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Nowoczesny design, perfekcyjna jakość! 

Odzież robocza może być atrakcyjna. Dowodzi tego kolekcja Highline firmy PLANAM, która nie tylko spełnia, ale i przewyższa wszelkie wymogi odnośnie odzieży 
odpowiadającej aktualnym trendom. Zachwyca jej nowoczesny i awangardowy design wzbudza zachwyt. O jej jakości przekonują sprawdzone w praktyce  
cechy, dzięki którym PLANAM jest wiodącym dostawcą w tej dziedzinie: zastosowanie wysokiej jakości mieszanek tkanin, perfekcyjne wykonanie i  
dopracowane detale oraz liczne, praktyczne szczegóły wyposażenia. Nasza dokładna kontrola jakości daje użytkownikom odczuć, że są zawsze dobrze i 
bezpiecznie ubrani. 
Highline ubiera i przyciąga uwagę, długa lista zalet tej odzieży robi wrażenie: Materiały przyjemne w dotyku i odporne na zadrapania, 3-kolorowa optyka, duża 
trwałość i odporność na niszczenie dzięki potrójnym szwom w miejscach obciążenia. Aby użytkownicy długo mogli cieszyć się ubraniami, wszystkie modele 
wykonane są zgodnie z normą DIN EN ISO 6330 i dlatego nie kurczą się. 
Kolejna zaleta: cały asortyment jest poddawany kontroli przez międzynarodową organizację ekologiczną „Öko-Tex” w jednym z jej 14 renomowanych instytutów 
badawczo-rozwojowych ds. materiałów włókienniczych. Certyfikat zgodny z normą Öko-Tex 100 gwarantuje, że odzież Highline pod względem zdrowotnym nie 
budzi zastrzeżeń. Zawsze można się w niej czuć dobrze.

Diseño moderno, calidad perfecta
 
La ropa profesional no tiene por qué ser aburrida. Así lo demuestra PLANAM con su colección Highline, que dejará más que satisfechos a los que deseen 
una moda actual. El diseño sorprende por su modernidad y frescura. La calidad resulta convincente debido a las cualidades que han convertido a PLANAM 
en uno de los proveedores líderes: el uso de combinaciones textiles de alta calidad, un acabado perfecto hasta en el más mínimo detalle y características 
de equipamiento prácticas. Nuestros estrictos controles de calidad le confieren la sensación de estar siempre bien vestido y de forma segura. 
Highline es también “atractiva”, como pone de manifiesto una larga serie de ventajas: Acabados sin arañazos, aspecto tricolor, resistente con costuras triples 
en los puntos de carga. Y para que pueda disfrutar de los modelos durante mucho tiempo, se han fabricado conforme a la norma DIN EN ISO 6330 para 
evitar que encojan. 
Otra ventaja: la gama ha sido probada por la comunidad internacional “Öko-Tex” en uno de los 14 prestigiosos institutos 
de análisis e investigación textil. La certificación conforme al Öko-Tex Standard 100 le garantiza que Highline se ha fabricado 
teniendo en cuenta la salud de los usuarios. Así se sentirá siempre bien.

Materiał

Material

Kolor główny i aplikacje: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonaly, ok. 285 g/m²  
Kolor kontrastowy: 65 % poliester, 35 % bawełna
tkanina Canvas, splot płócienny,  320 g/m²  
Color principal y aplicaciones: 65% poliéster, 35% algodón
285 g/m² 
Color secundario: 65% poliéster, 35% algodón
tejido de lona, 320 g/m² 

Kolor

Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy, cynkowy/łupkowy/czerwony, łupkowy/czarny/czerwony, cynkowy /chabrowy/czerwony, beżowy/
brązowy/cynkowy, zielony/czarny/czerwony, czerwony/łupkowy/czarny, czysta biel/czysta biel/żółty 
azul aciano/marino/cinc, cinc/pizarra/rojo, pizarra/negro/rojo, cinc/azul aciano/rojo, beige/marrón/cinc
verde/negro/rojo, rojo/pizarra/negro, blanco/blanco/amarillo 
Odzież damska chabrowy/granatowy/cynkowy, łupkowy/czarny/czerwony, czerwony/łupkowy/czarny
Ropa de mujer azul aciano/marino/cinc, pizarra/negro/rojo, rojo/pizarra/negro

