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Marca americana de Puericultura e Acessórios

Design, funcionalidade e uma explosão de cores!
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Coleção Raposa

Mochila: xxx

Lancheira com Velcro: térmica, com fecho
de velcro, cartão interno para informações
de identificação e uma alça conveniente.
Tamanho: 19,5(L) x 11,4(P) x 25,4(A)cm

Lancheira com Zíper: xxx

Bento Box com Divisórias: xxx

Tigela com Sucção: xxx

Talheres com Estojo: xxx

Babadore: xxx

Garrafinha com Canudo: xxx

Ore´Originals

Mochila

Ref.: B-48-002

Tigela com Sucção

Ref.: A-39-002
Babador 2 Unidades

Ref.: A-42-002

Garrafinha com Canudo Tritan

Ref.: A-37-002

Lancheira Velcro

Ref.: B-49-002

Lancheira Zíper

Ref.: B-48-102

Bento Box com Divisória

Ref.: A-40-002

Talheres Colher e Garfo com Estojo

Ref.: A-41-002
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Coleção Oceano
Ore´Originals

Mochila

Ref.: B-48-001

Tigela com Sucção

Ref.: A-39-001

Babador 2 Unidades

Ref.: A-42-001

Garrafinha com Canudo Tritan

Ref.: A-37-001

Lancheira Velcro

Ref.: B-49-001

Lancheira Zíper

Ref.: B-48-101

Bento Box com Divisória

Ref.: A-40-001

Talheres Colher e Garfo com Estojo

Ref.: A-41-001
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Coleção Sereia
Ore´Originals

Mochila

Ref.: B-48-003

Tigela com Sucção

Ref.: A-39-003

Lancheira Velcro

Ref.: B-49-003

Garrafinha com Canudo Tritan

Ref.: A-37-003

Prato de Sucção com Divisória

Ref.: A-38-003

Bento Box com Divisória

Ref.: A-40-003

Talheres Colher e Garfo com Estojo

Ref.: A-41-003
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Descrição
Mochila com Velcro
Ref.: B-48-00
Descrição: com fecho de
velcro, alças macias e
ajustáveis, um bolso com zíper
para coisas pequenas e inclui
etiqueta para o nome da
criança.
Tamanho: 20,5 x 10,5 x 28 cm
(LxPxA)
Material: Exterior de lona de
algodão impermeável e
interior de lona de nylon
durável. Correias de nylon.
Sem chumbo. Livre de BPA.
Não tóxico.

Ore´Originals

Lancheira com Velcro
Ref.: B-49-00
Descrição: térmica, possui
isolamento total, um fecho de
velcro, cartão interno para
informações de identificação
e uma alça.
Tamanho: 17 x 11 x 24,5cm
(LxPxA)
Material: Exterior de lona de
algodão laminado, com forro
isolado de limpeza fácil. Sem
chumbo. Livre de BPA. Sem
ftalato. Sem PVC.

Garrafinha com Canudo Tritan
Ref.: A-37-00
Descrição: Impermeável a
odores e manchas, resistente
a estilhaços e arranhões e um
mosquetão para prender
facilmente a uma mochila,
um bico de silicone macio e
um canudo extra dentro.
Recomendado para crianças
de 3 anos ou mais. O bico não
é removível nesta garrafa.
Mosquetão removível.
Tamanho: 7 x 7 x 17cm (LxPxA)
– 355 ml
Material: polipropileno e
silicone. Sem chumbo. Livre
de BPA. Sem ftalato. Não
tóxico. Inclui um canudo
extra.

Lancheira com Zíper
Ref.: B-49-10
Descrição: térmica, apresenta
um bolso interno de malha
para talheres ou bolsa de
gelo, além de etiqueta de
identificação. Alça macia e
um bolso externo.
Tamanho: 19 x 10 x 25cm
(LxPxA)
Material: um exterior durável
de algodão tratado com um
revestimento à prova d'água.
Exterior de lona de algodão à
prova d'água, bolso interno
de malha com forro isolado
para limpar. Sem chumbo.
Livre de BPA. Sem ftalato. Sem
PVC.

Prato de Sucção com Divisória
Ref.: A-38-00
Descrição: A base de sucção removível é projetada
para ajudar a manter o prato no lugar na maioria das
superfícies lisas. Três áreas divididas mantêm os alimentos
separados.
Tamanho: 22 x 2 x 22cm (LxPxA)
Material: Melamina e silicone duráveis. Sem chumbo.
Livre de BPA. Não tóxico. Caixa de presente feita de
materiais reciclados.



www.itte.com.br

Descrição
Ore´Originals

Talheres
Ref.: A-41-00
Descrição: Com o tamanho
certo para mãos pequenas

segurarem, cada conjunto é
embalado em uma maleta
reutilizável que é perfeita para
almoços embalados ou
encontros de jogos. Uma
ótima maneira de manter
talheres limpos ou conter
talheres sujos. Também inclui
um espaço para escrever o
nome do seu filho na frente.
Tamanho: 1 x 05 x 13cm
(LxPxA)
Material: Aço inoxidável e
plástico ABS. Sem chumbo.
Livre de BPA. Não tóxico. Inclui
caixa de transporte
reutilizável.

Bento Box com divisória
Ref.: A-40-00
Descrição: com três divisórias
e paredes internas altas para

manter os alimentos
separados. tampa com fecho
é perfeito para guardar
alimentos em casa,
mantendo-os frescos e
ajudando a evitar
derramamentos. de fácil
abertura, leve e prático,
Tamanho: 22 x 14,5 x 6,5cm
(LxPxA)
Material: polipropileno com
selo de silicone seguro para
alimentos, não tóxico, sem
chumbo, livre de BPA, sem
PVC e sem ftalato.
Construção hermética.
Microwavable & Freezer Safe.

Babador
Ref.: A-42-00
Descrição: Kit com dois mini
babadores com estampas

diferentes. Fechamento de
pressão simples, são duráveis
e laváveis na máquina.
Tamanho: 23,5 x 38 cm (LxA)
Pescoço - 10cm dia.
Material: EVA atóxico com
forro de algodão/nylon. Sem
chumbo. Livre de BPA. Não
tóxico.

Tigela de Sucção
Ref.: A-39-00
Descrição: A base de sucção
removível é projetada para

ajudar a manter a tigela no
lugar na maioria das
superfícies lisas.
Tamanho: 22 x 5 x 22cm
(LxPxA)
Material: Melamina durável e
tigela de silicone. Sem
chumbo. Livre de BPA. Não
tóxico. Caixa de presente
feita de materiais reciclados.
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Marca americana de Puericultura, Brinquedos e Roupas

Inovação, design e muita diversão!
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Lancheira de bichos divertida!
Totalmente térmica, com bolso interno para
guardar talheres, guardanapos ou outro
utensílio. Possui alça para prender a qualquer
mochila, etiqueta interna para nome. Com zíper
divertido, combina com a mochila, babador e
pratinhos. Recomenda-se utilizar com bolsa de
gelo.

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 3 anos 
Peso: 150 gr.
Medidas: 22,9 x 19,1cm  (A-L)
Material: Poliéster, livre de BPA, PVC , Phtalato
Higiene: pano úmido

Produtos

Borboleta

Ref.: B-17-020

Linha Zoo Skip Hop

Lancheira Unicórnio

Ref.: B-17-021

Lancheira Macaco

Ref.: B-17-004
Macaco

Ref.: B-24-004

Unicórnio

Ref.: B-24-021

Mochila Unicórnio

Ref.: B-16-021

Lancheira Porca

Ref.: B-17-026

Lancheira Coelho

Ref.: B-17-025
Mochila Coelho

Ref.: B-16-025
Mochila Porca

Ref.: B-16-026
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Lancheira de bichos divertida!
Totalmente térmica, com bolso interno para
guardar talheres, guardanapos ou outro
utensílio. Possui alça para prender a qualquer
mochila, etiqueta interna para nome. Com zíper
divertido, combina com a mochila, babador e
pratinhos. Recomenda-se utilizar com bolsa de
gelo.

