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ITOOTI SUNGLASSES to wytrzymałe, stylowe i bezpieczne okulary 
przeciwsłoneczne dla dzieci. Zapewniają najwyższą ochronę dla oczu 
dziecka, a przy tym komfort podczas dziecięcych aktywności.

Naturalna ochrona oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV u dzieci 
jest obniżona, dlatego tak ważne jest, aby wspierać ją bezpiecznymi 
okularami przeciwsłonecznymi. 

ITOOTI gwarantują 100% ochronę przed pełnym spektrum UV (UVA, 
UVB, UVC). Wykonane są z najwyższej jakości materiałów odpornych na 
uderzenia i porysowania.

ISO
12312-1

safety standard

Spójrzmy na świat oczami dziecka
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KOLORY TOOTINY Classic prezentuje okulary 
przeciwsłoneczne w sześciu kolorach

W kolorach dzieciństwa

Kolor: Różowy
Small: T-SHA-CS05, 5907630903051
Medium: T-SHA-CM05, 5907630903150

Kolor: Zielony
Small: T-SHA-CS06, 5907630903068
Medium: T-SHA-CM06, 5907630903167

Kolor: Czerwony
Small: T-SHA-CS03, 5907630903037
Medium: T-SHA-CM03, 5907630903136

Kolor: Granatowy
Small: T-SHA-CS04, 5907630903044
Medium: T-SHA-CM04, 5907630903143

Kolor: Czarny
Small: T-SHA-CS01, 5907630903013
Medium: T-SHA-CM01, 5907630903112

Kolor: Biały
Small: T-SHA-CS02, 5907630903020
Medium: T-SHA-CM02, 5907630903129



4 Stylowe Wytrzymałe Bezpieczne 



5Okulary przeciwsłoneczne ITOOTI

Połączenie klasycznego wzoru 
ze starannie dobranymi kolorami
tworzy idealny design okularów. 

Okulary przeciwsłoneczne ITOOTI
 to praktyczny i stylowy 

prezent dla każdego malucha. 

ITOOTI ZESTAW ZAWIERA:

Okulary przeciwsłoneczne 
Worek z mikrofi bry



6 Widok z dziecięcej perspektywy 

SOCZEWKI ITOOTI są wykonane z Polycarbonu, klasy A (najwyższej 
jakości), dzięki czemu są odporne na uderzenia i zarysowania. Zgodnie 
ze standardami UE, okulary ITOOTI posiadają ochronę kategorii #3. 

Stosowanie ciemniejszych okularów niż kategoria #3, w „normalnych” 
warunkach, może spowodować, że dziecko nie będzie widzieć 
odpowiednio.

W okularach słonecznych ITOOTI soczewka posiada klarowny zielony 
kolor z oznaczeniem G15, który przepuszczając 15% światła widzialnego, 
przyciemnia obraz, ale nie zniekształca barw. Jest to wielka zaleta dla 
dzieci, które dopiero uczą się rozpoznawania kolorów.

ITOOTI
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ROZMIARYWystępują w dwóch rozmiarach: 
Small (0-3 lat) oraz Medium (3+ lat)

Rośniemy razem z Wami

Rozmiar należy dopasować indywidualnie do głowy dziecka

GUMOWE OPRAWKI okularów 
przeciwsłonecznych ITOOTI 
są super elastyczne. 

Dzięki temu, nie łamią się podczas 
użytkowania przez maluchy, 
które chętnie wyginają je w rączkach.

0-3

3+

SMALL

MEDIUM

Szerokość oprawek: 108 mm
Wysokość oprawek: 38 mm

Długość zausznika: 110 mm

Szerokość oprawek: 115 mm
Wysokość oprawek: 40 mm

Długość zausznika: 122 mm

7Rośniemy razem z Wami



Producent: Tootiny
tel.: +48 618 499 261

e-mail: biuro@tootiny.com

www.itooti.net
www.facebook.com/Itootinet

www.instagram.com/itooti_by_tootiny


