
Chậu hoa Talopa | 1www.talopa.com

C A T A L O G U E 

CHẬU HOA



2 | Chậu hoa Talopa

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất nhựa, sử dụng công nghệ hiện đại, 
kỹ thuật tân tiến cùng đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, chúng tôi đã cho ra đời dòng 
sản phẩm nhựa mang thương hiệu Talopa đạt chất lượng và độ thẩm mỹ cao, thân 
thiện môi trường.

Bằng sự sáng tạo và thấu hiểu người tiêu dùng, sản phẩm chậu hoa Talopa có thiết 
kế hiện đại, hoa văn đẹp mắt, đa dạng về kích thước và chủng loại như: chậu treo, 
chậu tròn, chậu đa giác, chậu bonsai,…phù hợp cho việc trồng trọt, trang trí sân 
vườn và không gian nhà ở.

Ngoài ra, sản phẩm chậu hoa Talopa có độ bền cao, phù hợp với khí hậu và thời 
tiết nóng ẩm.

Chậu hoa                   - sự lựa chọn tối ưu của bạn.

With extensive experience in the plastic manufacturing industry, we use cutting-edge tech-
nology, advanced techniques, and a team of professional engineer, we have launched a 
Talopa line of plastic products with high quality, aesthetics, and environmental friendliness.

With the creativity and understanding of consumers, Talopa flower pots have modern de-
sign, beautiful patterns, variety of sizes and types such as: Hanging pots, round pots, 
polygonal pots, bonsai pots, and so on are suitable for cultivation, garden decoration, and 
home space.

Furthermore, Talopa flower pots are extremely durable, making them ideal for hot and hu-
mid climates.

                  flower pots - your excellent choice.

An Environmentally friendly plastic brand
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MỤC LỤC

01. CHẬU TREO / Hanging pot
        1.1. Chậu treo tròn / Round hanging pot
      1.2. Chậu treo tai bèo / Broad - brimmed hanging pot

03. KHAY RAU / Garden tray
        3.1. Khay rau nhỏ / Small garden tray
      3.2. Khay rau lớn  / Large garden tray

09. CHẬU THÙNG GỖ / Rustic wood pot
       9.1. Chậu thùng gỗ kiểu 1 / Wood bucket pot 
      9.2. Chậu thùng gỗ kiểu 2 / Wood bucket pot

10. CHẬU TRÒN / Round pot
        10.1. Chậu tròn giác / Polygonal shape
      10.2. Chậu tròn cao / Tall shape

24. BÌNH HOA/ Vase 

02. CHẬU LAN / Orchid pot
        2.1. Chậu lan sọc / Stripe pot
      2.2. Chậu lan tròn / Round pot

07. CHẬU LAN CAN / Balcony pot
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04. CHẬU CHỮ NHẬT/ Rectangular pot

12. CHẬU TRÒN VÀNH/ Wide rim pot

11. CHẬU TRÒN CARO/ Checked design pot

18. CHẬU CẠNH/ Crystal pattern pot

21. CHẬU TRỤ CAO/ Tall cylinder pot

16. CHẬU CHỮ NHẬT CAO/ Tall rectangular pot

19. CHẬU SỌC/ Stripe pattern pot

22. CHẬU LỤC GIÁC CAO/ Tall hexagon pot

08. CHẬU HOA VÂN GỖ/ Wood bucket pot

14. CHẬU TRUYỀN THỐNG/ Traditional pot

05. CHẬU BONSAI/ Bonsai pot

17. CHẬU KIM CƯƠNG/ Diamond pattern pot

20. CHẬU LOA/ Tall flower pot

23. CHẬU VUÔNG CAO/ High square pot

15. CHẬU HOA VUÔNG/ Square pot

06. CHẬU ĐA GIÁC/ Polygonal  pot

13. CHẬU LU/ Urn pot
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Ca Cam mNâ Nâu uLá Lá
Green GreenOrange Orange Brow Brown n

 

White White

No.005 No.006
No.009

 / Small TRUNG / Medium

CHẬU TREO
HANGING POT

NHẸ NHÀNG TRONG TỪNG 
ĐƯỜNG NÉT

Một chậu hoa treo nhỏ xinh 
sẽ mang đến vẻ đẹp trẻ trung, 
bắt mắt tạo điểm nhấn cho 
không gian. Chậu treo talo-
pa với kiểu dáng hiện đại phù 
hợp để trồng một số loại cây 
nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rực 
rỡ hoa, có độ rủ nhất định: dạ 
yến thảo, mười giờ, trầu bà, dừa 
cạn, thường xuân, dương xỉ,... 

