,PET, bột sắt, khác
Xuất xứ Nhật Bản

Chỉ cần mở bao bì, phản ứng hóa học của ô xít sắt 
có trong miếng dán sẽ xảy ra, từ đó làm ấm cơ thể. 
Đây là sản phẩm được dùng phổ biến ở Nhật Bản 
như một công cụ giữ ấm cơ thể mỗi khi thời tiết 
lạnh. Sản phẩm có nhiều chủng loại.

Công ty cổ phần NEEDS
Needs Co., Ltd.

 
http://needsglobal-5050.jpn.org/

Địa chỉ: Kagawa-ken,  Marugame-shi, 
Kawanishichominami ko 244-1

Mã bưu chính: 763-0092
Phụ trách đặt hàng: Ông HOSOTANI Koji

E-mail: k-hosotani@needs5050.com

Công ty có nhà máy sản xuất chính ở tỉnh Kagawa, Shinkoku. Chúng tôi tự sản 
xuất và kinh doanh quạt, lịch. Chúng tôi tập trung kinh doanh tạp hóa, nghiên 
cứu và xây dựng kế hoạch sản xuất những mặt hàng mới lạ sau đó ủy thác cho 
đơn vị khác sản xuất. Giao dịch lớn nhất của công ty hiện nay là nhập khẩu từ 
Trung Quốc, bắt đầu từ năm nay chúng tôi hướng tới mục tiêu kinh doanh ở 
nước ngoài thông qua việc xuất khẩu và buôn bán hàng hóa Nhật Bản (hàng 
tiêu dùng, thực phẩm) vào khu vực Đông Nam Á. Với 28 năm kinh nghiệm sản 
xuất và thành quả thực tế, chúng tôi luôn sát cánh hỗ trợ khách hàng. 
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Tinh chất dưỡng trắng da All in one/   

Tinh chất dưỡng Lampsei Hyaku
Màu sắc trắng, vàng

Kích thước L37×W37×H127 (mm)
Trọng lượng 105g

Chất liệu Plastic
Xuất xứ Nhật Bản

Không chứa các thành  phần chưa được xác định là an toàn đối 
với làn da. Sản phẩm chứa nhiều tinh chất dưỡng trắng nuôi 
dưỡng làn da khỏe mạnh. Tinh chất dưỡng có hiệu quả bổ sung 
các chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da nhờ kỹ thuật DDS được 
sử dụng trong lĩnh vực y tế.

Kem dưỡng nâng cơ/ 
Kem dưỡng nâng cơ mặt Lampsei

Màu sắc Hồng, trắng, vàng
Kích thước L50×W50×H111 (mm)

Trọng lượng 150g
Chất liệu Plastic
Xuất xứ Nhật Bản

Thành phần chính của kem dưỡng này “Uttwiler 
Spatlauber”  có tác dụng trẻ hóa làn da nhờ sử 
dụng nguyên liệu được đánh giá xuất sắc tại đại hội 
thế giới về nguyên liệu hóa mỹ phẩm  tổ chức năm 
2008. Ngoài ra, sản phẩm còn có công dụng nâng 
cao chức năng phục hồi tự nhiên của làn da.

Dầu gội dưỡng tóc/ 
Life path Premium Shampoo

Màu sắc xanh lá cây đậm, vàng
Kích thước L70×W52×H195 (mm)

Trọng lượng 450g
Chất liệu Plastic
Xuất xứ Nhật Bản

Loại bỏ chất bẩn trên da đầu, axit hyaluronic 
cautionized bổ sung độ ẩm cho da đầu và phần tóc 
bị tổn thương. Giúp da đầu luôn trong trạng thái 
hoàn hảo nhờ 5 thành phần công hiệu.

Tinh chất dưỡng tóc/ 
Life path Premium Essence

Màu sắc xanh lá cây đậm, vàng
Kích thước L43.5×W29×H115 (mm)

Trọng lượng 250g
Chất liệu Plastic
Xuất xứ Nhật Bản

 Sau khi loại bỏ các chất bẩn trên da đầu, sử dụng 
tinh chất dưỡng với thành phần chủ đạo thiên nhiên 
này giúp nuôi dưỡng tóc khỏe, hiệu quả hơn cả 
thuốc kích thích mọc tóc minoxidil.
Sản phẩmđược xác nhận là an toàn, không ảnh 
hưởng đến hóc môn, cả nam nữ đều dùng được, 

Công ty cổ phần NIHON CEHLA
NIHON CEHLA, Co., Ltd.

http://overseas.cehla-family.com
Địa chỉ: Osaka-fu, Osaka-shi, Tennoji-ku, Higashi Kozucho 9-23

Mã bưu chính: 543-0021
Phụ trách đặt hàng: Ông KUBO Kazuya

E-mail: info@cehla-family.com

Kể từ khi thành lập đến nay khoảng 20 năm, công ty 
chúng tôi chuyên kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức 
năng và hóa mỹ phẩm. 
Tổng số lượng khách mua hàng đạt 250,000 người.
Thời gian gần đây chúng tôi nhận phỏng vấn của Đài 
NHK phát trên kênh Worldnews về đầu tư tại nước ngoài.
Sản phẩm của công ty chúng tôi được tiêu thụ tại 15 
quốc gia trên toàn thế giới.
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Bột vệ sinh răng giả/   

Dent power
Màu sắc Xanh da trời, trắng

Kích thước L9.2*W4.5*H6.7 (cm)
Trọng lượng 98g

Chất liệu Giấy bìa cứng được tráng phủ (coated board)
Xuất xứ Nhật Bản

Bột vệ sinh răng giả: Diệt khuẩn mạnh, khử mùi bằng bạc hà tính 
dịu nhẹ, có khả năng làm sạch hữu hiệu, đồng thời vô cùng tiết 
kiệm vì 1 túi có thể dùng được cho 1 tuần. Sản phẩm có thể sử 
dụng được trên nhiều loại răng giả như răng giả không niềng (răng 
giả không có niềng kim loại), răng giả nguyên hàm, răng giả từng 
phần, thiết bị chỉnh hình, hàm mềm tháo lắp.

Chất tẩy rửa bàn chải đánh răng/ 
Power clean

Màu sắc Hồng, trắng
Kích thước L9.2*W4.5*H6.7(cm)

Trọng lượng 98g
Chất liệu Giấy coated board
Xuất xứ Nhật Bản

Chất tẩy rửa bàn chải: Diệt khuẩn 
mạnh các vi khuẩn trong miệng bám dính vào bàn 
chải đánh răng, khử mùi bằng bạc hà, khả năng tẩy 
rửa hữu hiệu. Sản phẩm cũng có thể sử dụng để 
vệ sinh đầu bàn chải đánh răng điện, bàn chải khe 
răng.

Chất tẩy trung tính/ 
Lotus queen

Màu sắc Trắng
Kích thước L16*W4*H13.3(cm)

Trọng lượng 160g
Chất liệu Nhựa
Xuất xứ Nhật Bản

Lotus Queen là chất tẩy nano trung tính đã nhận 
bằng sáng chế. Mặc dù là chất tẩy rửa trung tính 
nhưng sản phẩm vẫn phát huy hiệu quả tẩy rửa 
mạnh đối với dầu mỡ và dầu máy. Có thể sử dụng 
sản phẩm làm chất giặt tẩy, dọn dẹp, tẩy rửa từ răng 
giả cho đến dụng cụ nấu ăn. Ngoài ra sản phẩm còn 
có thể khử mùi và loại bỏ tắc nghẽn đường ống cấp 
thoát nước. 