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 3 anos 
Peso: 150 gr.
Medidas: 22,9 x 19,1cm  (A-L)
Material: Poliéster, livre de BPA, PVC , Phtalato
Higiene: pano úmido

Produtos

Lancheira Joaninha

Ref.: B-17-011

Lancheira Coruja

Ref.: B-17-005
Lancheira Abelha

Ref.: B-17-006

Borboleta

Ref.: B-17-020

Linha Zoo Skip Hop

Lancheira Porco-espinho

Ref.: B-17-019

Lancheira Raposa

Ref.: B-17-029

Lancheira Dálmatas

Ref.: B-17-028

Girafa

Ref.: B-24-015

Kit Necessaire Kids Óculos

Ref.: B-33-040

Lancheira Borboleta

Ref.: B-17-020

Baldinho Coruja 

Ref.: MA0048
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Adesivos Divertidos

Alegrando e colorindo o ambiente!
Traz paredes nuas para a vida, dando um
toque final todo especial ao quarto dos
pequenos. Adesivo de fácil aplicação,
podendo ser reorganizados frequentemente.

Informações técnicas
Folhas: 4 
Medidas: 30,50 x 8 x 91,50 cm cada folha 
Higiene: pano úmido

Passarinhos

Ref.: D-03-002
ABC Zoo

Ref.: D-03-005

Linha Puericultura Skip Hop
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Marca americana de produtos para carrinhos de bebê! 

Acessórios de alta qualidade, focados em inovação, qualidade e praticidade, que 
deixam à mão objetos de primeira necessidade!
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Organizadores de Carrinho

Itens indispensáveis ao alcance da mão!
Lindo, prático e com estampas super fofas,
os Organizadores de Carrinho
Choopie deixarão os pertences dos pais e
do bebê sempre a mão! Adapta-se a todos
os carrinhos de criança e não precisa ser
removido na hora de dobrar o carrinho.

Informações técnicas
Material:  nylon impermeável de alta 
qualidade
Medidas: 33x15x13cm
Higiene: lavável com pano úmido

Linha de Organizadores Choopie

Organizador Jack

Ref.: B-47-004

Organizador Love

Ref.: B-47-001

Organizador NYC

Ref.: B-47-002

Organizador Emily

Ref.: B-47-003
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Marca brasileira de produtos para a família! 

Opções divertidas e encantadoras para eternizar os melhores momentos dos bebês e 
gravidinhas e para promover a organização familiar de uma maneira fofa e leve. 
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Adesivos da Gravidez

Adesivos com as semanas da gravidez, indicando o tamanho do
bebê com ilustrações de frutinhas e verdurinhas para colar na
barriga ou na roupa e fotografar a futura mamãe.

17 adesivos | 10x10cm cada um e borda que 
acompanha formato da frutinhaP-11-001
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Adesivos Mêsversário

Adesivos para fotografar o bebê desde
o nascimento até 1 ano!

Além dos 12 adesivos, há mais três com os dizeres:
Cheguei! / Olá, meu nome é.... / 1º Semana

15 adesivos | 10x15cm cada um

P-11-002 Mêsversário Bebê

P-11-003 Mêsversário Bebê Pastel

Registre todas as fases! 
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Álbum do Bebê
Eternize Momentos!

Rosa: P-11-019

Coleção Cores! Coleção Bichinhos

Azul: P-11-020

Amarelo: P-11-004 Verde: P-11-006

Cinza: P-11-005

Álbum colorido e moderninho para registrar marcos e conquistas do
1º ano de vida dos bebês. Documentar com fotos e personalizar com
lindos adesivos! Acompanha os 12 primeiros meses e os aniversários
de 2 e 3 anos.

Capa dura / 21x22cm / 60 páginas/ Espaço para fotos
10x10cm - Extra: 2 folhas com adesivos destacáveis

Bolinha: P-11-023
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Bloquinho Incentivos

P-11-007 - Branco

P-11-021 - Colorido

Incentivando a criançada nas tarefas do
dia a dia. Para usar na escrivaninha,
colar na parede ou mural!

A4 (21x29,7cm)/ Papel offset 75g/ 50 páginas destacáveis
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Bloquinho Rotina do Bebê

Mantendo as informações importantes da rotina do bebê!

A5 (15x21cm)/ Papel offset 75g/ 50 páginas

Soneca | Troca de Fraldas | Alimentação | Notas |  Compras

P-11-009 – Formato Paisagem
P-11-010 – Formato Retrato
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Bloquinho de Organização

Incentivando a 
criançada nas 

tarefas do dia a 
dia. Para usar na 

escrivaninha, colar 
na parede ou 

mural!

A4 (21x29,7cm) 
Papel offset 75g 

50 páginas

P-11-012 – Semanal Verde

P-11-011 – Semanal Rosa

P-11-022 – Diário

P-11-008 – Mensal
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Plaquinhas Momentos do Bebê

P-11-014 – Momentos do Bebê

P-11-015 – Primeira Vez 

15 x 15 cm  - 18 unidades – Papel Offset 240g

15 x 15 cm  - 12 unidades – Papel Offset 240g

Plaquinhas para 
fotografar os principais 

marcos do 
desenvolvimento do bebê!
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Pôster

Para preencher todos as 
informações do nascimento 
do Bebê! Para usar na porta 
da Maternidade ou no 
quartinho do bebê! 

P-11-017 – Poster Minha Chegada Rosa

A4 21 x 29,7 cm 
Papel Cartão 250g
Pacote com 1 unidade

P-11-018 – Minha Chegada Verde
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

P-11-013 – Memórias da Infância P-11-016 – Poster Aniversário

Preencha o Poster Aniversário com
várias curiosidades e informações dos
pequenos para colocar na mesa do bolo
ou em um cantinho especial da
Festinha de aniversário!
A4 21 x 29,7 cm   Papel Cartão 250g

Os próprios pequenos poderão preencher esse poster 
com acontecimentos da sua infância, como o primeira 
viagem ou primeiro dia de aula!  A4 21 x 29,7 cm –
Pacote com 12 folhas  sendo:  Hoje caiu meu dente (2 
folhas) 1º dia de aula (1 folha) Viagem (2 folhas) 1º vez 
que eu (3 folhas) Hoje eu (4 folhas) Papel Offset 240g.

Pôster
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Marca brasileira de produtos para bebês! 

Produtos multifuncionais, divertidos e práticos, produzidos com as 
melhores matérias-primas e extremo cuidado na fabricação.
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Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Capa Multifuncional 
Penka Cover Stripes

A Penka Cover é uma Capa Multifuncional que 
pode ser usada de diversas formas, 
proporcionando conforto e muito estilo aos 
bebês e Pais. Pode ser usada como Capa para 
Bebê Conforto e utilitários, amamentação e 
cachecol. Tecido altamente respirável e 
resistente. Versátil, prático e com muito estilo. 
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Capa Multifuncional Edição Limitada
Penka Cover Stripes

JasmineAstro

Olaf
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Capa Multifuncional Stripes

Lulu 

Encantado 

Penka Cover Stripes

Tom 
Sonic Felix 

Geppeto 

Mulan

Popeye New 

Aurora

A Penka Cover é uma Capa Multifuncional que 
pode ser usada de diversas formas, 
proporcionando conforto e muito estilo aos 
bebês e Pais. Pode ser usada como Capa para 
Bebê Conforto e utilitários, amamentação e 
cachecol. Tecido altamente respirável e 
resistente. Versátil, prático e com muito estilo. 