A beautiful small hanging flower pot 
will add youthful beauty and an eye-
catching effect to your home.  With 
modern design, Talopa hanging 
pot with modern design is suitable 
for growing pretty small but colorful 
flowers with a certain degree of 
drooping such as evening primrose, 
ten o’clock, betel nut, periwinkle, ivy, 
fern,...

Round hanging pot Broad-brimmed hanging pot
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Cam
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No.009

Orchids are stunning plants that many people 
adore. Talopa has introduced orchid pots 
with ventilation holes around the stem and 
at the bottom of the pot to allow orchid roots 
to easily reach out for water and nutrients. 
Furthermore, there are three small holes along 
the rim with zinc hooks to create a hanging pot 
suitable for growing orchids such as dancers, 
phalaenopsis, monkara, and so on.

Stripe pot

Round pot

NO.007

NO.008

CHẬU LAN
ORCHID POT

NÉT ĐẸP THUẦN KHIẾT TỪ LAN

Phong lan là một loại cây kiểng đẹp được 
nhiều người ưu thích. Vì vậy Talopa đã cho 
ra đời sản phẩm chậu lan. Chậu được thiết 
kế với các lỗ thoáng khí xung quanh thân 
và dưới đáy chậu giúp rễ lan dễ dàng vươn 
ra ngoài để lấy nước và dinh dưỡng từ môi 
trường xung quanh. Ngoài ra, sát miệng 
chậu còn có 3 lỗ nhỏ đế móc kẽm làm 
thành chậu treo phù hợp để trồng các loại 
lan như vũ nữ, hồ điệp, monkara,...
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Cam

Nâu

Lá /Green

/Orange 

/Brown

/ White

Cam

Nâu

Lá /Green

/Orange 

/Brown

/ White

NO.004

NO.195

KHAY RAU
GARDEN TRAY

MANG VƯỜN RAU XANH ĐẾN NGÔI NHÀ BẠN

Trồng rau sạch tại nhà đang là xu hướng phổ biến hiện 
nay. Không những cung cấp nguồn rau sạch mà còn 
đem đến không gian xanh hơn cho gia đình bạn. So với 
thùng xốp thì khay rau Talopa tiện lợi hơn nhờ thiết kế bề 
mặt lớn, nông cùng tấm lưới dưới đáy để giữ độ ẩm và 
chống úng. Bạn có thể trồng rau mồng tơi, rau muống, 
rau dền vào mùa hè và trồng các loại rau cải, rau xà lách 
vào mùa đông,...Khay rau Talopa chính là sự lựa chọn 
hoàn hảo cho gia đình bạn.

Nowadays, growing vegetables at home is a popular trend 
that not only provides fresh vegetables but also a greener 
environment for your family. Talopa vegetable tray is much 
more convenient than styrofoam because of the large and 
shallow surface and bottom mesh to keep moisture, prevent 
waterlogging, and filter impurities. In the summer, you can 
grow spinach, morning glory, and amaranth, and in the winter, 
you can grow vegetables and lettuce. Talopa vegetable tray is 
an excellent option for your family.

Small garden tray

Large garden tray
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47,7 x 19,8 x 16,1 (cm)

63 x 22,8 x 18,1 (cm)

70 x 24,8 x 20 (cm)

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

No.003

No.001 / S

No.002TRUNG / M

No.003/ L

CHẬU CHỮ NHẬT
RECTANGULAR POT

Để thêm sự lựa chọn cho xu hướng trồng 
rau tại nhà, Talopa đã cho ra đời chậu 
chữ nhật với thiết kế bề rộng nhỏ, thích 
hợp với những nơi có diện tích hẹp, ban 
công nhỏ tại các khu căn hộ chung cư, 
sân thượng... Đáy chậu có lưới nhựa để 
ngăn đất chống úng. Chậu có thể dùng 
để trồng các loại rau xanh ngắn ngày, rau 
thơm, hoặc các loại cây thân thảo, cây 
hoa như: hoa mười giờ, hoa dừa, trầu bà 
chân vịt,...
To add more options to the trend of growing 
vegetables at home, Talopa has launched a 
rectangular pot with a narrow width design, 
suitable for narrow areas, small balconies in 
apartment buildings, courtyards, terrace... 
A plastic net at the bottom of the pot separates 
the soil from waterlogging. Pots can be used 
to grow short-term green vegetables, herbs, or 
herbaceous plants, as well as flowering plants 
like ten o’clock flowers, coconut flowers, betel 
nuts, and so on.