Dung dịch khử mùi, diệt khuẩn/ 
Filho 30

Màu sắc Trắng
Kích thước D8.5*H5(cm)

Trọng lượng 465g
Chất liệu Nhựa
Xuất xứ Nhật Bản

Dung dịch diệt khuẩn gốc Hypochlorite có tính axit 
nhẹ đã nhận bằng sáng chế. Sản phẩm có hiệu quả 
diệt khuẩn và khử mùi nhanh chóng, từ bào tử vi 
khuẩn mạnh cho đến vi-rút. Dù có công hiệu mạnh 
nhưng sản phẩm an toàn và thân thiện với con 
người và môi trường.

Công ty cổ phần UNIVAL
UNIVAL CO.,LTD.

http://www.unival.jp
Địa chỉ: Tokyo-to, Nerima-ku, Higashioizumi 3-31-11

Mã bưu chính: 178-0063
Phụ trách đặt hàng: Ông TSUTSUMI Yoshiaki

E-mail: unival@live.jp

Chuyên sản xuất và buôn bán máy móc y tế, chuyên 
kỹ thuật nha khoa
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Cọ trang điểm/   

USUI THE MAKEUP BRUSH
Màu sắc đen

Kích thước L88~123 mm
Trọng lượng 3~24g

Chất liệu Lông dê, lông chồn, lông sóc, nylon, sợi hóa học PBT, 
đồng thau, gỗ lõi v.v

Xuất xứ Nhật Bản
Cọ trang điểm compact size là sản phẩm được tạo ra từ sự hợp tác 
phát triển với các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, với tiêu chí 
coi trọng sự tiện lợi khi sử dụng đứng từ quan điểm của người sử 
dụng. Sản phẩm được chú trọng trong khâu lựa chọn loại lông cọ 
phù hợp với làn da, độ dài và trọng lượng thân cọ phù hợp, ngay cả 
với người lần đầu sử dụng cũng có thể hoàn thiện lớp trang điểm 
tự nhiên một cách dễ dàng. Sản phẩm có kích cỡ nhỏ gọn tiện lợi , 
phù hợp để mang theo bên mình. Đây là cây cọ trang điểm vạn năng 
- trợ thủ đắc lực cho phụ nữ Việt Nam hiện đang rất quan tâm đến 
làn da đẹp. Cọ được làm thủ công hoàn toàn trong tất cả các công 
đoạn, nên quý khách có thể yên tâm sử dụng.

Cọ vẽ móng/ 
b-r-s Nail Brushes

Màu sắc Đen, hồng, vàng, bạc v.v
Kích thước L 140~180 mm 

Trọng lượng 5~10g
Chất liệu Lông chồn, sợi hóa học PBT,thép 

không gỉ v.v
Xuất xứ Nhật Bản

Đây là dòng sản phẩm với chủng loại phong phú (38 
loại), thân cọ chắc chắn, dễ điều chỉnh, nét vẽ sắc 
bén, tính tương tác cao, nâng cao năng lực thể hiện 
của các nghệ sĩ vẽ móng, hỗ trợ cho các công việc 
đòi hỏi sự chuyên nghiệp.

Cọ trang điểm/ 
b-r-s Makeup Brushes

Màu sắc Đen
Kích thước L 150~200 mm

Trọng lượng 15~30g
Chất liệu Lông dê, lông chồn, lông sóc, nylon, 

sợi hóa học PBT, đồng thau, gỗ lõi v.v
Xuất xứ Nhật Bản

Cọ sử dụng loại lông tự nhiên cao cấp được lựa chọn công 
phu, từng sợi đều được người thợ thao tác thủ công. Đầu cọ 
không cắt vát, những sợi lông rối hay quăn đều được người 
thợ cẩn thận loại bỏ. Cọ mang lại cảm giác mềm mại khi tiếp 
xúc với da, đồng thời giúp phấn lên màu tốt. Thiết kế trục hình 
tam giác giúp người sử dụng dễ dàng thao tác. Đây là dòng 
sản phẩm dành cho chuyên gia.

Công ty cổ phần USUI BRUSH
USUI BRUSH Inc.

http://usuibrush.usuigroup.com
Địa chỉ: Hyogo-ken, Kobe-shi, 

Chuo-ku, Minatojimanakamachi
6-2-3 USUI Building

Mã bưu chính: 650-0046
Phụ trách đặt hàng: Ông TAKAHASHI Zuiho

E-mail: sales@usui-brush.com

Đặt trụ sở tại thành phố Kobe, công ty chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối các 
loại cọ ra thị trường thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1956 đến nay, chúng tôi 
chuyên kinh doanh theo hình thức OEM, gần đây chúng tôi cũng bắt đầu phân phối 
sản phẩm cọ mang thương hiệu riêng của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu 
phát triển và cải tiến kỹ thuật nhằm tạo nên các sản phẩm cọ chất lượng tốt hơn. 
Quy trình sản xuất được thực hiện nhất quán, số lượng sản xuất đạt 5 triệu cọ/năm. 
Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất cọ vẽ tranh, cọ vẽ móng chiếm thị phần hàng đầu 
thế giới, các mặt hàng của công ty được xuất khẩu tới 50 quốc gia trên toàn thế giới.
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Sản phẩm đề xuất

Sản phẩm làm trắng răng/   

HA Whitening α
Màu sắc  -

Kích thước 20*18*3cm
Trọng lượng 550g

Chất liệu nhựa ABS, nilon
Xuất xứ Kem đánh răng ( Nhật Bản), bàn chải đánh răng (Trung 

Quốc) 
Với việc sử dụng sản phẩm kem đánh răng trắng sáng Whitening 
Paste (sản xuất tại Nhật Bản) có chứa chất quang xúc tác đã được 
cấp bằng sáng chế độc quyền của công ty và bàn chải đánh răng 
điện có tích hợp nguồn sáng LED, ánh sáng lý tưởng sẽ được đưa 
vào khoang miệng khi đánh răng giúp nâng cao hiệu quả làm trắng 
răng. Thật đơn giản với Private Whitening!

Bình xịt vệ sinh khử mùi/ 
Bình xịt khử mùi và bình xịt di 
động

Màu sắc  -
Kích thước 40*30*10 (cm)

Trọng lượng 800 g
Chất liệu nhựa
Xuất xứ Trung Quốc, chất khử mùi: Nhật Bản

Bình xịt vệ sinh di dộng + túi đựng, bình xịt khử mùi 
( chất khử mùi ở dạng bột, hòa tan vào nước khi sử 
dụng. Đây là sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản có 
ứng dụng công nghệ độc quyền tại Nhật Bản).

Công ty cổ phần YAMAHARU
YAMAHARU CO.,LTD.

Địa chỉ: Gifu-ken, Toki-shi,  Tsumagi-cho,  1673-2
Mã bưu chính: 509-5301

Phụ trách đặt hàng: Ông NISHIMURA Eiji
E-mail: kikaku@ymhr.com

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, buôn bán các mặt hàng 
tạp hoá, và kinh doanh các sản phẩm làm trắng (dùng 
trong các salon, viện thẩm mỹ và tiêu dùng cá nhân), 
các loại hoa giả, hoa khô có chất quang xúc tác.
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Chất tẩy rửa/   

Grüne Hexe Lanudry 820ml
Màu sắc Xanh lam

Kích thước 110*80*250 (mm)
Trọng lượng 930g

Chất liệu Chất hoạt động bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Không làm tổn thương da tay hay sợi vải, có thể đánh bật vết 
bẩn khó tẩy chỉ với một lượng nhỏ nước giặt. Sản phẩm hoàn 
toàn không dùng thuốc tẩy trắng hay FWA (Fluorescent whitening 
agent) nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi dùng cho bé. Sản 
phẩm có khả năng phân giải mùi hôi nắp cống giúp xung quanh 
máy giặt thông thoáng, sạch sẽ. Sản phẩm có tác dụng làm sạch 
ống thoát nước nhờ cơ chế bio; góp phần tích cực trong việc làm 
sạch môi trường. Có thể sử dụng sản phẩm để làm sạch đường 
ống thoát nước.