Informações técnicas:
Composição: 93% viscose / 7% elastano
Tecido Respirável e resistente
Tamanho único

Shira
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Minnie Skye

Capa Multifuncional Print
Penka Cover Print

Pongo Rambo

Kaa
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Betty

Bidu

Benji

Encantado Liso
Marie

Bob

Capa Multifuncional Colors
Penka Cover Colors

Dino

Aurora Lisa
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Penélope
Stuart Scar 2

Simba Scooby Trovão Rafiki

Capa Multifuncional Colors
Penka Cover Colors

Caco

Marty
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Madagascar

Flipper Gary

Batman

Capa Multifuncional Com Proteção UV
Penka Cover Com Proteção UV

A Penka Cover é uma Capa Multifuncional que 
pode ser usada de diversas formas, 
proporcionando conforto e muito estilo aos 
bebês e Pais. Pode ser usada como Capa para 
Bebê Conforto e utilitários, amamentação e 
cachecol. Tecido altamente respirável e 
resistente. Versátil, prático e com muito estilo.
Esse modelo possui proteção FPS 50+ no tecido, 
protegendo dos raios UV!

Informações técnicas:
Composição: Elastano
Tecido Respirável e resistente
Proteção FPS 50+
Tamanho único

Willy 

Noah

Winter
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TOM

FELIX AURORA

AURORA LISA

RAFIKI

MULAN LISO

MULAN

ENCANTADO LISO

ENCANTADO

Kit Cueiro + Gorro

Indispensável para qualquer recém-nascido. 
O Cueiro e a touca tem o tecido leve e elástico, 
para manter o bebê confortavelmente 
acomodado com muito estilo. Tecido 
extremamente leve e respirável!

Composição: 93% viscose / 7% elastano;
Tamanho do Cueiro: 84x84 cm
Gorro: 0-6 meses
Pode ser lavado a máquina 

Penka Baby Essentials
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Camiseta Canguru

A Camiseta canguru é super prática e confortável! 
Desenvolvida para atender as necessidades dos 
primeiros meses do bebê.
Feita com tecido resistente, dispensa amarrações e 
pode ser usada com ou sem o bebê. Ao entrar em 
contato com a pele dos pais, sentindo a respiração e 
os batimentos cardíacos, os pequenos se sentem 
mais tranquilos e seguros! 

Composição: 77% viscose / 20% poliamida / 3% 
elastano.
Tam. Grade Masculina: PP ao EGG
Tam. Grade Feminina: PP ao EXGG 
Peso máximo do Bebê: até 7 kg (aprox. 3 meses)

MASCULINO FEMININO

Penka TEE
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Saco de Dormir Reversível

Super confortável e estilo o Saquinho de dormir é
perfeito para os bebês que se descobrem durante a
noite ou na soneca da tarde. Não tem botões,
zíperes ou velcro, proporcionando muito mais
conforto. Pode ser usado dos dois lados: use o lado
1 para meia estação e lado 2 (com algodão
peluciado) para os dias mais frios. Mantém a
mobilidade do bebê por conta do seu formato de
balão.

Composição: 86% algodão / 14%poliéster
Forro: 93% viscose / 7% elastano.
Idade recomendada: 0-8 meses

AURORA

ENCANTADO FELIX

MULAN

Penka Balloon
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RAFIKI

TOM

FELIX GELO

Saco de Dormir Reversível

Super confortável e estilo o Saquinho de dormir é
perfeito para os bebês que se descobrem durante a
noite ou na soneca da tarde. Não tem botões,
zíperes ou velcro, proporcionando muito mais
conforto. Pode ser usado dos dois lados: use o lado
1 para meia estação e lado 2 (com algodão
peluciado) para os dias mais frios. Mantém a
mobilidade do bebê por conta do seu formato de
balão.

Composição: 86% algodão / 14%poliéster
Forro: 93% viscose / 7% elastano.
Idade recomendada: 0-8 meses

Penka Balloon
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Luva Recém Nascido

Com forro duplo e design exclusivo, a 

Penka Tiny é a luvinha ideal para 

proteger as pequenas mãos dos recém 

nascidos. Tanto para os dias mais frios, 

quanto para os períodos em que as 

unhas ainda não podem ser tão bem 

aparadas, o punho alongado permite 

uma fixação eficiente sem que o bebê 

tire suas luvas. Além disso, o delicado e 

exclusivo design de nuvem permite uma 

mobilidade e conforto extremo.

Idade Sugerida: 0 a 3 meses

Encantado

Felix

Tom

New Popeye

Geppetto

Aurora

Milu

Mulan

Rafiki

Betty

Aurora Lisa

Marie

Encantado Liso
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Babador Bandana

PENKA BIB é o babador bandana 
para recém-nascidos. Ideal para 
proteger a roupinha do bebê após 
a mamada com muito estilo!
Desenvolvido em material leve e 
respirável, ele é a proteção ideal 
para qualquer estação.
Idade Sugerida: 0 a 8 meses
Composição: 96% viscose, 4% 
Elastano

Aurora Aurosa Lisa Encantado Liso Felix Marie Geppetto Tom

Encantado Trovão Rafiki Mulan Scar New Popeye
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Faixa para Cabelo 

Um Acessório charmoso com muito 
estilo e conforto.
Ajuste o nó de acordo com o 
tamanho do Bebê
Idade Sugerida: 0 a 12 meses

Aurora Encantado Tom

Mulan Rafiki Betty

Felix
Popeye Geppetto

Aurora Lisa Encantado Liso

Milu Marie

Scar
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FELIX
AURORA

MULAN

ENCANTADO

Gorro Recém-Nascido

Indispensável para qualquer recém-nascido.
O Gorro tem o tecido leve e elástico e pode ser
dobrado para ajustar na cabecinha. É a proteção
ideal para qualquer estação. Tecido
extremamente leve e respirável!

Composição: 93% viscose / 7% elastano;
Gorro: 0-6 meses
Pode ser lavado a máquina 

Penka Baby Essentials

ENCANTADO GEPPETTO

NEW POPEYE

ENCANTO LISO MULAN  LISO MARIE

RAFIKI TOM

AURORA LISO
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Máscara
Penka Baby Essentials

Composição: 96% viscose / 4% elastano;
Gorro: 0-6 meses
Tamanho Único | Pode ser lavado a máquina

Produzida em tecido leve e respirável, a
Máscara é ajustável e com abertura lateral para
inclusão de filtro (opcional). Não machuca as
orelhas, pois tem regulagem anatômica através
de simples amarração na nuca.
**não recomendado para menores de 2 anos**

FELIX

TOM
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Marca americana de Óculos de Sol para crianças e adultos! 

Comprometida com a proteção dos olhos contra os raios UV, focada em 
inovação, qualidade e design diferenciado.
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Explorer

Óculos Real Shades Explorer
O modelo Explorer é ideal para crianças 
pequenas! Conta com uma faixa ajustável na 
parte traseira que não deixa que o óculos caia 
ou fique se mexendo. As hastes são flexíveis e 
praticamente inquebráveis. Lentes de 
Policarbonato leves super resistentes com 
proteção UVA/UVB protegem dos raios solares 
sem prejudicar a clareza óptica. 

Informações técnicas:
Composição: Borracha Termoplástica e Lentes 
de Policarbonato sem brilho. 
Tamanhos: 0-12 meses / 2 anos / 4 anos
100% de proteção UVA/UVB. 