Rectangular pot

24,8 cm
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Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

NO.013

No.010

No.011TRUNG / M

No.012

No.013

CHẬU BONSAI
BONSAI  POT

Từ lâu thú chơi cây cảnh nói chung 
và cây cảnh bonsai nói riêng đã trở 
thành một nét đẹp văn hóa truyền 
thống. Chậu bonsai Talopa với một 
thiết kế hoài cổ, dáng thấp cùng 
nhiều kích thước to nhỏ khác nhau 
vô cùng thích hợp trồng các cây 
tùng, sung cảnh và các cây thế 
ngả, góp phần tạo điểm nhấn cho 
ngôi nhà của bạn.

15
 c

m

47,7 cm
37,8 cm

24,6 x 19,6 x 7,9 (cm)

30,4 x 24 x 9,6 (cm)

36,5 x 29 x 11,7 (cm)

47,7 x 37,8 x 15 (cm)

Growing plants in general, and 
specifically bonsai, has become a 
traditional cultural beauty. Talopa 
Bonsai pot with a nostalgic design, 
low profile, and a variety of sizes is 
suitable for growing conifers, figs, and 
reclining trees, and will contribute to 
the elegance of your home.
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CHẬU BONSAI

NO.020

KHAY/ Tray No.206 31 x 3,5 (cm)

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

33,8 cm

12
 c

m

31,5 cm
CHẬU ĐA GIÁC
POLYGONAL POT

Để đáp ứng nhu cầu trồng cây 
Bonsai hoặc các loại cây bụi thân 
thấp, Talopa cho ra đời chậu đa giác 
với kích thước vừa vặn, hoàn hảo để 
đặt trên bàn hoặc trên một chiếc đôn 
nhỏ, kết hợp với khay hứng nước 
giữ sạch bề mặt. Chậu cây không 
những tô điểm cho góc phòng màu 
xanh của lá mà còn tạo điểm bắt mắt 
bởi đường nét uyển chuyển của loại 
bonsai bạn yêu thích.

To serve the needs of growing Bonsai 
or low-growing shrubs,Talopa offers a 
polygonal pot with the right size, perfect 
for placing on a table or on a small 
pedestal, combined with a tray to keep 
clean the surface.The potted plant not 
only adorns the green corner of the room, 
but also creates an eye-catching point by 
the flexible lines of your favorite bonsai.
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NO.113 NO.114

Ca Cam mNâ Nâu uLá Lá
Green GreenOrange Orange Brow Brown n  White White

CHẬU LAN CAN
BALCONY POT

TÔ ĐIỂM BAN CÔNG

Không gian sống của bạn tràn ngập màu sắc hơn 
không chỉ nhờ hương sắc của các loài hoa mà còn nhờ 
vào kiểu dáng của các loại chậu. Đặc biệt, khi bạn 
muốn tận dụng tối đa khoảng không của căn hộ mà 
phần ban công không được rộng rãi, bạn có thể cân 
nhắc chậu lan can Talopa. Với thiết kế hiện đại, chậu 
là giải pháp tuyệt hảo cho những lan can đơn sơ trở 
lên sinh động, độc đáo, vừa tăng giá trị thầm mỹ cảnh 
quan và thổi hồn vào không gian sống. Chậu  phù hợp 
trồng các loại cây thân thảo, cây bụi, dây lá rũ, các loại 
cây hoa rực rỡ, ...
Your living space is more colorful not only by the scent 
of flowers but also by the design of the pots. Especially, 
when you want to take advantage of the space above the 
balustrade of your narrow balcony, consider choosing the 
Talopa balcony pot. With a modern design, the pot is the 
perfect solution for  monotony of the familiar handrail section 
to become lively and unique, while also increasing the 
architectural appeal of the scenery and breathing life into 
the living room. The pot is suitable for growing herbaceous 
plants, shrubs, drooping leaves, brilliant flowering plants, ...

