www.tuty.co.il

נחשוש
משמש כמגן ראש לעריסה ,מיטת תינוק
וממשיך גם למיטת הילדים
יכול לשמש כמשחק התפתחותי
בעל תויות שתינוקות אוהבים במיוחד...
ניתן לכביסה במכונה
 100%כותנה
אורך  190ס מ ,הקף  32ס מ
מיוצר בישראל

גווני כחול I -

גווני ורוד E -

גווני אפור A -
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גווני אפור D -
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משטח פעילות ביתי

אפור
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אפור תכלת

Tuty

אפור ורוד

שחור לבן אפור

משטח לבית המשמש לפעילות ומשחקים לתינוק ולילד
חלק עליון עשוי  100%כותנה בצירוף תגיות שתינוקות אוהבים במיוחד
חלק תחתון עשוי ויניל  -מונע החלקה ורטיבות וקל לניקוי
בעל מילוי עבה ונעים
ניתן לכביסה במכונה
ניתן לקיפול מהיר ונוח
גודל 140x140
מיוצר בישראל

בובוש

ארנב תויות

בובה עשויה  100%כותנה בעלת
תויות צבעוניות המשמשת כחפץ
מעבר נעים ורך לתינוק.
ניתן לחבר לתווית צעצוע או מוצץ
גודל  30x30ס מ
ניתן לכבס

שפן

בובות שפן רעשן

בובה עשויה  100%כותנה בעלת
תויות צבעוניות המשמשת כחפץ
מעבר נעים ורך לתינוק.
ניתן לחבר לתווית צעצוע או מוצץ
גודל  30x30ס מ
ניתן לכבס
גווני אפור ורוד

גווני אפור תכלת

מובייל ענן
גווני אפור תכלת

אירגונית
בובה עשויה  100%כותנה בעלת
תויות צבעוניות המשמשת כחפץ
מעבר נעים ורך לתינוק.
ניתן לחבר לתווית צעצוע או מוצץ
גודל  30x30ס מ
ניתן לכבס

גווני אפור ורוד

אירגונית לתליה על מיטה ,עריסה או על הקיר
האירגונית בנויה מכיס גדול ושניים קטנים לאירגון
אביזרי התינוק כגון  -מגבונים ,חיתולים ,מוצצים...
 100%כותנה
גודל  48x48ס מ
ניתן לכבס
גווני אפור
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גווני אפור שחור לבן

גווני אפור

תיק פיקניק
תיק עם ידיות לנשיאה או תליה על העגלה
משטח פעילות נייד שניתן לקחת לכל מקום
חלק עליון  100%כותנה בצירוף תוויות
שילדים אוהבים...
חלק תחתון עמיד למים
מידות  140x140ס מ
מיוצר בישראל

מגבת

קפוצון פונפונים עם קשירה
מגבת כותנה נעימה עם קפוצון לכיסוי ראש
בעיטור פונפונים
בעלת שתי רצועות לקשירה סביב צוואר ההורה
המקל על הוצאת התינוק מהאמבטיה
ניתנת לכביסה במכונה
מתאימה לתינוקות מגיל לידה ועד גיל 6
גודל  70x140ס מ
מיוצר בישראל

אפור עם לב ורוד

לבן עם לב ורוד

אפור עם כוכב תכלת

לבן עם כוכב אפור

חורף | גווני שמנת ורוד

חורף | גווני ורוד

חורף | גווני ורוד אפור

לחורף | גווני כחול אפור

לחורף | גווני גינס אפור

שמיכות קיץ

שמיכת תויות

שמיכת תויות עם מילוי | חורף

שמיכה נעימה בצירוף תויות שילדים כל כך אוהבים...
שמיכה עם מילוי או ללא מילוי המתאימה לעונת הקיץ
ניתן לחבר לתוית צעצוע או מוצץ
ניתן לכביסה במכונה
 100%כותנה
גודל  80x90ס מ
מיוצר בישראל

דיגלוני אותיות
פריט מקסים לעיצוב החדר
דגלונים בצבעים שונים
ניתן לבחור אותיות בעברית ובאנגלית
גודל כל דיגלון  15x24ס מ

שרשרת דיגלונים
פריט מקסים לעיצוב החדר
שמונה דגלונים בצבעים שונים
אורך  2מטר
ניתן לכביסה במכונה
 100%כותנה
מיוצר בישראל

תותי במושב החלה את דרכה בשנת 2004
כחנות קטנה וקסומה לתינוקות וילדים ברשפון.
במשך השנים ולאחר שהפכתי אמא בעצמי זיהיתי
את הצורך במוצרי תינוקות המשלבים איכות,
סטייל ונוחות וכך נולד המותג tuty -
מותג איכותי ואופנתי המיוצר בישראל.
המוצרים שלנו עשויים  100%כותנה מבדים נעימים
ומלטפים ובשילוב אלמנטים לגירוי והתפתחות התינוק.
אני מאמינה שעיצוב ואיכות מתחילים כבר
מהיום הראשון...
שלכם באהבה,
עינת תותי

www.tuty.co.il | contact@tuty.co.il