Chất tẩy rửa/ 
Grüne Hexe Kitchen 420ml

Màu sắc Xanh lá cây
Kích thước 80*50*185 (mm)

Trọng lượng 470g
Chất liệu Chất hoạt động bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Chất tẩy rửa có chứa thành phần axit trái cây AHA 
được sử dụng trong mỹ phẩm, có tính axit yếu mềm 
mại với da tay, đồng thời giúp tẩy rửa sạch. Sản 
phẩm có thể dùng để rửa rau quả. Nước thải ra sau 
khi sử dụng có tác dụng đánh tan vết bẩn bám dính 
trên đường ống thoát nước nhờ vào hoạt động của 
thành phần có trong chất tẩy rửa, làm cho đường 
ống thoát nước sạch hơn.

Chất tẩy rửa/ 
Grüne Hexe Toire 420ml

Màu sắc Tím
Kích thước 80*50*185 (mm)

Trọng lượng 470g
Chất liệu Chất hoạt động bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Không làm tổn thương đến bồn cầu và chất liệu 
của gạch lát, sản phẩm có thể phân giải mạnh các 
vết bẩn như vết ố vàng, ố đen. Sản phẩm có độ pH 
trung tính dễ chịu với da tay. Nước thải sau khi sử 
dụng có tác dụng làm sạch tự nhiên nhờ vào hoạt 
động của các thành phần có trong nước tẩy rửa, 
đánh tan các vết bẩn bám dính trên đường ống, làm 
cho đường ống thoát sạch hơn.

Chất giết khuẩn, khử mùi/ 
Blocker CL60

Màu sắc Trắng
Kích thước 110*20*170 (mm)

Trọng lượng 35g
Chất liệu Chất hoạt động bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm có thể được sử dụng thay cho mặt nạ, 
chỉ cần kẹp sản phẩm ở gần cổ là có tác dụng giết 
khuẩn và khử mùi. Lượng sản phẩm tiêu thụ năm 
2014 đạt 2 triệu chiếc. Sản phẩm có khả năng chống 
bụi PM2.5. Vào mùa hè, có thể yên tâm không đeo 
mặt nạ và sử dụng sản phẩm. (Hạn sử dụng) 1 
tháng sau khi mở và 1 năm/khi chưa mở bao bì sản 
phẩm)

Công ty cổ phần ABELL BIO CLEAN
ABELL BIO CLEAN CORP.

http://www.waseda-abell.com
Địa chỉ: Tokyo-to, Katsushika-ku, 

Nishi ShinKoiwa 4-12-11
Mã bưu chính: 124-0025

Phụ trách đặt hàng: Ông ABE Shinki
E-mail: sabe@waseda-abell.com

Chúng tôi là công ty bán (phân phối) các sản phẩm của Công ty MIMASU CLEANCARE CORP. chuyên 
sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa và mỹ phẩm. MIMASU CLEANCARE CORP. là công ty nổi tiếng tại 
Nhật Bản, được biết đến là công ty sáng chế ra chất tẩy rửa không sử dụng phốt pho đầu tiên trên thế 
giới. Đến nay công ty đã sản xuất khoảng 500 chủng loại mặt hàng (bao gồm cả OEM). Chất tẩy rửa có 
tên gọi "Phù thủy xanh lục" (Grüne Hexe) là sản phẩm được phát minh ra bởi một doanh nghiệp Đức, 
sau đó được MIMASU CLEANCARE CORP. hoàn thiện và đưa vào sản xuất/kinh doanh. Doanh thu từ sản 
phẩm này đứng đầu trong nhóm chất tẩy rửa trên trang thương mại trực tuyến Rakuten Nhật Bản. Hiện 
tại chúng tôi cung cấp sản phẩm này sang Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và cả Việt Nam.
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Bút thư pháp/   

Bộ bút lông nước Akashiya (Bộ 20 màu)
Màu sắc Hồng, đỏ, vàng, cỏ xanh, xanh đồng, xanh lam, xanh 

lam nhạt, tím, vàng đất, màu trà, chàm, đen, đào, cam 
nhạt, da trời, đỏ hoàng hôn, hồng tím, nâu cháy, lá 
tùng, lam

Kích thước W240*H178*D28 (mm)
Trọng lượng 250g

Chất liệu Ngòi bút: Polyester / Thân bút: PP
Xuất xứ Nhật Bản

Đầu bút được người thợ thủ công tỉ mỉ chăm chút. Nhờ vào mực 
dạ nước trong thân bút, bút lông màu nước của chúng tôi có khả 
năng tái hiện những tông màu truyền thống Nhật Bản tuyệt đẹp. 
Bạn có thể vẽ các nét mảnh bằng đầu bút lông hay tô các màu mờ 
nhạt hơn bằng cách việc thấm nước vào ngòi bút; đồng thời bằng 
cách đó, bạn cũng có thể dễ dàng tạo ra các sắc độ màu đậm/nhạt 
uyển chuyển. Bộ sản phẩm cũng được khuyến khích cho những 
khách hàng đang tìm kiếm một thú vui mới! 

Bút lông/ Bút lông nét siêu mảnh 
Akashiya ThinLINE 

Màu sắc Đen, xanh đậm, xanh ngọc, xanh 
lá đậm, nâu đậm

Kích thước W31*H220*D10 (mm)
Trọng lượng 37g

Chất liệu Ngòi bút: Polyester / Thân bút: PP
Xuất xứ Nhật Bản

Với ngòi bút có đường kính 2mm, sản phẩm là bút 
lông nét mảnh nhất trên thế giới. Đầu ngòi bút sử 
dụng lông nhân tạo có độ đàn hồi cao, được người 
thợ thủ công tỉ mỉ trau chuốt trong từng công đoạn. 
Sản phẩm sử dụng loại mực nước có khả năng lên 
màu tốt, mỏng, không trôi và khó bay màu.

Bút lông/ Bút lông New Koto 
Akashiya (có hộp đựng)

Màu sắc Màu ngẫu nhiên
Kích thước W15 H178 D15mm

Trọng lượng 14g
Chất liệu Ngòi bút: Polyester / Thân bút: PP
Xuất xứ Nhật Bản

Thân bút được làm từ giấy truyền thống Kyo yuzen 
washi với màu sắc trang nhã cùng họa tiết đặc trưng 
của Nhật Bản và giấy truyền thống Edo komon 
washi sử dụng ít màu sắc hơn cùng với những họa 
tiết nhỏ, đơn giản. Bạn có thể sử dụng làm bút ký 
tên, bút ghi lời chúc hay bút để viết trong lễ cưới hay 
để ghi chép v.v.