Rectangular bancolny pot Square bancolny pot
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Cam Nâu/Orange /Brown / White

NO.194

NHỎ / S

LỚN / L

TRUNG / M

ĐẠI / XL

No.191

No.193

No.192

No.194

14,8 x H 12,4 (cm)

24,8 x 19 (cm)

17,9 x 15 (cm)

29,5 x 22,6 (cm)

29,5 cm

22,6 cm

KHAY/ TrayKHAY/ Tray No.206No.205
31 x 3,5 (cm)26 x 3 (cm)

CHẬU HOA 
VÂN GỖ
RUSTIC WOOD POT
Chậu vân gỗ - cái tên đã nói lên 
tất cả. Hoa văn vân gỗ được khắc 
chìm trên thân chậu tạo nên vẻ 
đẹp tự nhiên, mộc mạc. Chậu có 
kích thước đa dạng phù hợp với 
nhiều loại cây, loại hoa khác nhau. 
Ngoài ra chậu vân gỗ cũng có thể 
dùng để xếp tạo hàng rào, dọc lối 
đi góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp 
cho sân vườn và ngôi nhà của bạn.

The rustic wood grain lines are 
engraved on the body of the pot to give 
it a rustic appeal and to bring nature 
into the home. Pots come in a variety 
of sizes to fit a variety of plants and 
flowers. In addition, wood grain pots 
can also be used to put on fences, 
along the path, contributing to the 
beauty of your garden and home.

Gỗ/ Wood
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CHẬU THÙNG GỖ
WOOD BUCKET POT

Cũng như chậu vân gỗ, chậu thùng gỗ được 
tạo ra bằng các đường nét thiết kế vô cùng 
tinh tế và chân thật, mang đến một sản phẩm 
có giá trị thẩm mỹ cao với vẻ đẹp giản dị, gần 
gũi với thiên nhiên. Chậu có 2 kiểu cùng nhiều 
kích thước để bạn lựa chọn cho các không gian 
khác nhau.
Like wood grain pots, wooden crates are created with 
extremely delicate and realistic design, that bring a 
high aesthetic value with a simple beauty, close to 
nature. The pot has 2 styles and many sizes for you 
to choose for different spaces.
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CHẬU THÙNG GỖ KIỂU 1

CHẬU THÙNG GỖ KIỂU 2

No.198 No.198/ L

No.197TRUNG / M

No.196 / S

No.198NO.210 No.210/ L

No.209TRUNG / M

No.208 / S

Ca

Ca

m

m

Nâ

Nâ

u

u

/Orange 

/Orange 

/Brown

/Brown

/

/

 

 

White

White

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

No.204

No.204

20,9 x 2,4 (cm)

20,9 x 2,4 (cm)21,6 x H 17 (cm)

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

No.205

No.205

26 x 3 (cm)

26 x 3 (cm)27,5 x 22 (cm)

Rustic wood pot type 1

Rustic wood pot type 2

16,8 x 14 (cm)

16,8 x 14 (cm)

Gỗ/ Wood

Gỗ/ Wood
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CHẬU TRÒN
ROUND POT

TĂNG THÊM SẮC MÀU KHÔNG GIAN SỐNG

Chậu tròn Talopa được thiết kế với các hoa văn đơn 
giản, tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp cho không gian sử 
dụng. Thành chậu cao phù hợp với các loại cây, hoa 
có bộ rễ ăn sâu. Chậu có các kiểu dáng, kích thước 
khác nhau dễ dàng để bạn lựa chọn theo nhu cầu 
của mình.

Talopa round pots are designed with simple and delicate 
patterns to enhance the beauty of living space. The high 
pot wall is suitable for plants with deep roots. Pots have 
2 different designs and sizes that brings many choices 
according to your needs.
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CHẬU TRÒN GIÁC

CHẬU TRÒN CAO

NO.162

NO.162 No.016

No.015TRUNG / M

No.014

No.162

No.161

KHAY/ Tray No.204
20,9 x 2,4 (cm)

27,8 cm

48,5 cm

23
,4

 c
m

33
,5

 c
m

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

No.204

No.206

No.207

20,9 x 2,4 (cm)

31 x 3,5 (cm)

34,8 x 3,8 (cm)

Polygonal pot

Tall pot
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30,4 cm  

25,7 cm
  

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

KHAY/ Tray No.206 31 x 3,5 (cm)

NO.219

CHẬU TRÒN CARO 
CHECKERED ROUND POT

Sở hữu dáng tròn truyền thống nhưng được 
kết hợp với hoa văn hiện đại trên thân, Chậu 
Tròn Caro mang nét sang trọng rất riêng, 
thích hợp sử dụng trong các không gian 
nội thất như sảnh nhà hàng, khách sạn,.. 
Từ các loại cây bụi thân thấp như phú quý, 
cọ cảnh, kim tiền,... cho đến các loại cây 
thân cao, lá to đều phù hợp trồng trong cậu 
này, nhất là cây chuối cảnh, đại phú gia, 
phát tài ... cho vẻ uy nghi, lộng lẫy.

