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Kilka słów o Tootiny

Nasza obecność w branży dziecięco-zabawkowej oraz medycznej w Polsce sięga początku lat 90.
Od początku firma Tootiny zajmowała się dystrubucją wyłącznie własnej marki. Z czasem rozszerzyliśmy działalność
o reprezentowanie znanych zagranicznych marek. Dobraliśmy portfolio produktów, które odpowiadają naszym
wymaganiom zarówno jako profesjonalistom jak i konsumentom.
Innowacja, jakość, profesjonalizm to niektóre z cech, które staramy się aby były kojarzone z nami
i produktami, które reprezentujemy. Stawiamy na długoterminowe relacje szukając partnerów z tym samym
nastawieniem do współpracy. Naszym głównym rynkiem zbytu jest Polska, jednak z własnymi markami Tootiny i
Snibbs rozszerzamy obszar do coraz większej ilości rynków zagranicznych.
Wysoka sprawność operacyjna, elastyczność i długoletnie doświadczenie pozwalają nam na działanie poprzez
różne kanały dystrybucji. Nasza organizacja posiada narzędzia i doświaczenie aby sprostać wymaganiom każdego
partnera niezależnie czy jest sklepem stacjonarnym, sieciowym czy internetowym.

EN

A little about Tootiny

Our presence on the Polish market with child, toy and nursury products dates back to the beginning of the 1990s.
We started as a producer of higien products which we distributed under our own brand Snibbs. Over time we
expanded our activity, not only, by widening our production range to new products and brands but also by taking
on representation of well-known global brands, as a distributor in our region. We have carefully chosen a portfolio
of products that meet our requirements as individuals and consumers. Our motto is only to offer products we
would be ready to use ourselfs or recommend to someone close.
Innovation, quality and professionalism in the things we do and the products we offer are some of the features
that we try to be identified by. We focus on long-term relationships and looking for partners with the same attitude
to cooperation. Our main market is Poland, but with our own brands Tootiny and Snibbs, we are expanding our
presence to an increasing number of foreign markets.
High efficiency, flexibility and extensive experience allow us to use different distribution channels. There is no
difference for us whether our client is a local stationary, chain or internet store. Our organization is adapted, has
tools and flexibility to meet the requirements of all our partners.

Własne marki/ Own Brands:

Marki w wyłącznej dystrybucji/ Brands in exclusive distribution:
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Tootiny Hoppimals - Nadmuchiwane zwierzątka do skakania

Jesteśmy producentem gumowych zabawek dla aktywnych maluchów. Skoczki Hoppimals pełnią rolę
gumowej piłki gimnastycznej. Zabawką można bawić się zarówno w domu jak i w ogrodzie. Oprócz świetniej
zabawy Skoczki zapewniają dziecku ćwiczenia, które pomagają rozwijać zamiłowanie do aktywności fizycznej
na całe życie. Poprzez zabawę na skoczku dziecko odkrywa ruch i kolory, jednocześnie rozwijając koordynację
i wzmacniając kręgosłup, mięśnie pleców i nóg. W kolekcji producenta Tootiny dostępne są 4 modele skoczków:
krówka, konik, piesek i kotek.

EN Tootiny Hoppimals - Inflatable jumping animals
We are a manufacturer of rubber toys for active kids. The Hoppimals jumping animals are used in the same way as
a jumping ball. You can play with it both at home and in the garden. In addition to great fun, jumping animals by
Tootiny provide the child with exercises that help develop a passion for physical activity for a lifetime. By playing
on the jumping animal, the child discovers movement while developing coordination and strengthening the
spine, back and leg muscles. A succefull item thanks to its trendy designs and wide color range, which is availible
in four designs, a cow, a horse, a dog and a cat.
Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

Polska, Szwecja/ Poland, Sweden

Strona internetowa/ website

www.hoppimals.com

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Cały świat/ whole world
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Czym wyróżniają się produkty

Wysokiej jakości materiały
Nowoczesny design i kolorystyka
Minimalny odsetek reklamacji, poniżej 0,1%
Wielojęzyczny opis na opakowaniu
Pompka w zestawie
4 postaci, 17 modeli do wyboru
Dedykowane opakowanie dla każdego produktu