Cọ trang điểm/ Cọ trang điểm 
Akashiya Cọ đánh phấn má

Màu sắc Xanh đậm, đỏ đậm
Kích thước H160mm

Trọng lượng 30g
Chất liệu Đầu cọ: lông cừu/sóc xám / Thân 

cọ: gỗ
Xuất xứ Nhật Bản

Cọ trang điểm dùng để tán phấn phủ hoặc đánh 
phấn má sau khi trang điểm lớp nền (base make). 
Đầu cọ được làm từ lông sóc xám mịn và mềm mại, 
có thể trượt dễ dàng trên da.

Công ty cổ phần AKASHIYA
AKASHIYA Co.,Ltd.

http://www.akashiya-fude.co.jp
Địa chỉ: Nara-ken, Nara-shi, Minamishinmachi 78-1

Mã bưu chính: 630-8016
Phụ trách đặt hàng: Ông FUJIKATA Masayuki

E-mail: fujikata@akashiya-fude.co.jp

Với mục tiêu quảng bá và chia sẻ về sự phát triển của “văn hóa bút 
lông” cùng văn hóa về chữ của Nhật Bản, chúng tôi đang triển lãm các 
sản phẩm mới ứng dụng kỹ thuật thủ công truyền thống được đúc kết 
từ 380 năm kinh nghiệm trong ngành làm bút lông. Chúng tôi quản lý 
nghiêm ngặt tất cả các công đoạn sản xuất từ lựa chọn nguyên liệu cho 
đến hoàn thiện sản phẩm. Chúng tôi luôn ứng dụng kỹ thuật chế tác bút 
lông cao cấp trong sản xuất bút lông, mỗi cây bút được chế tác bằng 
phương pháp thủ công của chúng tôi đều được kiểm tra cẩn thận.
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Nước làm mềm vải/   

Funs Luxury No.92
Màu sắc trắng

Kích thước W105*H245*D65(mm)
Trọng lượng 755g

Chất liệu nhựa
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm nước làm mềm vải với mùi hương nhẹ nhàng của nước 
hoa đem đến cho bạn phong cách sống lịch lãm. Đó là sự kết hợp 
bởi mùi hương nồng nàn của hoa hồng và hương thơm thanh lịch 
của Aroma trắng, sự trong trẻo của hoa hồng trắng , mùi hương 
ngọt ngào quyến rũ của cây dương xỉ và cỏ xạ hương.

Sữa tắm toàn thân/ 
Sữa tắm toàn thân mật ong 
chai 500ml

Màu sắc vàng
Kích thước W70mm * H188 * D70 (mm)

Trọng lượng 582g
Chất liệu nhựa
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm có pha trộn mật ong với 4 loại chiết xuất 
hữu cơ khác. Sản phẩm tạo bọt giữ ẩm và làm sạch 
cơ thể khi tắm. Sản phẩm mới với mẫu vỏ chai đựng 
đẹp. 

Bột giặt/ 
Bột giặt có chứa chất làm mềm 
vảidùng cho em bé

Màu sắc xanh
Kích thước W153*125*90(mm)

Trọng lượng 1000g
Chất liệu giấy
Xuất xứ Nhật Bản

Bột giặt có chứa chất làm mềm vải. Loại bỏ vết bẩn, 
làm mềm vải. Mùi hương thấm sâu vào từng sợi vải 
và giữ mùi thoang thoảng ngay cả khi mặc quần áo 
trên người. 

Nước xịt vải/ 
FUNS Luxury No.92 Fabric 
Fragrance Mist 240ml

Màu sắc trắng
Kích thước W60*203*50 (mm)

Trọng lượng 282g
Chất liệu nhựa
Xuất xứ Nhật Bản

Có thể điều chỉnh mùi thơm theo cảm nhận của bạn 
bằng số lần xịt. Sản phẩm có mùi thơm nhẹ nhàng, 
hương thơm của hoa hồng trắng kết hợp với chất 
làm mềm vải.

Công ty cổ phần DAIICHI SEKKEN 
Daiichi Sekken Co., Ltd.

http://www.daiichisekken.co.jp
Địa chỉ: Gunma-ken, Oura-gun,  

Itakura-machi, Ebise, 7208
Mã bưu chính: 374-0111

Phụ trách đặt hàng: Ông KIMURA Ryo 
E-mail: r-kimura@daiichisekken.co.jp

Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh chất tẩy rửa, xà phòng và 
các loại sản phẩm dùng trong nhà vệ sinh, sản phẩm không phải 
là hóa mỹ phẩm, dược phẩm. Chúng tôi có nhiều thành tích về 
cung cấp hàng hóa cho đơn vị bán lẻ trên phạm vi rộng như siêu 
thị, trung tâm mua sắm gia đình tại các địa phương trên toàn 
quốc. Không chỉ với thế mạnh về thương hiệu, PB và nhà sản 
xuất OEM lớn, chúng tôi còn sử dụng mạng lưới toàn cầu của 
công ty mẹ Toyota Tsusho để mở rộng kinh doanh ở nước ngoài.
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Đất nặn/   

Đất nặn làm từ gạo 9 màu
Màu sắc Đỏ/ vàng/ xanh lá cây/ xanh da trời/ hồng/ cam/ nâu/ 

trắng/đen
Kích thước L182*W36*H217(mm)

Trọng lượng 420(g)
Chất liệu Bột gạo, muối, nước
Xuất xứ Trung Quốc

Đất nặn làm từ "bột gạo", "muối" và "nước" cho cảm giác mềm và 
dẻo. Sản phẩm có đặc điểm là lên màu tốt, cho màu sắc sáng đẹp 
rực rỡ. Ngoài ra, đất nặn còn có đặc trưng lâu khô nên có thể dành 
nhiều thời gian tạo hình thành phẩm. Sản phẩm nuôi dưỡng khả 
năng sáng tạo tự do, và nâng cao khả năng cảm thụ màu sắc của 
trẻ.

Đất nặn/ 
Đất nặn làm từ gạo - Lần đầu 
bé chơi đất nặn

Màu sắc Màu đỏ/ vàng/ xanh lá cây/ xanh 
da trời/ trắng

Kích thước L260*W41*H250(mm)
Trọng lượng 384(g)

Chất liệu Bột gạo, muối, nước, nhựa
Xuất xứ Trung Quốc

Bộ đất nặn 5 màu được làm từ vật liệu an toàn, có 
khuôn và dụng cụ đi kèm. Bé có thể tạo hình dễ 
dàng và chơi bất cứ lúc nào.

Bộ đồ chơi sáng tạo bằng nhựa/ 
Bộ đồ chơi tô màu sáng tạo 
bằng nhựa - Hình bánh ngọt

Màu sắc Trong suốt,bán trong suốt
Kích thước L215*W20*H150(mm)

Trọng lượng 76g
Chất liệu Nhựa PS, đồng thau, PVC, PET v.v
Xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản

Có thể dùng bút và bút chì màu tô lên tấm nhựa, 
đem nướng và miếng nhựa sẽ co lại thành đồ trang 
trí. Bộ sản phẩm kèm theo keo và đá trang trí. Có 
thể dùng để gắn lên dây đeo điện thoại hay làm phụ 
kiện trang trí.

Kéo/ 
Kéo an toàn

Màu sắc Xanh da trời/hồng/xanh lá cây
Kích thước L95*W10*H180(mm)

Trọng lượng 48(g)
Chất liệu Nhựa v.v
Xuất xứ Trung Quốc

Bộ sản phẩm gồm 5 tờ giấy cho bé tập chơi. Tay 
cầm kéo có gắn dây lò xo giúp thao tác đóng mở dễ 
dàng.