Rosa e Verde

Preto e Vermelho

Azul e Rosa

Azul e Verde

Rosa Claro e Escuro

Azul e Laranja
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Discover

Óculos Real Shades Discover
Ideal para crianças que adoram brincar! O 
desenho desse óculos envolve e protege a área 
dos olhos, proporcionando mais conforto 
durante a exposição ao sol. Com design 
descolado e colorido o discover possui hastes 
flexíveis, dando muito mais durabilidade e 
liberdade aos pequenos já que eles mesmos 
podem manusear sem medo! 
Informações técnicas:
Composição: Borracha Termoplástica e Lentes 
de Policarbonato sem brilho.
Tamanhos: 2 anos / 4 anos / 7 anos
100% de proteção UVA/UVB. 

Grafite e Verde

Azul e Amarelo

Vermelho e Preto

Branco e Roxo

Roxo e Rosa

Rosa e Laranja



www.itte.com.br

Switch

Óculos Real Shades Switch
Divertidos e Coloridos os óculos Switch trocam 
de cor quando expostos a luz solar! Quando 
estão em ambiente sem sol, sua cor é levemente 
translucida, ao ser exposto sua cor muda para 
uma mais vibrante e colorida! As crianças vão se 
divertir com esses óculos super descolados e 
resistentes! 

Informações técnicas:
Composição: Borracha Termoplástica e Lentes 
de Policarbonato sem brilho (fosca). 
Tamanhos: 2 anos / 4 anos / 7 anos
100% de proteção UVA/UVB. 

Rosa Claro para escuro Azul para Roxo

Verde para Azul Amarelo para Laranja

Muda de 
Cor quando 
exposto a 

Luz!
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Breeze

Óculos Real Shades Breeze
O modelo Breeze foi feito para as crianças que 
amam estilo! Elegante com uma armação 
quadrada, ele protege os olhos dos raios 
UVA/UVB e ainda podem ser combinados com 
vários looks! Hastes e armação flexíveis, quase 
inquebráveis. A combinação de cores é divertida 
e vai encantar os pequenos! 

Informações técnicas:
Composição: Borracha Termoplástica e Lentes 
de Policarbonato sem brilho (fosca). 
Tamanhos: 4 anos / 7 anos
100% de proteção UVA/UVB. 

Azul e Rosa Branco e Rosa

Rosa e Verde Roxo e Azul
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Bolt

Óculos modelo Bolt!
O modelo Bolt está pronto para qualquer 
aventura! Resistente, ele é flexível para que as 
crianças possam brincar sem se preocupar! 
Combinações em duas cores que o deixam com 
muito mais estilo! Sua armação é mais 
envergada e envolvente, minimizando ainda 
mais a exposição a luz.  

Informações técnicas:
Composição: Borracha Termoplástica e 
Lentes de Policarbonato sem brilho (fosca). 
Tamanhos: 4 anos / 7 anos

Azul e Vermelho

Preto e Vermelho Preto e Verde

Azul e Verde
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Marca Inglesa de Roupinhas super confortáveis e estilosas! 

Tecido macio, confortável e durável, com estampas coloridas e 
divertidas. 
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Meia Calça Legging

GuaxinimCacto

Leggings confortáveis e estilosas para bebês e 
crianças, com estampas divertidas e coloridas. 
Tecido macio que estica conforme os 
movimentos do bebê, deixando-o livre para 
movimentos.

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

UnicórnioOvelhaPirata

Monstrinha Monstrinho Nuvem Avião Trator

Ovelha
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Coroa RealGirafa Gato Maluco

Peixe Florzinha Coração

Número

Guitarra
Ônibus

Flor Azul

Carro

Arco-Íris

Coruja

Meia Calça Legging
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Meia Calça Legging

CachorroFlamingo Raposa

Leggings confortáveis e estilosas para bebês e 
crianças, com estampas divertidas e coloridas. 
Tecido macio que estica conforme os 
movimentos do bebê, deixando-o livre para 
movimentos.

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Tubarão Coelhinha

Dragão Estegossauro Coruja Betty Urso Camaleão
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Meia Calça Legging

Leggings confortáveis e estilosas para bebês e 
crianças, com estampas divertidas e coloridas. 
Tecido macio que estica conforme os 
movimentos do bebê, deixando-o livre para 
movimentos.

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Rena Vaca Lhama Ratinha Polvo

CisnePavão RobôEspaço Sideral Porquinha
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Elefante

Rinoceronte

Tartaruga 
Marinha

Tigre

Panda

Meia Calça Legging WWF

Leggings confortáveis e estilosas para bebês e 
crianças, com estampas divertidas e coloridas e ainda 
que ajudam o meio ambiente! O Tecido dessa linha é 
orgânica 10% de toda a venda é revertida para a 
WWF que apoia a conservação e recuperação 
ambiental. 

Informações técnicas:
Composição: 80% algodão orgânico, 15% 
nylon e 5% elastano.
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Esse produto apoia a WWF!
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Gato com listras Bolinhas
CoelhinhaUnicórnio

Leggings confortáveis e estilosas para crianças! 
Com estampas divertidas e coloridas. Tecido 
macio que estica conforme os movimentos , 
proporcionando liberdade e segurança para 
pular, escorregar ou para passear!

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 4-5 anos

5-6 anos
6-7 anos
7-8 anos
8-9 anos
9-10 anos

Meia Calça Legging Grande

Coruja Betty Cisne Monstrinha
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As meias calças Blade and Rose são confortáveis 
e super estilosas! Além de todo o charme do 
bumbum estampado, essas meias tem os 
pezinhos cobertos. Podem ser usados sozinhos 
ou embaixo de outra roupa para deixar os bebês 
e crianças mais aquecidos. Liberdade de 
movimentos e estilo garantidos!
Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Meia Calça

Sereia Estrela Pinguim
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Coruja Betty Estrela Cisne Pavão

Raposa Florzinha Guaxinim

Meias 3/4

Meias para crianças que tem estilo e gostam de 
conforto! As meias 3/4 são tendência e ficam 
lindas usando com saia, vestido ou mesmo com 
shorts! Suas estampas são divertidas e coloridas 
e o tecido mega confortável! 

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 1-2 anos

2-3 anos
3-6 anos
7-10 anos
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Marinho e Vermelha

Meias confortáveis e descoladas! Os Kits contém 
2 pares de meias, tem um tecido super 
confortável assim como das leggings. Combinam 
com toda a coleção da marca! Cores vibrantes e 
estampas divertidas que podem ser usados com 
várias outras cores de roupinhas!

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-4 anosLilás e Estrelas

Laranja 
e Branca

Marinho e Branca Cinza e Vermelha

Cacto

Meias 2 pares

Cinza e Rosa Cinza e Marinho

Salmão

Gato Maluco Coroa Real
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Meias Fluffy

Tecido super confortável e macio, as meias 
Fluffy se destacam pela estampa em tecido de 
pelinhos macio, contribuindo ainda mais para o 
conforto das meias nos pezinhos dos pequenos. 
Além disso, as cores são vibrantes e as estampas 
super divertidas!

Informações técnicas:
Composição: 65% algodão, 20% nylon, 10% 
polyester e 5% elastano.
Tamanhos: 6-12 meses

1-2 meses
2-4 anos
3-6 anos

Coruja Betty Urso Coelhinha Camaleão Dragão

Vaca
LhamaFlorzinhaRena



www.itte.com.br

Meias Fluffy

Ratinha Polvo Espaço Cideral Pavão

Clima

Porquinha Estegossauro Rosa Guaxinim Estegossauro Cisne

Tecido super confortável e macio, as meias 
Fluffy se destacam pela estampa em tecido de 
pelinhos macio, contribuindo ainda mais para o 
conforto das meias nos pezinhos dos pequenos. 
Além disso, as cores são vibrantes e as estampas 
super divertidas!