•
•
•
•
•
•
•

What makes our products stand out

Very high quality materials
Trendy design and color range
Very low reclamation rate, even under 0,1%
Multilanguage giftbox
Pump included
4 designs in 17 colors
Dedicated packaging for each product

Kartonik i pompka w zestawie
Box with pump included
5
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Tootiny - Okulary przeciwsłoneczne dla dzieci

TOOTINY OKULARY to wytrzymałe, stylowe i bezpieczne okulary przeciwsłoneczne dla dzieci. Zapewniają
najwyższą ochronę dla oczu dziecka, a przy tym komfort podczas dziecięcych aktywności. TOOTINY OKULARY
gwarantują 100% ochronę przed pełnym spektrum UV (UVA, UVB, UVC). Wykonane są z najwyższej jakości
materiałów odpornych na uderzenia i porysowania. Połączyliśmy klasyczny wzór ze starannie dobranymi kolorami,
co pozwoliło nam uzyskać idealny design okularów.

EN

Tootiny - Safe sunglasses for kids

TOOTINY SUNGLASSES are safe, durable and stylish sunglasses for children. They provide the highest level of
protection for your child’s eyes, at the same time ensuring comfort during playtime and other activities. TOOTINY
SUNGLASSES guarantee protection against the full UV spectrum (UVA, UVB, UVC) and are made from materials of
the highest quality which also makes them not only shock but also scratch resistant. We create fasion combining
classic design with modern colours.

Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

Polska, Szwecja/ Poland, Sweden

Strona internetowa / website

www.itooti.com

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Cały świat/ whole world
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Czym wyróżniają się produkty

100% gwarancja ochrony przed całym spektrum
promieniowania UV (UVA, UVB, UVC)
Soczewki wykonane są z Polycarbonu, klasy A
Zielony kolor soczewek z oznaczeniem G15
Nie zniekształcają kolorów
Filtr category #3
Super giętkie gumowe oprawki
BPA-free – wykonane z bezpiecznych materiałów
W opakowaniu: okulary, woreczek z mikrofibry
Występują w dwóch uniwersalnych rozmiarach:
Small (0-3 lat) i Medium (3+)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

What makes our products stand out

100% protection against the full UV spectrum
(UVA, UVB, UVC)
Tootiny lenses are made from class A polycarbonate
Do not distort the colors
The lenses are clear green in colour with G15 markings
Filtr category #3
The rubber frames makes sunglasses super flexible
BPA-free - made from safe materials
Box content: sunglasses, microfiber bag
Classic collection in two sizes:
Small (0-3 years) and Medium (3+ years)

Kolekcja ITOOTI ACTIVE
Okulary dostępne w 6 kolorach i trzech rozmiarach SMALL, MEDIUM, LARGE

Kolekcja TOOTINY CLASSIC
Okulary dostępne w 6 kolorach i dwóch rozmiarach SMALL, MEDIUM
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Snibbs - Nieprzemakalne podkłady higieniczne i prześcieradła na materac

Pierwsza marka własna Tootiny, która jest obecna na rynku od początku lat 90. Inspirację czerpie od skandynawskich
produktów, które wyróżnia wysoka jakość materiałów oraz innowacyjność. Firma specjalizuje się w produkcji
podkładów higienicznych, które przeznaczone są dla dzieci i dorosłych. Podkłady te znajdują zastosowanie
zarówno w domu jaki i w placówkach medycznych, przedszkolach i żłobkach, placówkach pomocy społecznej,
hotelach i wielu innych.

EN

Snibbs - Waterproof fitted sheets and mattress protectors

Snibbs is our first brand has been around since the beginning of the 1990. Its products draws inspiration from
Scandinavian quality thinking, which also is reflected in its materials and innovative designs. The main product
category is mattress protectors in different shapes and designs. Made to meet the requirements of both personal
and professional use not only at home but also in kidergardens, nursery homes, hotels, hospitals, and many
more.

Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

Polska, Szwecja/ Poland, Sweden

Strona internetowa/ website

www.snibbs.pl

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Cały świat/ whole world
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EN What makes our products stand out

Czym wyróżniają się produkty

W 100% nieprzemakalna membrana TPU
Oddychająca, ulepszona wersja PU
Wysokiej jakości bawełna 160g/m2
Można prać w 60 stopniach
Podkład 10050 można prać w 90 stopniach
Wykończenie gumką narożnikową
w podkładach 10021/10022
Prześcieradła 10023/10024 obszyte gumką
Pastelowe kolory prześcieradeł

•
•
•
•
•
•
•
•

100% waterproof TPU membrane
Breathable, improved version of PU
High quality cotton 160g / m2
Washable in 60 degrees
The 10050 protector can be washed in 90 degrees
Protectors with Corner strapsx as symbols
10021/10022
Fitted Mattress sheets as symbols 10023/10024
White or pastel colors

Nieprzemakalne prześcieradła 60x120 cm, 70x140cm
Fitted Waterproof Mattress Sheets 60x120 cm, 70x140cm

Jednorazowe uniwersalne myjki 19x19cm
Universal disposable washing pads 19x19cm

Nieprzemakalne podkłady 70x100cm, 60x120cm, 70x140cm, 90x140cm
Mattress Protectors 70x100cm, 60x120cm, 70x140cm, 90x140cm
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Lascal - Uniwersalne dostawki do wózków, nosidełka, bramki ochronne, spacerówki

Szwedzka marka Lascal oferuje produkty, które zapewniają rodzicom kontrolę oraz poczucie bezpieczeństwa.
Ergonomicznie zaprojektowane bramki ochronne, dostawki do wózków i nosidełka dla dzieci wyróżniają się
na rynku innowacyjnością oraz najwyższą jakością zarówno pod względem ich funkcjonalności jak i użytych
materiałów, co poprawia komfort życia rodziny.

EN

Lascal - Universal Stand on platforms, baby carriers, safety gates, pushchairs

Original, ergonomic Swedish designed baby safety gates, pushchair ride-on platforms and baby front carriers.
We focus on providing products of the highest quality in both design and materials to make family life easier.

Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

Szwecja, HK/ Sweden, HK

Strona internetowa/ website

www.lascal.net

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Poland, Baltic States, Ukraine
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Czym wyróżniają się
produkty

EN

Dostawka do wózka
•
•
•
•
•
•

Uniwersalna - pasuje do 99,9%
modeli wózków na rynku
Bezpieczna antypoślizgowa
powierzchnia
Duże koła, komfort dla rodzica
Szybki i łatwy montaż
System zawieszenia Max-COMFORT™
System Lift and store

Stand on Platform
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wkładka dla niemowląt ważących
już od 3,5 kg
Odpowiednie dla dzieci
ważących do 15 kg
Umożliwia noszenie dziecka w 3
pozycjach
Szerokie, regulowane miejsce
do siedzenia
W pełni oddychające tkaniny

•
•
•

•

Działa na zasadzie rolety
Nie pozostawia progu
Automatyczne zamykanie czasowe

Specially designed infant seat for
newborns weighing over 3.5kg
Designed for children
weighing up to 15 kg
Three carrying positions
Wide, 3D, comfortable,
fully supportive seat
Reathable, washable 3D fabric

Safety Gate

Bramka ochronna
•
•
•

BuggyBoard® fits to every type of
buggy
A large anti-slip surface
Big wheels and a wide platform
Quick release
Super-smooth suspension MaxCOMFORT™
System Lift and store

Baby Carrier

Nosiedłko dla dziecka
•

What makes our products
stand out

•
•
•

Discreet, fully secure and innovative
Slots invisibly into its housing when
not in use
Secure, automatic time lock
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Korbell - Specjalistyczne pojemniki na zużyte pieluszki i odpady higieniczne

Amerykańska firma Janibell specjalizująca się w produkcji pojemników na odpady higieniczne stworzyła markę
Korbell oferującą pojemniki na zużyte pieluchy. Pojemniki Korbell wyposażone w podwójny system uszczelniania
nie przepuszczają bakterii i nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. W pojemnikach wykorzystano unikalny ciągły
system workowy.