Possessing a traditional round shape but combined 
with a modern pattern on the body, the Checkered 
Round Pot has its own elegance and is suitable for 
use in interior spaces such as restaurant lobby, 
hotel,... Low-growing shrubs such as ornamental 
palm, money tree, ... to all kinds of tall, big-leaved 
trees, are suitable for growing in this tree, especially 
ornamental banana trees, rich families, and fortune 
teller... for majesty, splendor.
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Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

42 cm

29,9 cm

NO.169

NHỎ / S

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

LỚN / L

TRUNG / M

ĐẠI / XL

No.166

No.204

No.168

No.206

No.167

No.205

No.169

No.207

24,7 x 17,7 (cm)

20,9 x 2,4 (cm)

37,5 x 25,9 (cm)

31 x 3,5 (cm)

30,6 x 20,9 (cm)

26 x 3 (cm)

41,9 x 29,9 (cm)

34,8 x 3,8 (cm)

CHẬU TRÒN VÀNH
ROUND-RIMMED POT

KẾT HỢP ĐĨA LÓT TIỆN DỤNG

Chậu tròn vành sở hữu 1 thiết kế đơn 
giản, thanh lịch, không kém phần hiện 
đại. Chậu tròn vành có  đường kính 
miệng lớn với thiết kế sâu phù hợp 
trồng các cây có kích thước lớn như 
cau thái, cau nhật, trúc mây, lưỡi hổ, 
kim tiền, bàng singapore,... Đi kèm 
chậu là một khay lót vừa tăng tính thẩm 
mỹ cho không gian vừa đảm bảo tính 
tiện lợi trong quá trình sử dụng, giúp 
ngăn nước rỉ ra nền nhà hay mặt bàn.

Round rim pots are designed with a simple 
shape but still possess a modern style. 
Round rim pot with large diameter with 
deep design wall are suitable for growing 
large-sized plants such as Thailand areca, 
Japanese areca, lady palm, snake plant, 
aroid palm, singapore eagle,... A tray is 
included with the pot, which both enhances 
the aesthetics of the space and ensures 
convenience during use by preventing 
water from leaking to the floor or table top.
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Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

NO.222

32,4cm  

33 cm
  

KHAY/ Tray No.205 26 x 3 (cm)

CHẬU LU
URN POT

Châu lu Talopa được thiết kế với các đường 
nét họa tiết điêu khắc cổ điển vừa mang 
vẻ đẹp hoài cổ của chậu đất nung vừa  sở 
hữu các tính năng ưu việt của chậu nhựa 
như: trọng lượng nhẹ, bền, dễ di chuyển, 
đa dạng màu sắc, hạn chế va đập, bể, 
vỡ. Chậu thích hợp đặt ở nhiều không gian 
khác nhau như phòng khách, hành lang 
hay trước sân nhà,...

Talopa urn pot is designed with classical 
sculptural lines that have the nostalgic beauty of 
terracotta pots but also the superior features of 
plastic pots such as light weight, durability, ease 
of movement, diverse color, and limited impact. 
The pot can be used in a variety of places, 
including the living room, hallway, or front yard,...
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No.160

No.158 / S No.159TRUNG / M

No.160/ L

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

4T8

6T8

No.200

No.201

46,3 x 24,3 (cm)

65,1 x H 30,9 (cm)

KHAY/ Tray No.204
20,9 x 2,4 (cm)

KHAY/ Tray No.205
26 x 3 (cm)

KHAY/ Tray No.207
34,8 x 3,8 (cm)

CHẬU 
TRUYỀN THỐNG
TRADITIONAL POT

Để những ngày tết có ý nghĩa trọn vẹn 
thì không thể nào thiếu những chậu 
mai, chậu quất,...Trong các dòng chậu 
của Talopa chậu truyền thống rất phù 
hợp để trồng các loại cây này. Miệng 
chậu rộng, độ sâu vừa phải, thân chậu 
được thiết kế tỉ mỉ với các hoa văn và 
đường nét mang tính truyền thống 
và hoài cổ. Ngoài ra chậu còn rất đa 
dạng về kích thước.