Rozmiary
Tallas

Odzież męska Ropa de hombre 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 – 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kolor chabrowy/granatowy/ cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo w rozmiarach
Color azul aciano/marino/cinc y pizarra/negro/rojo además en 
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 
Kamizelka, Szorty Chaleco, pantalón corto XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL – XXXXL  
Odzież damska Ropa de mujer 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Instrukcja pielęgnacji
Cuidado

Ochrona kolan

Protección para 
rodillas

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa , 
Spodni ogrodniczki i Kombinezonu
Certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo 
9901027) para pantalón y peto y Combi rally.
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Bluza Chaqueta

Niezwykle praktyczna. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie 
piersiowe na patki i zamki błyskawiczne, kolorowe aplikacje na 
prawej kieszeni piersiowej, kieszeń na lewym ramieniu, regulowane 
rzepami ściągacze rękawów, ściągacz gumowy w pasie, przykryty 
zamek błyskawiczny z przodu, kołnierz kładziony, lamówki na barkach i 
ramionach, 2 zakładki na plecach. 
Bonita y práctica. 2 bolsillos laterales aplicados, 2 en pecho con 
solapa y cierre de velcro, aplicaciones de color en el bolsillo derecho 
del pecho, bolsillo para móvil en la manga izquierda, puños ajustables 
con cierre de velcro, cierre frontal oculto de cremallera, elástico en 
cintura, ribete en parte frontal y mangas, 2 pliegues golf en espalda. 

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2310

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo   2311 

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo     2312

cynkowy/chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo 2313

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc   2314 

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo  2315

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro  2316

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2317

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
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Spodnie do pasa Pantalón

Wygodne i elastyczne. 2 kieszenie klasyczne boczne, 2 naszyte 
kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, otwory kieszeniowe z 
patkami kieszeniowymi ozdobione kolorowymi lamówkami, podwójna 
kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem na 
rzep, ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z patkami, pas z 7 
szlufkami na pasek, rozporek na zamek błyskawiczny.
Cómodo y flexible. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplicados en 
rodillas con aplicaciones de color, bolsillo doble para regla, bolsillo 
en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil, 
elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa, cremallera en 
bragueta, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de color. 

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy  
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami 
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas 
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas 
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2320

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo  2321

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo  2322

cynkowy/chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo 2323

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc  2324

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo  2325

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro  2326

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2327

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
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Spodnie ogrodniczki Peto

Klasyczny model w nowym design. 2 kieszenie klasyczne boczne,  
2 naszyte kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, otwory 
kieszeniowe z patkami ozdobione kolorowymi lamówkami, podwójna 
kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem 
na rzep, kieszeń ogrodniczek z patką i zamkiem na rzep, kolorowe 
aplikacje na górnej kieszeni ogrodniczek, ściągacz na gumkę w pasie, 
2 kieszenie tylne z patkami, regulacja pasa z przykrytym zatrzaskiem, 
rozporek na zamek błyskawiczny, podciągnięty tył z szelkami na krzyż, 
szelki z wszytymi gumkami, sprzączka zabezpieczająca przy szelkach.
El clásico con un diseño nuevo. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos 
aplicados en rodillas con aplicaciones de colores, bolsillo doble 
para regla, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, 
bolsillo para móvil, bolsillo en pecho con solapa y cierre de velcro, 
aplicaciones de color en bolsillo en pecho, elástico en cintura, 2 
bolsillos traseros con solapa, ajuste de ancho de cintura con botón 
automático oculto, cremallera en bragueta, espalda alta con tirantes 
cruzados, tirantes con elástico de goma, hebilla de seguridad en 
tirantes, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de color.