Informações técnicas:
Composição: 65% algodão, 20% nylon, 10% 
polyester e 5% elastano.
Tamanhos: 6-12 meses

1-2 meses
2-4 anos
3-6 anos
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Sapameia

Os Sapameias são calçados confortáveis com 
sola emborrachada que proporcionam maior 
segurança nos primeiros passinhos das crianças. 
A sola emborrachada protege contra 
escorregamentos e a meia de tecido super 
confortável deixa os pezinhos com a sensação 
de que estão descalços! 

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 18

20
22
24

Coelhinho Listras Rosas Dragão

Guaxinim

Guitarra
Ovelha

Listra Azul

Monstrinha Peixe Girafa

Monstrinho
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Para a época mais quente do ano ou mesmo 
para um dia de mais sol, esse shorts serão um 
dos preferidos dos pequenos! Confortáveis, 
flexíveis e muito fofos, eles tem o mesmo tecido 
das leggings e proporcionam bem estar e 
liberdade para os bebês e crianças!  

Informações técnicas:
Composição: 75% algodão, 20% nylon e 5% 
elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Shorts

Alien Navio Borboleta Sorvete

Kombi Vida Marinha Morango

Tucano

Abacaxi
Palmeira

Melancia
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Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Camiseta Manga Longa

GirafaGato Maluco GuaxinimCacto

Elas são confortáveis e mega estilosas. Cada 
camiseta de manga longa possui um design 
exclusivo para combinar com a legging, 
sapameias, casacos e meias da coleção. Cores 
vibrantes e estampas super divertidas!

Monstrinha
Nuvem Peixe
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Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Camiseta Manga Longa

Raposa

Elas são confortáveis e mega estilosas. Cada 
camiseta de manga longa possui um design 
exclusivo para combinar com a legging, 
sapameias, casacos e meias da coleção. Cores 
vibrantes e estampas super divertidas!

Trator Tubarão Coelhinho Coração

CarroFlorzinha
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Camiseta Manga Longa

Floral

Dragão
Preta e Vermelha

Elas são confortáveis e mega estilosas. Cada 
camiseta de manga longa possui um design 
exclusivo para combinar com a legging, 
sapameias, casacos e meias da coleção. Cores 
vibrantes e estampas super divertidas!

Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anosMarinho e Vermelha Cinza e Vermelha

Bolas RosasEstegossauro
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Coruja Betty Urso

Rena Vaca Lhama

Camaleão
Ratinha

Camiseta Manga Longa

Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Elas são confortáveis e mega estilosas. Cada 
camiseta de manga longa possui um design 
exclusivo para combinar com a legging, 
sapameias, casacos e meias da coleção. Cores 
vibrantes e estampas super divertidas!
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Polvo

Estegossauro Rosa

Espaço Sideral Pavão

Robô
Pirata

Cisne

Porca

Camiseta Manga Longa
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Casacos

Vermelha Estrela Cinza Estrelas

Laranja e Cinza Bolas Rosas

Casacos super quentinhos e estilosos! O Capuz 
possui detalhe em 3D e são forrados 
internamente por um tecido aveludado 
deixando a parte da cabeça mais protegida do 
vento e do frio. Podem ser combinadas com 
outras peças da coleção!

Informações técnicas:
Composição: 80% algodão, 20% Poliéster
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos 
3-4 anos                       
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Raposa Polvo

Regata

Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 6-9 meses

12-18 meses
2-3 anos
3-4 anos

Confortáveis, fresquinhas e muito fofas, as regatas 
são uma ótima opção para fazer passeios ao 
parque, a praia ou mesmo para ficar em casa, bem 
fresquinho! Fazem conjunto com as sungas da 
coleção Verão! 
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Kombi Vida Marinha

Tucano Melancia
Morango

Óculos de Sol Abacaxi

Camiseta Manga Curta

Informações técnicas:
Composição: 95% algodão e 5% elastano. 
Tamanhos: 0-6 meses

6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

Confortáveis, fresquinhas e muito fofas, as 
Camisetas de manga curta fazem conjunto com 
os shorts da coleção Verão! Tem estampas 
vibrantes, coloridas e super divertidas!
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Maiô

Raposa

Pavão

Os dias ensolarados serão os preferidos das 
pequenas! Os maiôs da Blade and Rose, são 
lindos, com tecido super confortáveis e com 
proteção UV Fator 50! Os dias de piscina e praia 
serão mais divertidos e fofos!  

Informações técnicas:
Composição: 85% polyester e 15% elastano
Tamanhos: 9-12 meses

12-18 meses
18-24 meses
2-3 anos
3-4 anos
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Polvo Raposa

Camiseta com Proteção UV e Sunga

*Peças vendidas separadamente

Os dias ensolarados serão os preferidos dos 
pequenos! A Camiseta e a Sunga são lindos, com 
tecido super confortável e com proteção UV 
Fator 50! Os dias de piscina e praia serão mais 
divertidos, fofos e protegido dos raios solares. 
Tranquilidade para os pequenos e para os pais!

Informações técnicas:
Composição: 85% polyester e 15% elastano
Tamanhos: 9-12 meses

12-18 meses
18-24 meses
2-3 anos
3-4 anos
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Garrafinhas e Potes Térmicos que mantém a comidinha e 
bebida gelados ou quentes por horas! Praticidade e estilo em 

todos os momentos! 
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Thermos Foogo
Thermos

Rosa e Lilás Azul e Amarelo Melancia e Verde Cinza e Azul

A marca Pioneira de térmicos no mundo traz Garrafinhas e 
Potes que mantem a temperatura de alimentos e bebidas 
por várias horas! Para levar nos passeios, escola e viagens!
Os Potes térmicos são ideais para deixar os alimentos 
quentes ou frio. Já as garrafinhas térmicas mantem a 
temperatura fria por até 12 horas. 
Ambos são feitos de Aço inox que garante mais qualidade e 
segurança. As garrafinhas possuem Canudo de silicone. 
Informações técnicas:
Capacidade: Pote térmico 290 ml / Garrafinha 290 ml
Material: Inox 
Tempo de temperatura: Pote 5 horas quente e 9 horas para 
frio. Garrafinha - até 12 horas apenas para Frio. 

Linha Foogo
Design e estilo para bebês ou 

crianças.
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Thermos Funtainer
Thermos

Roxo Grafite

Azul e Inox Preto e Inox Azul Rosa
A marca Pioneira de térmicos no mundo traz Garrafinhas e
Potes que mantem a temperatura de alimentos e bebidas
por várias horas! Para levar nos passeios, escola e viagens!
Os Potes térmicos são ideais para deixar os alimentos
quentes ou frio. Já as garrafinhas térmicas mantem a
temperatura fria por até 12 horas.
Ambos são feitos de Aço inox que garante mais qualidade
e segurança. As garrafinhas possuem Canudo de silicone.
Informações técnicas:
Capacidade: Pote térmico 290 ml / Garrafinha 350 ml
Material: Inox 
Tempo de temperatura: Pote 5 horas quente e 7 horas 
para frio. Garrafinha - até 12 horas apenas para Frio.

Linha Funtainer
Design moderno e ideal para 

todas as idades.

Rosa e Inox
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Marca israelense de Apoio de Cabeça

Confortável, prático e seguro!
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Apoio de Cabeça Kids 
Apoio de Cabeça NapUp

Confortável, prático e seguro! O Apoio

de Cabeça NapUp deixará as viagens e

passeios de carro mais tranquilos para

as crianças e pais! Suportes

acolchoados laterais e alça frontal para

apoio da cabeça durante o soninho no

carro. Ideal para manter a criança na

posição vertical com segurança evitando

que a cabeça caia para frente. Pode ser

ajustado de acordo com o tamanho.