Pots of apricots, kumquats, and other 
citrus fruits are necessary for New Year’s 
Day celebrations. Traditional Talopa pots 
are ideal for growing these plants in. The 
pot’s body is meticulously designed with 
traditional and nostalgic patterns and lines, 
and it has a moderate depth. Furthermore, 
pots come in a variety of sizes.
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No.165

Cam

Nâu

Lá /Green

/Orange 

/Brown

/ White

No.163

No.164TRUNG / M

No.165

No.203KHAY

No.204KHAY

CHẬU
HOA VUÔNG
SQUARE POT

NÉT THIẾT KẾ THANH LỊCH

Chậu hoa vuông TALOPA có độ 
bền cao và cho thời gian sử dụng 
lâu dài.
Chậu có nhiều kích thước, thích hợp 
trồng nhiều loại cây nhờ cấu trúc 
dày dặn và chắc chắn. Ngoài ra sản 
phẩm gọn nhẹ, dễ di chuyển và dễ 
vệ sinh. Thân chậu được trang trí 
bằng những họa tiết thanh lịch, vừa 
cổ điển vừa hiện đại giúp tăng thêm 
vẻ đẹp cho không gian sống.

47,4 x 47,4 x 39,2 (cm)

TALOPA square flower pots are long-
lasting and durable.
Pots come in a variety of sizes, have 
a thick and sturdy structure, and can 
be used to grow a variety of plants. 
Furthermore, the product is small, 
portable, and simple to clean. To 
contribute beauty to the living space, 
the pot body is decorated with elegant 
motifs that are both classic and modern.
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NO.199

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

CHẬU
CHỮ NHẬT CAO
TALL RECTANGULAR POT

MANG NÉT ĐẸP CỔ ĐIỂN

Chậu được trang trí bằng họa tiết hình 
rồng mang nét đẹp cổ điển, tăng vẻ 
đẹp cho không gian sống. Đặc biệt với 
đáy chậu bít, chậu phù hợp để trồng 
các loại cây thủy sinh như sen, súng… 
Ngoài ra, chậu có thể được đục lỗ dưới 
đáy để trồng loại cây phù hợp.

The potted body is adorned with a classically 
beautiful dragon design, which enhances the 
elegance of the living room. The pots, particularly 
with the bottom of the pots, are ideal for growing 
aquatic plants such as lotus,... Furthermore, the 
bottom of the pot may be perforated to allow for 
the planting of appropriate plants.
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Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

NO.215

21,5 cm

24 cm

KHAY/ Tray No.204 20,9 x 2,4 (cm)

CHẬU 
KIM CƯƠNG

DIAMOND TEXTURE POT

ĐƠN GIẢN NHƯNG CÁ TÍNH

Chậu kim cương gây ấn tượng với 
hoa văn độc đáo mang tính thẩm 
mỹ cao trên thân chậu. Chậu có 
kích thước nhỏ thích hợp để trồng 
các loại cây hoa cảnh, kiểng lá 
trưng trong văn phòng, phòng 
khách,....Đi kèm chậu là một đĩa 
lót tiện lợi trong quá trình sử dụng

Diamond pots stun with their distinct 
and aesthetically pleasing patterns 
on the body. The pot is small, making 
it ideal for growing ornamental plants 
in the office, living room, and so on. 
During use, a convenient plate is 
included with the pot.
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NO.195
39

,2
 c

m

31cm  

White /

/Brown

/Orange 

n/GreeLá

uNâ

mCa

KHAY/ Tray No.205 26 x 3 (cm)

CHẬU CẠNH
CRYSTAL TEXTURE POT

ĐƠN GIẢN NHƯNG CÁ TÍNH

Trồng cây xanh là cách tuyệt vời để trang trí 
cho ngôi nhà thân yêu của bạn và lựa chọn 
chậu Cạnh Talopa là giải pháp thật thích 
hợp, vừa đảm bảo được nét thẩm mỹ vừa 
đáp ứng về mặt chất lượng. Xu hướng sử 
dụng chậu nhựa đang lên ngôi vì các tính 
năng ưu thế như: trọng lượng nhẹ, bền, dễ 
di chuyển, đa dạng màu sắc, hạn chế va 
đập, bể, vỡ. Chậu Cạnh có đáy sâu thích 
hợp trồng các loại cây lá cao, rễ dài: lưỡi hổ, 
bàng singapore, vạn thiên thanh, ...