Công ty cổ phần Gincho Industrial
GINCHO IND.CO.,LTD.

http://www.gincho.co.jp
Địa chỉ: Aichi-ken,Nagoya-shi, 

 Naka-ku, Oosu 3-1-80
Mã bưu chính: 460-8693

Phụ trách đặt hàng: Ông SHIGENO Naoki
E-mail: shigeno@gincho.co.jp

Triết lý kinh doanh: Vừa học vừa chơi để mang tiếng cười cho trẻ em! Thành lập 
tháng 7 năm 1925. Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm 
(dụng cụ học tập, dụng cụ giáo dục) và đồ chơi giáo dục. Thành tích kinh doanh tại 
Nhật Bản: Từ khi thành lập đến nay, công ty đã và đang cung cấp sản phẩm tới các 
cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng bán buôn thông qua hệ 
thống các công ty bán buôn trên toàn quốc. Lời nhắn tới người mua: Chúng tôi luôn 
có sẵn những sản phẩm độc đáo góp phần thúc đẩy giao tiếp giữa cha mẹ và con 
cái, giữa các anh chị em trong gia đình. Xin hãy kinh doanh sản phẩm của chúng tôi!
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Thanh treo điều chỉnh độ dài/   

Thanh treo siêu dày High cam
Màu sắc Trắng

Kích thước W110~180*L10*D 6.5 (cm)
Trọng lượng 1.3KG

Chất liệu Thép, nhựa epoxy phủ sơn bột tĩnh điện
Xuất xứ Trung Quốc

 1. Thanh treo có thể gắn lên tường mà không cần các loại đinh ốc, 
đinh vít, không làm hỏng tường.

 2. Thiết kế lắp đặt đơn giản mà không cần thi công.
 3. Thanh treo có kết cấu đặc biệt, giúp nâng đỡ đồ vật với tổng 

trọng lượng từ 35~75kg
 4. Không cần lắp đặt cố định nên có thể thay đổi vị trí sử dụng một 

cách dễ dàng.

Giá treo điều chỉnh độ dài/ 
Giá treo Super wide

Màu sắc Trắng
Kích thước W118~190*L9*D33.5 (cm)

Trọng lượng 2.0KG
Chất liệu Thép, nhựa epoxy phủ sơn bột 

tĩnh điện
Xuất xứ Trung Quốc

• Không cần sử dụng các loại đinh ốc, đinh vít khi 
lắp đặt

• Có nhiều cách kết hợp sản phẩm tùy mục đích sử 
dụng như làm giá treo bằng lưới hay giá treo bằng 
ống.

• Có thể lắp vào tường có bậc
• Tải trọng tối đa: 50kg

Thanh treo điều chỉnh độ dài/ 
Thanh treo 2 tầng chịu lực cao, 
điều chỉnh được độ dài

Màu sắc Trắng
Kích thước W56~95*L220~275*D10(cm)

Trọng lượng 3.3KG
Chất liệu Thép, nhựa epoxy phủ sơn bột 

tĩnh điện
Xuất xứ Trung Quốc

• Không cần sử dụng các loại đinh ốc, đinh vít khi 
lắp đặt.

• Một người cũng có thể dễ dàng lắp đặt.
• Có thể lắp đặt ở trên sàn nhà đã trải thảm.
• Tải trọng tối đa của 1 thanh là 15 kg.

Thanh phơi đồ điều chỉnh độ dài/ 
Thanh phơi đồ inox

Màu sắc Inox
Kích thước L210~280*D78 (cm)

Trọng lượng 1.7KG
Chất liệu Inox
Xuất xứ Trung Quốc 

• Không cần sử dụng các loại đinh ốc, đinh vít khi 
lắp đặt.

• Một người cũng có thể dễ dàng lắp đặt
• Tải trọng tối đa của 1 thanh là 5 kg.
• Có cả loại màu trắng ( với 2 thanh treo)

Công ty cổ phần HEIAN SHINDO KOGYO
HEIAN SHINDO KOGYO CO., LTD.

http://www.heianshindo.com 
Địa chỉ: Osaka-fu, Osaka-shi,  

Nishi-ku, Edobori 1-22-17, tầng 4
Mã bưu chính: 550-0002

Phụ trách đặt hàng: Ông KATAYAMA Yusuke
E-mail: katayama-y@heianshindo.co.jp

Chúng tôi là công ty Fabless (công ty thiết kế không có xưởng sản xuất) chuyên về 
đồ gia dụng. Khoảng 50% doanh thu của công ty là từ các sản phẩm giá treo, mắc 
treo điều chỉnh kích thước. Thị phần của mảng sản phẩm này luôn đạt vị trí cao ở 
trong nước (trên 50%). Nửa sau thập niên 1970, thu nhập cũng như nhu cầu mua 
sắm của người Nhật tăng cao, tuy nhiên do tác động của đô thị hóa mà diện tích 
nhà ở ngày càng thu hẹp. Nhu cầu thị trường về mảng sản phẩm giá treo, mắc treo 
điều chỉnh kích thước của công ty chúng tôi đã tăng mạnh từ thời kỳ đó. Chúng tôi 
tin rằng trong tương lai gần, nhu cầu về sản phẩm này tại Việt Nam sẽ tăng mạnh.
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Chất làm mát dùng cho máy tính/  

Tấm làm mát dùng cho máy tính xách tay
Màu sắc Bạc

Kích thước ~200 x ~290 (mm)
Trọng lượng Khoảng 160g

Chất liệu Phôi nhôm
Xuất xứ Nhật Bản

Tấm làm mát không sử dụng điện. Tấm làm mát có chứa gel dùng 
để làm mát được bọc trong màng nhôm có độ truyền dẫn nhiệt 
cao. Gel làm mát sẽ hấp thụ nhiệt phát ra từ máy tính, khuếch tán 
và tản nhiệt ra, nhờ đó sẽ có thể nâng cao hiệu quả làm mát máy 
tính xách tay.

Thảm làm mát/ 
Cool Mat

Màu sắc Xanh da trời
Kích thước ~335 x ~380 (mm)

Trọng lượng Khoảng 1000g
Chất liệu Vải
Xuất xứ Nhật Bản

Quý vị có thể gủ ngon hơn dù là đêm mùa hè khó 
ngủ nhờ trải thảm "cool mat" .
Nhờ kỹ thuật duy trì nhiệt độ mát được phát triển 
độc quyền bởi công ty chúng tôi, thảm làm mát Cool 
Mat mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái 
mà không quá lạnh.

Gói làm mát siêu tốc/ 
Punch cool

Màu sắc Xanh da trời
Kích thước ~ 110 x ~180 (mm)

Trọng lượng Khoảng 120g
Chất liệu Phôi nhôm
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm có thể phát huy hiệu quả làm mát trong 
phút chỉ bằng việc tác động lực mạnh lên sản phẩm. 
Sản phẩm vô cùng tiện lợi khi bị say nắng, sốt, khi 
chơi thể thao hay đi du lịch.
Sản phẩm có kích thước tiện dụng, thích hợp để 
mang theo người. Do đó, khi đi ra ngoài, quý vị sẽ 
yên tâm hơn nếu mang theo sản phẩm này.

Hạt khử mùi, lưu hương/ 
Deodorant fragrance bead

Màu sắc Hồng, tím, xanh da trời, trắng 
ngọc trai

Kích thước 55 x 180 (mm)
Trọng lượng Khoảng 260g

Chất liệu Polyethylene terephthalate
Xuất xứ Nhật Bản

Hạt nước hoa khử mùi có thể dùng cho phòng ở, 
do được thiết kế dạng hộp đựng nên có thể đặt sản 
phẩm cả ở những nơi hẹp.
Ngoài ra, chúng tôi có các mùi hương phù hợp với 
các nước khu vực Đông Nam Á.