Recomendado para crianças acima de

18 meses. Tecido leve, anti-suor.C-08-001 NapUp Azul C-08-002 NapUp Vermelho C-08-003 NapUp Cinza
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Apoio de Cabeça Juvenil
Apoio de Cabeça NapUp

Confortável, prático e seguro! O Apoio

de Cabeça NapUp deixará as viagens e

passeios de carro mais confortáveis!

Suportes acolchoados laterais e alça

frontal para apoio da cabeça durante o

descanso no carro. Ideal para manter a

posição vertical com segurança evitando

que a cabeça caia para frente. Pode ser

acoplado no encosto de cabeça do

carro. Recomendado para jovens que

usam booster e adultos. Tecido leve,

anti-suor.



www.itte.com.br

Marca brasileira de produtos para o bem estar do bebê.

Segurança, conforto e proteção
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Lançamento

Baby Eats Jogo Americano Descartável com 
bordas adesivas! O Jogo americano mais 

prático para a hora da papinha!
Embalagem com 8 unidades.

Baby Eats Kit vem com Jogo Americano e 
Babador Descartáveis com bordas adesivas! 
Contém 3 unidades de Jogo Americano e 3 

unidades do Babador. 
✓ Não sai do lugar! 

✓ Protege contra germes e bactérias 

✓ Fitas adesivas nos quatro lados 

✓ Desenhos divertidos 

✓ Reciclável e Livre de BPA 

✓ Babador impermeável com bolso coletor! 

✓ Protege contra germes e bactérias 

✓ Fitas adesivas nos quatro lados 

✓ Desenhos divertidos 

✓ Reciclável e Livre de BPA 
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Xô Febre
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Ponteiras Descartáveis
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Limpa Chupeta

Limpa com segurança 

chupetas, bicos de 

mamadeiras e copos com 

o poder natural do 

bicarbonato de sódio!
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AssoarBaby

Lenços umedecidos com 

Soro Fisiológico para nariz 

e rosto!

ASSOARBABY
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PikLuc

Aparelho para alivio da dor e ansiedade 

na hora da injeção!
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AspirarBaby LikLuc
A solução para o nariz entupido dos pequenos!
O AspirarBaby possui um sistema desenvolvido
por médicos, com a função de desobstruir as vias
nasais dos pequenos que ainda não sabem
assoar. O processo é feito suavemente com a
força da sucção de um adulto, o que traz
segurança e mais eficiência na desobstrução.
Possui válvula de segurança que dispensa o uso
de filtros. Alivio para as mamães e para os bebês!

Aspirar Baby

Aspirar Baby LikLuc com estojo

Ref.: H-12-001

Aspirar Baby

Informações técnicas
Idade recomendada: De 0 a 4 anos
Material: Plástico e silicone. Livre de Bisfenol – A. Produto 
cadastrado na ANVISA e aprovação 1.CE e 2.ISO 13 485. 
Higiene: lavável com sabão neutro.

A Itté trabalha em parceria com a importadora
LikLuc. Consulte com nossa Equipe Comercial as
condições para compra desse produto.
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Kit Happy Baby

Kit Happy Baby

Likluc

Informações técnicas
Idade recomendada: Desde o nascimento
Material: Plástico e silicone. Livre de Bisfenol – A. 
Produto cadastrado na ANVISA e aprovação 1.CE 
e 2.ISO 13 485. 
Higiene: lavável com sabão neutro.

A Itté trabalha em parceria com a importadora
LikLuc. Consulte com nossa Equipe Comercial as
condições para compra desse produto.

O Kit Happy Baby é o produto ideal para
presentear ou para uso próprio! Contém todos
os produtos da Linha de cuidados para o Bebê
Likluc! Com esse Kit, você terá uma embalagem
especial e mais: 1 Aspirar Baby, 1 Pikluc e 2
pacotes do Assoar Baby.

O Kit contém: 1 Aspirar Baby + 2 Assoar Baby + 1 Pikluc 
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Para o cuidado com os dentinhos serem mais divertidos!
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Porta dentinhos

Porta dentinhos!
Com espaço para guardar todos os dentes de
leite, formando a arcada. De forma divertida
também permite que os pequenos identifiquem
facilmente os dentinhos que ainda faltam cair.

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 4 anos.
Medidas: 6,5 x 6,5 x 1 cm
Material: Plástico

Porta dentinhos verde H-15-001Porta dentinhos azul H-15-004

Porta dentinhos rosa H-15-002 Porta dentinhos rosa H-15-003
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Dental Álbum

Dental Álbum Rosa H-15-005 Dental Álbum Azul H-15-006

Dental Álbum
A criança pode acompanhar a trocas dos dentes 
sem traumas, guardando tudo em uma caixa 
colorida, diferente e com os simpáticos 
Dentalfriends. O dental Álbum possui espaço 
para guardar todos os dentinhos de leites. 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 4 anos.
Medidas: 16, 12,5 x 2,2 cm
Material: 
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Quebra hábito H-15-008Dental Timer H-15-009

Caixa para aparelhoH-15-007

Diversos
Caixa para aparelho Divertida

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 4 
anos.
Material: Plástico

Quebra Hábito
Tatuagens divertidas feita para 
crianças

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 4 
anos.
Material: A base de água, não 
tóxico

Dental Timer
A escovação fica ainda mais 
divertida.

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir de 4 
anos.
Material: Plástico
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Máscara Reutilizável

Máscara Reutilizável Azul H-15-011

Máscara Reutilizável Paisagem H-15-012

Máscara Reutilizável Rosa H-15-010

Máscara Reutilizável - Infantil
Crianças mais protegidas, mantendo o aspecto lúdico infantil! A
Máscara da Angie vem em 3 modelos e é própria para o tamanho
da criança. Seu tecido é antimicrobiano e lavável e tem ainda
contorno de arame no nariz para maior segurança e elástico
confortável.
Instrução de Uso: Higienize as mãos com água e sabão e/ou álcool
70° | Segure a máscara pelo elástico e não toque na área protetora
| Adapte os elásticos nas orelhas | Certifique-se que cobriu a boca
e o nariz | Retire a máscara apenas pelas alças evitando tocar na
área protetora | Lave imediatamente após o uso. Caso não seja
possível acondicione em um saco plástico para posterior
higienização.
Como higienizar: Faça imersão da máscara em recipiente com
hipoclorito de sódio (2,0 a 2,5%) por 30 min. O hipoclorito de sódio
pode ser obtido com a mistura de água potável/agua sanitária na
proporção de 50:1) | Enxágue e lave com água e sabão | Seque,
passe com ferro quente e acondicione em uma embalagem
plástica.

Informações técnicas
Idade recomendada: acima de 2 anos || Material: tecido
antimicrobiano lavável || Contém: 1 unidade
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Brinquedos Inteligentes e Criativos que estimulam a 
coordenação e imaginação!
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Laser Pegs ZippyDo
Blocos de Montar Laser Pegs

Helicóptero de Ataque 

6 em 1 Zippydo

Avião Mustang - 6 em 1 Zippydo  

Carro de Bombeiro - 6 em 1 Zippydo 

Motocicleta - 8 em 1 Zippydo  

Clássico - 3 em 1 Zippydo Junior  

Dragster - 6 em 1 Zippydo  

Jato Executivo - 6 em 1 Zippydo

Resgate - 3 em 1 Zippydo Junior 

Jato - 3 em 1 Zippydo Junior 

Blocos de Montar iluminados ZippyDo 
Blocos de montar iluminados coloridos e 
translúcidos! A luz se espalha pelo brinquedo, 
deixando a brincadeira muito mais divertida. 
São Vários modelos e cada caixinha monta 
diversos outros! ZippyDo é de fácil montagem! 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 5 anos 
Modelos: 3x1, 6x1, 8x1
Composição: Plástico
Bateria: Alimentação: Bateria já inclusas.