Planting is an excellent way to decorate your 
home, and selecting a Talopa  pot is a good 
solution that ensures both aesthetics and quality.
Plastic pots are gaining popularity due to 
their benefits such as light weight, durability, 
ease of movement, variety of colors, and low 
environmental impact. The deep-bottomed edge 
pot is ideal for growing tall, long-rooted plants.
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NO.213

50
,1

 c
m

42,5 cm

KHAY/ Tray

KHAY/ Tray

No.205

No.207

26 x 3 (cm)28,2 x 32,9 (cm)

36,5 x 42,4 (cm)

42,5 x 50,1 (cm)

34,8 x 3,8 (cm)

CHẬU SỌC
STRIPED POT

Chậu Sọc có thân chậu cao, dáng loe truyền thống 
cho vẻ ngoài mềm mại và uyển chuyển. Chậu có trọng 
lượng nhẹ, độ bền cao, giúp dễ dàng trong việc di 
chuyển, vệ sinh. Với 3 kích cỡ, chậu nhỏ phù hợp để 
trồng cây trang trí nội thất gia đình hoặc sân vườn nhà, 
chậu lớn thích hợp đặt ở các không gian ngoại thất 
rộng lớn như hành lang, lối đi, trước cổng, tiền sảnh,...

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

The Striped Pot has a tall pot body and traditional flared 
shape that brings a soft and supple appearance. The pot is 
light weight and durable that easy to moved and cleaned. 
With 3 sizes, small pots are suitable for growing plants for 
home decoration or home garden, large pots are suitable for 
large outdoor spaces such as corridors, aisles, front gates, 
foyers, etc.

No.163

No.164TRUNG / M

No.165
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TALL FLOWER POT

Với thiết kế đơn giản đường cong mềm 
mại, chậu loa mang dáng vẻ sang trọng, 
thanh lịch. Chậu rất thích hợp để trồng 
các loại hoa kiểng trưng trong văn phòng 
làm việc, phòng họp, sảnh tiếp tân hay 
phòng khách như: cây vạn niên thanh, 
đại đế vương,... Hình dáng chậu chính là 
điểm nhấn tăng tính thẩm mỹ cho không 
gian sử dụng.

With a simple design with soft curves, the flared 
pot has a luxurious and elegant appearance. 
The pot is suitable for planting ornamental 
flowers in both interior and exterior spaces 
such as the office, meeting room, reception 
hall or living room, etc. This kind of pot is an 
excellent choice for improving the aesthetics 
and freshness of a living space due to its high 
quality and elegant design.

CHẬU LOA
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NO.019

69
,7

 c
m

42,5 cm

White /

/Brown

/Orange 

n/GreeLá

uNâ

mCa

KHAY/ Tray KHAY/ TrayNo.205 No.207
26 x 3 (cm) 34,8 x 3,8 (cm)

KHAY/ Tray No.206
31 x 3,5 (cm)

NHỎ / S LỚN / LTRUNG / MNo.017 No.019No.018
28,5 x 33,5 (cm) 42,2 x 69,7 (cm)36,9 x 44,6 (cm)
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KHAY/ Tray No.205
26 x 3 (cm)

NO.217

49
,6

 c
m

20,4 cm

White /

/Brown

/Orange 

n/GreeLá

uNâ

mCa

CHẬU TRỤ CAO
TALL CYLINDER POT

Cây đẹp được trồng trong chậu đẹp 
sẽ càng làm tăng giá trị của cây. 
Chậu trụ cao là một trong những 
sản phẩm có thiết kế ấn tượng và 
đẹp mắt của Talopa với các hoa 
văn gợn sóng uốn lượn dọc theo 
thân chậu, nhìn từ xa chậu trụ cao 
nôm như một thân cây gỗ đuợc xẻ 
ra một cách hoàn hảo. Chậu có đáy 
sâu, miệng nhỏ thích hợp trồng các 
loại cây thân nhỏ lá nhiều hoặc cây 
lá rũ,...