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy  
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami 
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas 
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para 
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc   2330

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo           2331

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo   2332

cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo  2333

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc   2334

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo  2335

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro  2336

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2337

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
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Damska bluza Chaqueta mujer

Wygodna i jednocześnie solidna. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 
kieszenie na piersiach z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje 
na prawej kieszonce na piersi, regulowane ściągacze rękawów, zakryte 
frontowe zapięcie na zamek błyskawiczny, lamówka z przodu i na 
rękawach.
Muy cómoda y aun así robusta. 2 bolsillos laterales aplicados, 2 
bolsillos en pecho con solapa y velcro, apliques de color en el 
bolsillo derecho en pecho, puños ajustables con velcro, cremallera 
frontal oculta, bordón en canesú y mangas.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2318

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo  2319

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro 2390.
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Damskie spodnie do pasa Pantalón Mujer

Po prostu praktyczne. 2 wszyte duże kieszenie, 2 naszyte kieszenie na 
kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka na miarkę, po 
lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, gumka w pasie, 2 
kieszenie na pośladkach z patkami, rozporek na zamek błyskawiczny, 
otwory kieszeni i patki obszyte kolorową lamówką.
Increíblemente práctico. 2 bolsillos insertados tipo canguro, 2 bolsil-
los aplicados en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro doble, 
bolsillo en muslo izquierdo con solapa y velcro, elástico en cintura, 
2 bolsillos traseros con solapa, cremallera en bragueta, bocas y 
solapas de bolsillos con bordones de color.

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1 
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas 
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas 
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2328

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo  2329

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro 2391

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
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Damskie Spodnie ogrodniczki Pantalón Peto Mujer

Nowy fason, sprawdzony komfort. 2 wszyte duże kieszenie, 2 naszyte 
kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka 
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, 
kieszonka na klapce z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje 
na kieszonce w klapce, gumka w pasie, 2 kieszenie na pośladkach 
z patką, regulacja obwodu w pasie schowanym zatrzaskiem, 
podciągnięta wyżej część na plecach ze skrzyżowanymi szelkami, 
szelki z elastyczną taśmą z gumką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia 
na szelkach, otwory kieszeni i patki obszyte kolorową lamówką.
Un look novedoso con la comodidad de siempre. 2 bolsillos 
insertados tipo canguro, 2 bolsillos aplicados en rodillas con apliques 
de color, 1 porta-metro doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa 
y velcro, bolsillo en peto con solapa y velcro, apliques de color en 
bolsillo en peto, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa, 
ajuste de ancho de cintura con botón de presión oculto, espalda 
alta con tirantes cruzados, tirantes con elástico de goma, hebilla de 
seguridad en tirantes, bocas y solapas de bolsillos con bordones de 
color.

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1 
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas 
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas 
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2338

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo  2339

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro 2392
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Szorty Pantalón corto 

Idealne na lato. 2 kieszenie klasyczne boczne, podwójna kieszeń 
na metrówkę, otwory kieszeniowe z patkami ozdobione kolorowymi 
lamówkami, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem na rzep, 
ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z patkami, pas z 7  
szlufkami na pasek, rozporek na zamek błyskawiczny.
Ideal para verano. 2 bolsillos insertados, bolsillo doble para regla, 
bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo 
para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa, 
cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de 
color.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2370

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo  2371

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo 2372

cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo  2373 

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc  2374

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo 2375

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro 2376

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2377

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline

018 | 019



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

Kamizelka Chaleco 

Bez rękawów. Komfortowa w noszeniu. 2 naszywane kieszenie boczne,  
2 kieszenie piersiowe z patkami i zamkami na rzepy, kolorowe 
aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, ściągacz na gumkę w pasie, 
przykryty zamek przedni, kołnierz, lamówka na barkach, 2 zakładki na 
plecach. 
Sin mangas. Cómodo de usar. 2 bolsillos laterales aplicados, 
2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, aplicaciones 
de color en el bolsillo derecho del pecho, elástico en cintura, cierre 
frontal oculto de cremallera, ribete en parte frontal, 2 pliegues golf 
en espalda.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2360

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo  2361

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo 2362

cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo 2363

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc  2364

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo 2365

czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro 2366

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2367

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
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Kitel roboczy Abrigo