Công ty cổ phần ICEJAPAN 
ICEJAPAN CO., LTD.

http://www.icejapan.jp
Địa chỉ: Hokkaido, Muroran-shi, 

Nakajima-cho 4-9-28 
Mã bưu chính: 050-0074

Phụ trách đặt hàng: 
Ông MATSUOKA Masaaki

E-mail: matsuoka@icejapan.jp

Công ty chúng tôi có thị phần lớn trong nước trong mảng sản xuất và buôn bán chất 
làm mát. Chiến lược của công ty chúng tôi là "Từ Hokkaido phát triển lan ra các khu 
vực trên toàn quốc". Công ty có 6 nhà máy sản xuất trên toàn quốc, phòng nghiên cứu 
của công ty chúng tôi hiện đang phát triển các sản phẩm độc đáo như chất làm mát có 
khả năng làm mát kể cả cho những khu vực có nhiệt độ cao được đánh giá là không 
thể làm mát được. Bên cạnh việc giữ đông, làm mát thực phẩm tươi sống, chất làm 
mát đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến dược liệu, máy 
móc chính xác, sản phẩm dùng cho gia đình (sản phẩm dùng cho thư giãn/sinh hoạt)
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Chất tẩy rửa quần áo/   

Chất tẩy rửa dùng cho phụ nữ Elmie 
loại tạo bọt

Màu sắc -
Kích thước L70*W50*H175 (mm)

Trọng lượng 250g
Chất liệu Chất hoạt tính bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Chất tẩy rửa làm sạch các vết bẩn do máu, khí hư vào đồ lót phụ 
nữ, vết bẩn do son môi, kem nền trang điểm vv... dính vào quần áo. 
Sản phẩm an toàn với da tay. Sau khi phun một lượng chất tẩy rửa 
dạng bọt vào vết bẩn thì chỉ cần vò bằng tay là có thể làm sạch vết 
bẩn.

Chất tẩy rửa quần áo trẻ em/ 
Chất tẩy rửa quần áo trẻ em 
Elmie phù hợp với da mẫn cảm 

Màu sắc  -
Kích thước L 90*W57*H250 (mm)

Trọng lượng 650g
Chất liệu Chất hoạt tính bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Chất tẩy rửa có thể sử dụng an toàn cho trẻ em có 
làn da mẫn cảm và các bà mẹ có làn da khô trước 
sinh hay sau sinh. Sản phẩm được phát triển để làm 
giảm bớt tác dụng phụ do chất tẩy rửa lưu lại như 
ngứa ngáy, sưng tấy, chàm. Sản phẩm chất lượng 
tốt làm giảm kích ứng, phù hợp cho những người có 
cơ địa dị ứng, mẫn cảm.

Xà phòng rửa bình sữa/ 
Xà phòng rửa bình sữa trẻ em 
Elmie phù hợp với da mẫn cảm 

Màu sắc  -
Kích thước L70*W43*H185 (mm)

Trọng lượng 650g
Chất liệu Chất hoạt tính bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Xà phòng tẩy rửa dành cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. 
Sản phẩm không có chất phụ gia, có thể rửa sạch 
hoàn toàn vết bẩn do sữa hay đồ ăn dặm nhưng rất 
dịu nhẹ với da tay của mẹ.

Mỹ phẩm tạp hóa/ 
Chất tẩy rửa Elmie chuyên 
dùng cho mút trang điểm

Màu sắc  -
Kích thước L40*W40*H130 (mm)

Trọng lượng 100g
Chất liệu Chất hoạt tính bề mặt
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm giúp nhanh chóng làm sạch vết bẩn trên 
mút trang điểm. Sản phẩm có thể tẩy sạch vết bẩn 
dạng phấn bột và dạng lỏng. Sản phẩm chất lượng 
cao, không có chất tạo hương, tạo màu, chất bảo 
quản, không gây tổn hại cho cả mút trang điểm và 
da tay.

Công ty cổ phần KOSE
KOSE Co., LTD.

http://www.elmie.co.jp
Địa chỉ: Nara-ken, Kashiba-shi, Ryofukuji 140-4 

Mã bưu chính: 639-0235
Phụ trách đặt hàng: Ông YAMAMOTO Koji

E-mail: k-yamamoto@elmie.co.jp

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và buôn bán chất tẩy rửa dành 
cho da nhạy cảm, đặc biệt chúng tôi đạt được nhiều thành tích tốt 
trong mảng sản phẩm dành cho trẻ nhỏ tại thị trường Nhật Bản.
Chúng tôi cũng có rất nhiều sản phẩm OEM được kinh doanh tại 
các cửa hàng đồ trẻ em chuyên dụng tại nội địa Nhật. Chúng tôi sản 
xuất sản phẩm với tiêu chí là không chất phụ gia, yên tâm, an toàn. 
Ở thị trường Trung Quốc, chúng tôi đang đăng ký 2 nhãn hiệu 
"Elmie" và "Erumi".
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Ghim an toàn dùng để tránh tai nạn/   

Ghim Flash move
Màu sắc Hồng, xanh, vàng, xanh lá cây

Kích thước 60mm
Trọng lượng 13.2g

Chất liệu Polycarbonate 
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm có thể dùng khi xảy ra thiên tai và dùng để đảm bảo an 
toàn cho người đi bộ. Có thể bật/tắt bằng cách xoay phần thân 
sản phẩm, do đó dù là người già hay trẻ nhỏ đều có thể bật/tắt dễ 
dàng. Khi đi bộ hoặc chạy bộ vào buổi xế chiều, chúng tôi khuyên 
bạn nên gắn sản phẩm vào mũ, cánh tay, lưng, vv... để đảm bảo 
an toàn.

Ghim an toàn/ 
Jewel Lock

Màu sắc Hồng, xanh, vàng, xanh lá cây
Kích thước 55mm

Trọng lượng 2g
Chất liệu Polycarbonate 
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm ghim an toàn nhưng vẫn đảm bảo tính 
thời trang. Khi cài ghim lên ngực áo, bên cạnh tính 
năng như ghim thông thường, sản phẩm còn giúp 
bạn trông thời trang hơn. Đặc biệt, do không nhìn 
thấy thân kim, nên khi sản phẩm khi đeo không 
mang lại cảm giác đang được cố định bằng ghim.

Ghim an toàn/ 
Super lock 

Màu sắc X anh ,  h ồ n g ,  vàn g ,  xanh  l á 
cây,chàm, đỏ

Kích thước 60mm
Trọng lượng 2g

Chất liệu Polycarbonate &ABS
Xuất xứ Nhật Bản

Nhờ có nắp an toàn gắn vào ghim tiêu chuyển nên 
ghim an toàn Super Lock sẽ không bị lệch, tuột ra 
sau khi được cài và đóng nắp. Sản phẩm đã được 
cấp bằng sáng chế. Thêm vào đó, nhờ có nhiều kiểu 
dáng mới lạ, sản phẩm bán rất chạy ở Nhật.

Ghim thời trang/ 
Tear Drop

Màu sắc Có hơn 100 màu để lựa chọn
Kích thước 40mm

Trọng lượng 2.1g
Chất liệu Polycarbonate 
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm này thường được gắn lên quai cặp hoặc 
quai túi, hiện đang được bán rất chạy. Đặc biệt sản 
phẩm có đến 100 sự kết hợp màu sắc. Nhờ đặc tính 
thời trang này, sản phẩm thường hay được gắn trên 
quần áo. 