Beautiful plants in beautiful pots will 
boost the value of beauty. The tall pil-
lar pot is one of Talopa’s impressive 
and beautifully designed products, with 
wavy patterns winding along the body, 
giving the tall pot the appearance of a 
perfectly sawn wooden trunk from a dis-
tance. Pots with deep bottoms and small 
mouths are ideal for growing plants with 
large leaves or drooping leaves,...
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NO.218

56 cm

28,6 cm

25
,7

 c
m

White /

/Brown

/Orange 

n/GreeLá

uNâ

mCa

KHAY/ Tray No.206
31 x 3,5 (cm)

Chọn chậu trồng cây là một phần quan trọng 
bên cạnh việc chọn đất và chế độ chăm sóc 
cây. Để bắt đầu, việc đầu tiên cần làm chính 
là lựa chọn được chậu thích hợp. Chậu đa 
giác cao có dáng trụ thân sâu và miệng nhỏ 
phù hợp với các loại cây thân nhỏ, rễ cọc.

CHẬU ĐA GIÁC CAO
TALL POLYGONAL  POT

Aside from the soil and plant care regimen, 
choosing a pot for plants is an important step. To 
begin, the first step is to select the appropriate 
pot. The tall polygonal pot has a deep cylindrical 
shape and a small mouth, making it ideal for 
small-stemmed plants with pile roots.

Gỗ/ Wood
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Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

NO.216

KHAY/ Tray No.203 23 x 23 x  2,7 (cm)

50
,5

 c
m

30 cm 30 cm

Ngoài các dòng chậu nhỏ cho không 
gian trong nhà hoặc sân vườn, Talopa 
còn cho ra đời dòng chậu Vuông Cao, với 
kích thước lớn, đường nét mạnh mẽ, sang 
trọng, thích hợp cho những không gian 
nội thất như tiền sảnh công ty, nhà hàng, 
khách sạn, hoặc  ngoài sân vườn rộng, 
trước cổng, các địa điểm công cộng, 
công viên,... Do đó các loại cây thích hợp 
cho chậu này là các giống cây mang tính 
phong thủy:  vạn tuế, kim tiền, phát tài, 
trường sinh, lan ý, phú quý ....

CHẬU VUÔNG CAO
TALL CYLINDER POT

Talopa introduces Tall Square pots, with large 
sizes, strong and luxurious lines, suitable for 
large interior spaces such as corporate lobby, 
restaurants, hotels, or large garden, in front of 
the gate, public places, parks, and so on. As 
a result, the plants that are appropriate for this 
pot are feng shui varieties.
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BÌNH HOA TALOPA
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BÌNH HOA
VASE

The vase is made with cutting-edge technology and high-
quality plastic materials, and it is available in a variety of 
colors and designs. The small vase is perfect for arranging 
flowers on a table and can also be used to decorate the 
dining table, desk, or living room. The vase is easy to clean, 
scratch-resistant, and non-toxic. The vase’s composition is 
very environmentally friendly, recyclable, and contributes to 
environmental sustainability.

Bình hoa được sản xuất dựa trên công nghệ hiện 
đại với nguyên liệu nhựa cao cấp nên có màu 
sắc và kiểu dáng đẹp mắt. Bình với dáng nhỏ 
thích hợp để cắm các loại hoa để bàn, phù hợp 
để trang trí trên bàn ăn, bàn làm việc hay phòng 
khách. Bình rất dễ dàng vệ sinh, hạn chế trầy 
xước và an toàn sử dụng.Thành phần cấu tạo 
của bình hoa khá thân thiện với môi trường, có 
thể sử dụng cho hoạt động tái chế và góp phần 
bảo vệ môi trường.
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BÌNH HOA 1

BÌNH HOA 2

Vase type 1

Vase type 2

20 cm
30 cm

30,2 cm
19,8 cm

9,4 cm

11,1 cm 11,1 cm

9,4 cm

16 cm

15 cm 14,9 cm

16 cm

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

NO.246

NO.216

Bình 1 kiểu 1

Bình 2 kiểu 1 Bình 2 kiểu 2

Bình 1 kiểu 2

NO.247

NO.219
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BÌNH HOA 5

BÌNH HOA 6

Vase type 5

Vase type 6

30,2 cm

30,2 cm

19,8 cm

19,8 cm

9,6 cm 9,6 cm

9,2 cm 9,2 cm

10,2 cm 10,2 cm

11,6 cm 11,6 cm

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

Cam NâuLá /Green /Orange /Brown / White

Bình 5 kiểu 1

Bình 6 kiểu 1 Bình 6 kiểu 2

Bình 5 kiểu 2

NO.248

NO.250

NO.249

NO.251



Website : www.talopa.com
E-mail    : info@talopa.com

Facebook : Talopa.com
Zalo         : Talopa CSKH            : 0931 795 995