Perfekcyjny ubiór. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe 
z patkami i na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, 
kieszeń na telefon komórkowy na lewym rękawie, mankiety rękawów 
regulowane rzepami, zapinany na kryty suwak z przodu, kołnierz 
wykładany, naszywki na karczku i rękawach, 2 zakładki na plecach, 
rozcięcia boczne.
Vístase a la perfección. 2 bolsillos laterales aplicados, 2 en pecho 
con solapa y cierre de velcro, aplicaciones de color en el bolsillo 
derecho del pecho, bolsillo para móvil en la manga izquierda, puños 
ajustables con cierre de velcro, cierre frontal oculto de cremallera, 
cuello vuelto, ribete en parte frontal y mangas, 2 pliegues golf en 
espalda, aperturas laterales.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/ cynkowy azul aciano/marino/cinc   2350

cynkowy/łupkowy/czerwony pizarra/negro/rojo  2352

Kombinezon Combi rally

Idealny w każdym calu: 2 kieszenie piersiowe z patkami i zapięciem 
na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, kieszeń na 
telefon komórkowy na lewym rękawie,  mankiety u rękawów regulowa-
ne rzepami, gumka w pasku w talii, zapinany na kryty, dwukierunkowy 
suwak z przodu, 2 zakładki na plecach, 2 wszyte duże kieszenie, 2 na-
szyte kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszeń 
na metrówkę, kieszeń na telefon komórkowy, kieszeń na lewym udzie 
z patką i na rzepy, 2 kieszenie tylne z patkami, kolorowe naszywki na 
karczku, przy rękawach i jako wykończenie patek i kieszeni.
Bien de arriba a abajo: 2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de 
velcro, aplicaciones de color en el bolsillo derecho del pecho, bolsillo 
para móvil en la manga izquierda, puños ajustables con cierre de 
velcro, elástico en cintura, cierre frontal doble oculto de cremallera,
2 pliegues golf en espalda, 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplica-
dos en rodillas con aplicaciones de color, bolsillo doble para regla, 
bolsillo para móvil, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de 
velcro, 2 bolsillos traseros con solapa, ribete de color en parte frontal, 
mangas, bocas y solapas de bolsillos.

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy  
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami 
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas 
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para 
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores

chabrowy/granatowy/ cynkowy azul aciano/marino/cinc    2340

cynkowy/łupkowy/czerwony pizarra/negro/rojo  2342
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Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Serwis wykonywania nadruków 
Servicio de estampado y parches 

Państwa logo,  slogan będą na życzenie  
nadrukowane w profesjonalny i trwały 
sposób.
Su logo o su eslogan pueden estamparse 
de forma profesional y duradera.

Serwis wyszywania   
Servicio de bordado 

Usługi wyszywania oferują wiele indywidual-
nych możliwości profesjonalnej prezentacji.
Las distintas posibilidades de bordado 
le permitirán ofrecer un aspecto más 
profesional.

Wysyłka w dniu otrzymania 
zamówienia 
Envío el mismo día

Zamówienie do godz. 12.00, 
wysyłka jeszcze w tym samym dniu.
Los pedidos que entren antes de las 
12.00 h se enviarán el mismo día.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 25 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca odzieży roboczej.  Nie bez powodu: wysoka jakość i 
innowacyjne produkty gwarantują optymalne bezpieczeństwo i komfort noszenia. Modny krój zapewnia dobry wygląd i pozostawia dobre wrażenie w 
miejscu pracy. Najwyższy poziom usług serwisowych i dostawczych zapewnia niezawodność charakterystyczną dla regionu wschodniej Westfalii i 
stały dostęp do ponad 2 milionów elementów odzieży. 

Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można zakupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne  
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.

Ropa de protección laboral muy atractiva  

Con más de 25 años de experiencia, PLANAM se ha establecido como el proveedor líder de ropa profesional del mercado. Y por muchas ra-
zones: la alta calidad y la innovación de los productos garantizan la máxima seguridad y comodidad. Como además son elegantes y modernos, 
causará una buena impresión en el centro de trabajo. La fiabilidad propia de la zona oriental de Westfalia y la continua disponibilidad de más de 
2 millones de prendas garantizan el máximo nivel de servicio y de stock. 

La ropa profesional y de tiempo libre de PLANAM está disponible exclusivamente en tiendas especializadas, pues solo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.