Monster Truck - 6 em 1 

Zippydo 
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Laser Pegs 4 em 1
Blocos de Montar Laser Pegs

Mini Caminhões - 4 em 1 

Aeronaves - 4 em 1  

Carros - 4 em 1 

Helicópteros - 4 em 1

Blocos de Montar iluminados 4 em 1!
Blocos de montar iluminados coloridos e 
translúcidos! A luz se espalha pelo 
brinquedo, deixando a brincadeira muito 
mais divertida. São 4 modelos diferentes e 
cada um deles monta outros 4!  

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 5 anos 
Modelos: 4x1
Composição: Plástico
Alimentação: Bateria já inclusas.



www.itte.com.br

Power Block
Blocos de Montar Laser Pegs

Escavadeira - 8 em 1 

Off Road - 8 em 1 Cruzador Intergaláctico 

12 em 1 Formula 1 - 12 em 1 

Helicóptero Patrulheiro 

8 em 1  
Carro Esporte - 8 em 1 Caminhão - 8 em 1 

Power Block! 
Base e peças com luz coloridas e 
translucidas! Power Block é ainda mais 
iluminado e colorido! Modelos com mais 
peças e mais desafios! A brincadeira é 
muito mais divertida. 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 5 anos 
Modelos: 8x1, 12x1
Composição: Plástico
Alimentação: Pilhas AAA. Não inclusas.
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Base Luminosa
Blocos de Montar Laser Pegs

Avião de Carga

12 em 1 

Carro de Corrida

12 em 1 

Blocos de Montar Base iluminada! 
Possui base triangular com luz. Em cada ponto 
que se conecta na base com os blocos a luz 
transcende! São Vários modelos e cada 
caixinha monta diversos outros! Brincar no 
escuro nunca foi tão divertido!

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 5 anos 
Modelos: 8 em 1, 12 em 1
Composição: Plástico
Alimentação: Pilhas AA. Não inclusas.

Helicóptero - 8 em 1 
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Laser Pegs Runners Blocos de Montar Laser Pegs

Carro - 8 em 1  

Blocos de Montar iluminados Runners!
Carros divertidos e coloridos cheios de luz 
para brincar no escuro ou para transformar 
o quarto em uma pista de corrida! 
Os carros andam sozinhos! Basta ligar e 
brincar! 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 5 anos 
Modelos: 8 em 1
Composição: Plástico
Bateria: Pilhas AAA, não inclusa. 

Tanque - 8 em 1 
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Marca israelense de Quebra-Cabeças e Brinquedos de Montar, 
à base de papelão durável, extremamente resistente e leve.

Inovação, design e sustentabilidade!
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Linha Set de Montar
Linha Set de Montar Krooom

Carrinho de SorveteKit Chef Gourmet
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Quebra-Cabeça 3D Quebra-Cabeça 3D Krooom

Quebra-Cabeça 3D Fazenda

Quebra-Cabeça 3D Iglu

Quebra-Cabeça 3D Princesa Iris
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Animais de Montar
Animais da Floresta Krooom

Koala
Chimp

CorujaEsquilo
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Dinossauros de Montar Dinossauros Krooom

Rex

Stegossaurus

Apatossaurus

Pterossauro
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Informações Técnicas
Fabricante: Krooom
Idade recomendada: acima de 3 anos
Peso: 1,5kg média
Medidas da embalagem: 51x20x5 (AxLxP) - média
Material: papelão durável 100% reciclável
Selo do Inmetro

Cenários de Montar

Cenários incríveis e coloridos para surpreender a
criançada. A imaginação e a criação de histórias
vão longe com tantas opções. Feito de papelão
durável e 100% reciclável, estimulando as
crianças a desenvolver sua coordenação motora
e sua consciência ambiental.

Castelo Princesas

Cenários Krooom

Bombeiros

Oficina

Fazenda

Arca de Noé
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Carros de Montar
Brinquedos de Papelão Krooom

Polícia

Ref.: T-24-001

Sorveteiro

Ref.: T-24-004

Ambulância

Ref.: T-24-006

Caminhão

Ref.:T-24-002

Bombeiro

Ref.: T-24-005

Van Hippie

Ref.:T-24-003

Carros de Montar
Para montar o Carro mais divertido do mundo
automobilístico não é preciso ter
ferramentas! Feito de papelão durável e 100%
reciclável. As crianças são estimuladas a
desenvolver sua coordenação motora e sua
consciência ambiental.

Informações técnicas
Idade recomendada: A partir de 3 anos.
Medidas: 8 x 15 x 6 cm (AxLxP). (em média).
Material: Papelão resistente
Selo INMETRO CE-BRI/SGS I-0369-00 NM 300/2002
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Robôs de Montar

Chef

Ref.:T-23-003 
Bailarina

Ref.:T-23-001

Mágico

Ref.:T-23-005

Cientista

Ref.: T-23-006
Mau Humorado

Ref.: T-23-004

Construtor

Ref.: T-23-002

Robôs Krooom
Para montar o Robô mais divertido do
mundo robótico não é preciso ter
ferramentas! Feito de papelão durável e
100% reciclável.As crianças são estimuladas
a desenvolver sua coordenação motora e
sua consciência ambiental.

Informações técnicas
Idade recomendada: A partir de 3 anos.
Medidas: 15 x 9 x 8 cm (AxLxP). (em média).
Material: Papelão resistente 
Selo INMETRO CE-BRI/SGS I-0369-00 NM 300/2002

Brinquedos de Papelão Krooom
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Quebra-Cabeça 3D na Maletinha

Quebra-Cabeça 3D na Maletinha
Uma maletinha repleta de diversão por dentro e por
fora! A criançada vai usar a imaginação e toda sua
habilidade de montagem. Em casa, na casa da vovó
ou do amiguinho, muita brincadeira. Elaborado em
papelão resistente e tinta atóxica, acompanha uma
maleta incrível para guardar todas as peças.
Disponível em três modelos: Fadinhas, Equipe de
Corrida e Sereias.

Time de Corrida

Ref.: T-25-002
Árvore das Fadas

Ref.: T-25-001

Informações técnicas
Idade recomendada: A partir de 3 anos.
Medidas: 30 x 20 x 20 cm (AxLxP). (em média).
Material: Papelão resistente 
Selo INMETRO CE-BRI/SGS I-0369-00 NM 300/2002

Brinquedos de Papelão Krooom

Sereias

Ref.: T-25-003
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Quebra-Cabeça na maletinha

Debaixo da Terra

Ref.: T-26-004

Ballet de Animais

Ref.: T-26-005

Pipas no Céu

Ref.: T-26-003

Fundo do Mar

Ref.: T-26-001

Animais da Floresta

Ref.: T-26-002

Quebra-Cabeças na maletinha
O quebra-cabeça colorido e cheio de desenhos vai
manter a criança concentrada e curiosa com o
resultado final! Vem em uma malinha muito
bacana para poder levar para a casa da vovó ou do
amiguinho. Feito de papelão durável e 100%
reciclável, estimulando as crianças a desenvolver
sua coordenação motora e sua consciência
ambiental.