Công ty cổ phần MATSUO
MATSUO CO., LTD.

http://www.lockpin.co.jp
Địa chỉ: Shizuoka-shi, Suruga-ku, Fujimidai 1-15-5

Mã bưu chính: 422-8026 
Phụ trách đặt hàng: Ông MATSUO Kenji

E-mail: matsuo@lockpin.co.jp

Công ty chúng tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm sản 
xuất ghim an toàn và ghim thời trang, sử dụng an 
toàn cho nhiều trường hợp và đối tượng, từ trẻ sơ 
sinh đến trẻ nhỏ và phụ nữ. Sản phẩm của chúng tôi 
đã được giới thiệu trên nhiều phương tiện truyền 
thông địa phương.
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Eco Bag/   

Túi của nhà thiết kế Nhật Bản
Màu sắc đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng ...

Kích thước W 53*H40(cm)
Trọng lượng 100g

Chất liệu Polyester
Xuất xứ Trung Quốc

Túi mua sắm 2 trong 1 - một chiếc túi với 2 thiết kế thú vị. Chỉ cần 
cài cúc ở sườn túi, túi sẽ thành 1 miếng đệm với kích thước được 
thu nhỏ vừa để bỏ túi nên thuận tiện khi mang theo. Sản phẩm là 
sự kết hợp ý tưởng của nhiều nhà thiết kế, có tính độc đáo, bắt 
mắt, dễ dàng lựa chọn.

Công ty cổ phần PRAIRIE DOG
PRAIRIE DOG CO.,LTD.

http:///www.prairiedog.com/
Địa chỉ:  Osaka-shi, Chuo-ku, 3-4-16  

Azuchi-machi, Senba Osen Building,7F
Mã bưu chính: 541-0052

Phụ trách đặt hàng: Bà IMAI Emiri
E-mail: imai@prairiedog.co.jp

Công ty cổ phần PRAIRIE DOG bắt đầu hoạt động từ 
năm 1993, chúng tôi tích cực tham gia triển lãm trong 
nước và nước ngoài, hướng tới mở rộng thị trường 
nước ngoài. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến môi trường 
và gần đây tập trung vào sản phẩm túi sinh thái "Eco 
Bag". Túi Eco Bag là sản phẩm có thiết kế độc đáo, 
được kết hợp bởi ý tưởng của nhiều nhà thiết kế Nhật 
Bản.
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Mắc áo/   

F-Fit speedy shirt hanger (bộ 3 chiếc)
Màu sắc trắng, xanh da trời, đen

Kích thước W380*D8*H208(mm)
Trọng lượng 116(g)

Chất liệu nhựa Polypropylene
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm dễ dàng sử dụng để treo áo phông hoặc quần áo thể 
thao mà không làm giãn quần áo. Ngoài ra, với thiết kế mỏng, có 
thể gấp nhỏ lại được giúp nâng cao hiệu quả khi sử dụng để treo 
áo sơ mi hoặc áo cánh, đặc biệt phần cổ áo được treo đứng không 
bị gẫy gập. Móc áo xoay tròn nên được sử dụng nhiều trong giặt 
là.

Mắc áo/ 
F-Fit Adjustable Hanger For 
Wrinkle Resistant ( bộ 2 chiếc)

Màu sắc trắng, xanh da trời, đen
Kích thước rộng 400~520*dày21*cao195(mm)

Trọng lượng 92(g)
Chất liệu Polypropylene
Xuất xứ Nhật Bản

Phần cổ được tạo theo hình đứng có tác dụng ngăn 
cho cổ áo không bị gẫy gập và giữ cho áo phẳng 
nếp. Chiều rộng của vai có thể điều chỉnh 40↔52cm 
giữ cho vai áo không bị tụt khi treo. 

Mắc quần/ 
S & F New 4 stop

Màu sắc đen
Kích thước rộng390*dày20×*cao400(mm)

Trọng lượng 320(g)
Chất liệu Po lypropy lene,  h igh - impac t 

polystyrene
Xuất xứ Nhật Bản

Có thể treo 4 chiếc quần ống rộng cùng một lúc, mỗi 
thanh treo có thể xoay trước, sau nên có thể điều 
chỉnh cho phù hợp với độ dày của quần. Sản phẩm 
có góc mở nên dễ dàng lấy quần ra theo hướng 
ngang. 

Mắc treo quần, áo/ 
Connect skirt four-stage

Màu sắc đen
Kích thước rộng340*dày30*cao425(mm)

Trọng lượng 279.3(g)
Chất liệu Po lypropy lene,  h igh - impac t 

polystyrene
Xuất xứ Nhật Bản

Mỗi sản phẩm có thể treo được 4 chiếc váy, nếu treo 
cả 2 móc vào cùng 1 thanh thì sẽ dễ lấy đồ ra, còn 
nếu bạn treo 1 móc thôi thì sức chứa tăng lên. 

Công ty cổ phần SHINKO HANGER 
SHINKO HANGER Co.,Ltd

http://www.hanger-net.co.jp
Địa chỉ: Osaka-fu, Osaka-shi, 

Higashisumiyoshi-ku, Imabayashi, 4-13-12
Mã bưu chính: 546-0001

Phụ trách đặt hàng: 
Ông MIZUGUCHI Motoharu 

E-mail: mizuguchi@hanger-net.co.jp

Chúng tôi là công ty có lịch sử hơn 60 năm sản xuất mắc áo và chiếm thị phần lớn về sản 
phẩm mắc áo dùng trong gia đình tại Nhật Bản. Chúng tôi là công ty duy nhất ở Nhật bản có 
nhà máy tự sản xuất, sử dụng máy ép phun nhựa để sản xuất mắc áo thông qua hệ thống 
quản lý bằng phần mềm máy tính và có trung tâm phân phối hàng hóa trên toàn quốc. Sản 
phẩm của chúng tôi đáp ứng được thị hiếu của khách hàng, giúp làm phong phú đời sống 
của người tiêu dùng. Sản phẩm được bán tại các trung tâm mua sắm gia đình lớn, GMS và 
cửa hàng chuyên dụng trên toàn quốc. Tháng 5 năm 2016, sản phẩm được giới thiệu trên 
chương trình “Thông tin đường phố” của NHK và đã gây được tiếng vang lớn.
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Tấm kháng khuẩn, chống nấm mốc/   

Kininaru nioitori Almighty
Màu sắc Xanh lá cây, xanh da trời, cam

Kích thước L112* W15 *H 160 (mm)
Trọng lượng 49g

Chất liệu Bột giấy, PCMX
Xuất xứ Nhật Bản

Sản phẩm chỉ cần được treo là sẽ tỏa hương diệt khuẩn, chống nấm 
mốc. Đặc điểm của sản phẩm:
- Có thể khử mùi và nấm mốc trong toàn bộ không gian
-  Có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau như trong phòng, hành lang, 

tủ giày, nhà vệ sinh, chạn bát, tủ quần áo, tô tô...
- Có thể loại bỏ mùi thuốc lá, sự phát sinh nấm mốc do ngưng tụ, mùi 

mồ hôi trong phòng, mùi rác tươi sống, mùi nước cống, mùi động vật.
- Có thể loại bỏ mùi của phòng điều dưỡng và nhà vệ sinh di động.
- Có thể loại bỏ mùi đặc trưng của xe ô tô, mùi nấm mốc của điều hòa

Tấm kháng khuẩn, chống nấm mốc/ 
Kininaru nioitori    
Dùng cho bồn tắm

Màu sắc Xanh da trời
Kích thước L112*W15*H160 (mm)

Trọng lượng 58g
Chất liệu Bột giấy, PCMX
Xuất xứ Nhật Bản

Chỉ cần dán hoặc treo sản phẩm vào bồn tắm sẽ có 
thể ngăn chặn việc phát sinh nấm mốc và loại bỏ 
mùi khó chịu trong phòng tắm. Bằng việc trải rộng và 
tăng cường thành phần có tác dụng kháng khuẩn, 
chống nấm mốc, sản phẩm có thể phát huy hiệu quả 
kháng khuẩn, chống nấm mốc cho toàn phòng tắm.