EN

Korbell - Advanced nappy and higien disposal bins

American company, Janibell, specializing in the production of hygienic hands-free disposal bins. Under their
brand Korbell they offer a wide range of high end nappy disposal bins. Korbell containers equipped with a double
sealing system and powder-scented liners, do not let bacteria and unpleasant odors out. The bins uses a unique
continuous bag/liner system for users convinience and good economic result.

Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

USA, Korea

Strona internetowa/ website

www.korbell.pl, www.korbell.com

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Poland, Baltic States
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EN

Czym wyróżniają się produkty

Podwójny system uszczelniający
Unikalny ciągły system workowy
Ekonomiczny - niski koszt utrzymania
Trwały materiał ABS
Łatwy w obsłudze
W każdym pojemniku zamontowany wkład
Dostępne w 3 pojemnościach 9l, 16l, 26l

•
•
•
•
•
•
•

What makes our products stand out

Double sealing system
A unique continuous bag/liner system
Economical - low maintenance cost
Durable heavy-duty ABS material
Hygienic, Hands-free, Easy to use
Each bin comes with a liner already installed
Available Nappy Bin Models 9l, 16l, 26l

Janibell M400DS to pojemnik, który sprawdzi się w
miejscach publicznych. Rozwiązanie dedykowane dla
placówek takich jak żłobki, domy opieki czy szpitale.
Pojmność 48l.
The Janibell M400DS diaper pail was specifically
designed to meet the needs of child care centers,
nursing homes and hospitals. Capacity 48l.

BIODEGRADABLE
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Teddykompaniet - Pluszowe maskotki i miękkie akcesoria dla niemowląt

Teddykompaniet Båstad jest rodzinną firmą o wieloletniej tradycji, która od ponad 25 lat zajmuje się produkcją
zabawek pluszowych. Zespół Teddykompaniet dzięki połączeniu pasji z innowacyjnością, tworzy unikalne
kolekcje uroczych maskotek, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem. Doświadczenie firmy Teddykompaniet
przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo dzieci.

EN

Teddykompaniet - Plush and soft toys for kids and toddlers

Teddykompaniet i Båstad, a company which specializes in soft animals, baby products and gift items, started
as a family-run company almost 25 years ago. Thanks to the combination of passion and innovation, the
Teddykompaniet team creates unique collections of cute mascots that not only impress with their appearance.
The experience of Teddykompaniet ensures a safe soft toy for our children.

Informacje dotyczące firmy/ Company information
Kraj pochodzenia firmy/ Company origin

Szwecja/ Sweden

Strona internetowa/ website

www.teddykompaniet.pl

Dystrybucja Tootiny/ Distribution by Tootiny

Polska/ Poland
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Czym wyróżniają się produkty

Wysokiej jakości materiały
Spełniają normy bezpieczeństwa poniżej
3 roku życia (odpowiednie dla dzieci 0+)
Materiały odporne na ogień
Można prać w pralce w 40 stopniach
Spełniają normy bezpieczeństwa UE
Oznakowanie CE oraz EN71
Szeroki wybór asortymentu
Wiele kolekcji tematycznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

What makes our products stand out

High quality plush
Meet safety standards for children from ages 0+
Made of the highest quality fire resistant materials
Special non-toxic paints are used to dye the plush
Can be machine washed at 40 degrees
Meet all EU safety standards
CE and EN71 marking
A wide product line
Many thematic collections
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Producent i dystrybutor marek dziecięcych

Zapraszamy do współpracy
www.tootiny.com
www.b2b.snibbs.pl

Wyprodukowano katalog 20210127

Skontaktuj się z nami

Grupa Tootiny-Snibbs

Napisz do nas:

Contact us
(+48) 618 499 261

ul. Trzebiatowska 16,
60-432 Poznań, Polska Poland

Send us an email
biuro@tootiny.com