Informações técnicas
Idade recomendada: A partir de 3 anos.
Medidas: 45 x 30 cm (AxLxP) montado. 45 peças.
Material: Papelão resistente 
Selo INMETRO CE-BRI/SGS I-0369-00 NM 300/2002

Brinquedos de Papelão Krooom
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Personagens 3D

Monstros

Ref.: T-27-001

Leões

Ref.: T-27-005

Princesas

Ref.: T-27-002

Cowboy

Ref.: T-27-003

Docinhos

Ref.:T-27-004

Personagens 3D
Grupos divertidos de personagens para
montar. Destaque as pecinhas e monte da
maneira que quiser! Feito de papelão
durável e 100% reciclável, estimulando as
crianças a desenvolver sua coordenação
motora e sua consciência ambiental.
Informações técnicas
Idade recomendada: A partir de 3 anos.
Medidas: 15 x 3 x 3 cm (AxLxP), 1 personagem 
montado. 
Material: Papelão resistente 
Selo INMETRO CE-BRI/SGS I-0369-00 NM 300/2002

Brinquedos de Papelão Krooom
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Marca americana de Mochilas

Conforto, praticidade e muito estilo! 
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Mochilas Blok Infantil!
Elas são descoladas, espaçosas e super confortáveis! 
Alças são acolchoadas e ajustáveis e com fecho frontal 
para deixa-la ainda mais segura ao corpo. Os detalhes 
de bloco são em relevo e sua estrutura interna é toda 
em PVC o que faz a mochila estar sempre rígida. Seja 
para a escola ou passeio as Mochilas MadPax estão 
preparadas para qualquer desafio! 

MadPax Blok Infantil 

VERMELHA CAMUFLADA

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 4 anos 
Medidas: 36 x 30 x 15 cm (AxLxP)
Composição: Poliéster
Higiene: Pano úmido com detergente neutro.

VERDE CAMUFLADA
PRETO

ROSACINZA LARANJA

Mochila Infantil

AZUL

VERMELHA

VERDE
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Mochila Grande
MadPax Blok Grande

Muito Design e estilo para crianças e adultos!
Elas são descoladas, espaçosas e super confortáveis! A 
Mochila Grande vem com bolso interno protegido para 
colocar notebook ou tablet. As alças são acolchoadas e 
ajustáveis e com fecho frontal para deixa-la ainda mais 
segura ao corpo. Os detalhes de blocos são em relevo e 
sua estrutura interna é toda em PVC o que faz a 
mochila estar sempre rígida. Seja para a escola ou 
passeio as Mochilas Madpax estão preparadas para 
qualquer desafio! 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 3 anos 
Medidas: 46 x 36 x 20 cm (AxLxP)
Composição: Poliéster
Higiene: Pano úmido com detergente neutro.

VERMELHA CAMUFLADAROSA



www.itte.com.br

Mochilas Bubble Infantil!
Elas são descoladas, espaçosas e super confortáveis! 
Alças são acolchoadas e ajustáveis e com fecho 
frontal para deixa-la ainda mais segura ao corpo. Os 
detalhes das bolhas são em relevo e sua estrutura 
interna é toda em PVC o que faz a mochila estar 
sempre rígida. Seja para a escola ou passeio as 
Mochilas MadPax estão preparadas para qualquer 
desafio! 

MadPax Bubble Infantil

AZUL

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 3 anos 
Medidas: 36 x 30 x 15 cm (AxLxP)
Composição: Poliéster
Higiene: Pano úmido com detergente neutro.

VERDE

ROXA

VERMELHA
LARANJA

Mochila Infantil
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Mochila Grande
MadPax Bubble Grande

Muito Design e estilo para crianças e adultos!
Elas são descoladas, espaçosas e super confortáveis! A 
Mochila Grande vem com bolso interno protegido para 
colocar notebook ou tablet. As alças são acolchoadas e 
ajustáveis e com fecho frontal para deixa-la ainda mais 
segura ao corpo. Os detalhes de bolha são em relevo e 
sua estrutura interna é toda em PVC o que faz a 
mochila estar sempre rígida. Seja para a escola ou 
passeio as Mochilas Madpax estão preparadas para 
qualquer desafio! 

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 3 anos 
Medidas: 46 x 36 x 20 cm (AxLxP)
Composição: Poliéster
Higiene: Pano úmido com detergente neutro.

LARANJA NEONVERMELHA NEON
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AZUL VERDE CAMUFLADO

Preto

Estojo MadPax Blok

ROSA

LARANJA
CINZA

Estojo MadPax Blok!
Estojo para levar para a escola ou faculdade!
Combina com a linha de mochilas MadPax Blok!
Os blocos em relevo são rígidos e o interior 
reforçado. Vem com gancho que pode ser 
conectado a mochila!
Muito design e estilo para crianças e adultos!

Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 3 anos 
Medidas: 23 x 10 x 5 cm (AxLxP)
Composição: Poliéster
Higiene: Pano úmido com detergente neutro.
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Marca americana de Garrafas de Inox

Segurança, comodidade e estilo!
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Garrafinha Sippy2 Linha SIPPY Kid Basix

Sippy 2 LARANJA 

Sippy 2 – Kid Basix
A nova versão da Sippy 1! Agora mais moderna e 
pratica. 
Garrafa em aço inoxidável leve, com alça e 
tampa em formato ideal para as mãozinhas 
pequenas, revestimento externo em borracha 
anatômica e antiderrapante. Ajuda a deixar a 
bebida mais fresquinha! Não retém odores e o 
bico é livre de substâncias como BPA, PVC e 
Phtalato. Possui válvula anti-vazamento que 
pode ser facilmente removida para a utilização 
com líquidos grossos. Possui canudo interno.
Não é térmico. 

Sippy 2 ROXO
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Garrafa Safe Sporter 355 ml

SAFE SPORTER AZUL

Safe Sporter 355 ml- Kid Basix
Garrafa em aço inoxidável leve, ideal para 
passeios e para as crianças maiores! 
Revestimento externo em borracha anatômica e 
antiderrapante. Ajuda a deixar a bebida mais 
fresquinha! Não retém odores e o bico é livre de 
substâncias como BPA, PVC e Phtalato. Possui 
tampa acoplada para ajudar a proteger o bico 
contra vazamentos ou possíveis resíduos. 
Não é térmico. 

SAFE SPORTER  

VERDE SAFE SPORTER 

ROSA

SAFE SPORTER 

LARANJA

SAFE SPORTER 

VERMELHA
SAFE SPORTER ROXA

Linha SAFE SPORTER Kid Basix



www.itte.com.br

Linha SAFE SPORTER Kid Basix

SAFE SPORTER  

VERDE

SAFE SPORTER 

LARANJA

SAFE SPORTER 

VERMELHA

SAFE SPORTER

ROXA

SAFE SPORTER AZUL

SAFE SPORTER 

AMARELO

Garrafa Safe Sporter 475 ml

Safe Sporter 475 ml- Kid Basix
Garrafa em aço inoxidável leve, ideal para 
passeios e principalmente para os pais! 
Revestimento externo em borracha anatômica e 
antiderrapante. Ajuda a deixar a bebida mais 
fresquinha! Não retém odores e o bico é livre de 
substâncias como BPA, PVC e Phtalato. Possui 
tampa acoplada para ajudar a proteger o bico 
contra vazamentos ou possíveis resíduos. 
Não é térmico. 
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Marca inglesa de Kit Alimentação com conceito eco-friendly

Design, sustentabilidade e inovação!
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Informações técnicas
Idade recomendada: a partir dos 6 meses
Material: Bambu e Casca de Arroz
Atenção: somente na parte superior da máquina  lava 
louças. 
NÃO VAI ao micro-ondas

Composto por copo, tigela e prato, o kit Beco
Alimentação é feito de fibras naturais de bambu e casca
de arroz. Desenhados para mãos pequenas, com
matérias sustentáveis e duráveis, são perfeitos para o
uso na alimentação das crianças de forma responsável
com o meio ambiente e educativa.
Sugestão eco-friendly: plantar no jardim com semente
de flores, em 2 anos o Beco Alimentação se dec0mpõe.
Livre de BPA, PVC e Phtalato.

Beco Alimentação

Rosa

Ref.: E-01-002

Azul

Ref.: E-01-003

Verde

Ref.: E-01-001

Linha Acessórios Becothings