Tấm kháng khuẩn, chống nấm mốc/ 
Kininaru nioitori    
Dùng cho bồn giặt

Màu sắc Hồng
Kích thước L112*W15*H160 (mm)

Trọng lượng 45g
Chất liệu Bột giấy, PCMX
Xuất xứ Nhật Bản

Chỉ cần cho sản phẩm cùng với chất tẩy rửa và 
chất làm mềm khi giặt giũ thì sẽ có thể loại bỏ, ngăn 
ngừa mùi khó chịu của quần áo và ngăn chặn việc 
phát sinh nấm mốc trong bồn tẩy rửa. Ngoài ra, sàn 
phẩm sẽ ngăn chặn việc phát sinh mùi khó chịu 
trong phòng giặt.

Tấm kháng khuẩn, chống nấm mốc/ 
Kininaru nioitori    
Dùng cho giầy dép, giầy cao cổ

Màu sắc Xanh lá cây, xanh da trời, cam
Kích thước L98*W11*H200 (mm)

Trọng lượng 34g
Chất liệu Bột giấy, PCMX
Xuất xứ Nhật Bản

Chỉ cần cho sản phẩm vào trong giày thì sẽ có thể 
ngăn chặn việc phát sinh mùi khó chịu và nấm mốc. 
Có thể sử dụng sản phẩm cho nhiều loại giày khác 
nhau như giày thể thao, sandal, giày cao gót, giày, 
bốt

Công ty cổ phần TAIYO
TAIYO CO., LTD.

http://www.taiyo-kabu.co.jp
Địa chỉ: Osaka-shi, Konohana-ku,  

Shimaya, 4-3-24
Mã bưu chính: 554-0024

Phụ trách đặt hàng: Bà MIZUKI Chihiro
E-mail: c-mizuki@taiyo-kabu.co.jp

Thành lập năm 1948, công ty chúng tôi chuyên buôn bán hóa chất và thiết bị khoa học. Chúng 
tôi đã bắt đầu sản xuất và bán dòng sản phẩm [kininaru nioitori] là tấm kháng khuẩn, chống 
nấm mốc từ 7 năm trước. Chỉ cần treo tấm kháng khuẩn của chúng tôi ở nơi muốn làm sạch 
thì quý vị sẽ có thể khử được toàn bộ nấm mốc và mùi ở trong không khí. Sản phẩm bắt đầu 
được bán tại Tokyu Hands từ 7 năm trước và luôn là sản phẩm vị trí số 1 về lĩnh vực khử mùi 
trong 6 năm. Dòng sản phẩm đã được giới thiệu nhiều lần trên tivi, báo, tạp chí. Sản phẩm này 
của chúng tôi cũng đã được giới thiệu 2 lần trên chương trình tivi Mezamashi. Sản phẩm hiện 
đang được bán ở LOFT, Matsumotokiyoshi, Yodobashi Camera, Bic Camera, Nishimatsuya.
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Giấy nhớ/   

Giấy nhớ Tracing
Màu sắc Hoa văn hoa anh đào, hoa văn hình hoa, hoa văn hình 

ninja
Kích thước W70*H130*D3 (mm)

Trọng lượng 17g
Chất liệu giấy
Xuất xứ Nhật Bản

Đây là loại giấy nhớ bán trong suốt được tạo ra từ loại giấy bóng 
mờ, dai và bền. Sản phẩm có kích thước nhỏ, độc đáo ở điểm có 
thể nhìn xuyên thấu để thấy các chữ bị giấy nhớ dán đè lên; do 
đó quý vị có thể sử dụng sản phẩm mà không cần băn khoăn lựa 
chọn vị trí để dán khi phân loại tài liệu, đánh dấu tạp chí, sách... 
Ngoài ra, giấy nhớ Tracing có kích thước nhỏ phù hợp để bỏ vào 
hộp bút hay túi áo, mang theo rất tiện lợi.

Giấy nhớ/ 
Giấy nhớ Ghép hình 

Màu sắc Hoa văn hoa anh đào, hoa văn 
hình hoa, hoa văn hình ninja

Kích thước W70*H105*D3 (mm)
Trọng lượng 8g

Chất liệu giấy
Xuất xứ Nhật Bản

Tận hứng mà chơi! Giấy nhớ có hình dáng như một 
bộ ghép hình. Quý vị vừa có thể sử dụng như giấy 
nhớ vừa có thể chơi như một bộ ghép hình. Đây 
là một văn phòng phẩm rất dễ thương và được ưa 
chuộng.

Giấy nhớ/ 
Giấy nhắn

Màu sắc Hoa văn hoa anh đào, hoa văn 
hình hoa, hoa văn hình ninja

Kích thước W85*H110*D20(mm)
Trọng lượng 14g

Chất liệu giấy
Xuất xứ Nhật Bản

Kể cả những người không giỏi viết lách cũng có thể 
sử dụng giấy nhắn này. Quý vị có sẵn lòng sử dụng 
giấy nhắn này để truyền đặt những lời đôi khi rất khó 
để nói ra như "cảm ơn" và "xin lỗi"?

Sản phẩm giấy/ 
Thẻ từ vựng

Màu sắc Hoa văn hoa anh đào, hoa văn 
hình hoa, hoa văn hình ninja

Kích thước W125xH75xD20(mm)
Trọng lượng 131g

Chất liệu giấy
Xuất xứ Nhật Bản

Thẻ từ vựng là một dụng cụ không thể thiếu trong 
việc học tập của học sinh. Bên cạnh thẻ từ vựng 
này, chúng tôi còn sản xuất những sản phẩm có kích 
thước lớn hơn, phù hợp để làm sổ ghi nhớ hoặc sổ 
tay.

Công ty cổ phần in ấn YAMATO
YAMATO PRINTING Co., Ltd.

http://www.ty-print.co.jp
Địa chỉ: Ehime-ken, Shikokuchuo-shi, Kawanoe-cho, 2529-222 

Mã bưu chính: 799-0101
Phụ trách đặt hàng: Bà MASAKI Yoshimi

E-mail: yamato@ty-print.co.jp

Chúng tôi là nhà sản xuất các loại sản phẩm gốc 
(OEM), chuyên về in offset và in gravure. Ngoài ra 
chúng tôi còn kinh doanh các loại giấy nhớ, sổ ghi 
nhớ, lịch, màng đóng gói… Toàn bộ các công đoạn in 
ấn, gia công, đóng gói sản phẩm đều được thực hiện 
tại nhà máy của công ty, vì vậy chúng tôi có thể đáp 
ứng nhu cầu của quý khách tốt hơn (nhanh, rẻ, chất 
lượng) so với nhiều công ty khác.
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