Fashion for your profession

polski | español

Zima 2016/2017
Invierno 2016/2017

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
010

Axis Kurtka Axis Chaqueta

120

Neon Kurtka Neon Chaqueta

100

Basalt Kurtka softshell Basalt Chaqueta Softshell

030

Piper Kurtka Piper Chaqueta

102

Basalt Spodnie zimowe Basalt Pantalón de invierno

032

Redwood Kurtka Redwood Chaqueta

101

Basalt Kurtka zimowa Basalt Chaqueta de invierno

090

Relax Bluza polarowa Relax Suéter Fleece

012

Brick Kurtka Brick Chaqueta

092

Retro Kurtka polarowa Retro Chaqueta Fleece

082

Chipmunk Kurtka polarowa Chipmuk Chaqueta de forro polar

094

Rocket Kurtka Rocket Chaqueta

064

Chuck Kurtka softshell Chuck Chaqueta Softshell

056

Shade Kurtka Shade Chaqueta

014

Clay Kurtka Clay Chaqueta

034

Shape Kurtka damska Shape Chaqueta Mujer

006

Cloud Bluza Cloud Cazadora

038

Shark Kurtka Shark Chaqueta

016

Cosmic Kurtka Cosmic Chaqueta

060

Slope Spodnie zimowe Slope Pantalón de invierno

018

Creek Kurtka Creek Chaqueta

040

Sonar Kurtka Sonar Chaqueta

066

Crest Kurtka softshell Crest Chaqueta Softshell

104

Space Parka Space Parka

020

Cross Parka Cross Parka

106

Space Kamizelka Space Chaleco

068

Cube Kurtka softshell Cube Chaqueta Softshell

042

Speed Kurtka Speed Chaqueta

022

Dew Kurtka Dew Chaqueta

074

Spirit Kurtka softshell Spirit Chaqueta Softshell

024

Drift Kurtka Drift Chaqueta

122

Steal Bluza Steal Cazadora

108

Dust Bluza Dust Cazadora

124

Steal Parka Steal Parka

110

Dust Parka Dust Parka

088

Stream Kurtka polarowa Stream Chaqueta Fleece

112

Dust Kamizelka Dust Chaleco

073

Summit Kurtka softshell Summit Chaqueta Softshell

070

Eclipse Kurtka damska softshell Eclipse Chaqueta Softshell Mujer

044

System Kurtka System Chaqueta

072

Eco Kurtka softshell Eco Chaqueta Softshell

096

Trail Kurtka Trail Chaqueta

026

Flare Parka Flare Parka

046

Triple Kurtka Triple Chaqueta

126

Gletscher Bluza komfortowa Chaqueta Gletscher Confort

076

Twilight Kurtka softshell Twilight Chaqueta Softshell

128

Gletscher Kurtka pilotka Gletscher Chaqueta de Piloto

048

Twister Kurtka Twister Chaqueta

130

Gletscher Kamizelka lotnicza Gletscher Chaleco de Piloto

078

Unit Kurtka damska softshell Unit Chaqueta Softshell Mujer

132

Gletscher Spodnie ogrodniczki lotnicze Gletscher Peto

050

Wizard Kurtka Wizard Chaqueta

134

Gletscher Kombinezon lotniczy Mono de Piloto Gletscher

054

Highland Kurtka Highland Chaqueta

084

Husky Bluza Husky Suéter

086

Inuit Kurtka polarowa Inuit Chaqueta de forro polar

004

Iron Kurtka Iron Chaqueta

028

Iso Kurtka Iso Chaqueta

058

Moon Kamizelka Moon Chaleco

116

Neon Kurtka softshell Neon Chaqueta Softshell

118

Neon Kamizelka Neon Chaleco

002 | 003

Odpowiedni strój w chłodnych temperaturach
Praca na zewnątrz jest wyzwaniem, szczególnie w zimnych porach roku. Zimno, wiatr i deszcz często utrudniają utrzymanie lub zmianę uchwytu.
Dzięki zimowej kolekcji firmy PLANAM możesz skoncentrować się na ważniejszych rzeczach niż pogoda, ponieważ jesteś optymalnie chroniony w
każdych warunkach. Dbają o to oddychające materiały z wysokiej jakości watowaniem, wiatroszczelny softshell i wodoszczelne powłoki. Odporny
materiał wierzchni ubrania utrzymuje ciepło wewnątrz i chroni z zewnętrz przed deszczem, wiatrem lub śniegiem. Oczywiście nawet w zimowej
kolekcji można polegać na sprawdzonej jakości PLANAM: wysokiej jakości mieszanki tkanin, perfekcyjne wykonanie, trwałość i praktyczne
wyposażenie zapewniają większy komfort i bezpieczeństwo. Każdy produkt z kolekcji zimowej jest poddawany ścisłej kontroli jakości, ponieważ chcemy, aby nasze produkty były nie tylko wygodne, lecz również najwyższej jakości. Również podczas wędrówek i jazdy na nartach w czasie wolnym
będziesz doskonale zabezpieczony w produktach firmy PLANAM!
Nowości: strony 004 – 007
Kurtki zimowe: strony 010 – 051
Artykuły zimowe: strony 054 – 061
Odzież z tkaniny softshell: strony 064 – 079
Odzież polarowa: strony 082 – 097
Seria: strony 100 – 134
La ropa adecuada para temperaturas gélidas
Trabajar al aire libre supone todo un reto, en particular, en la estación fría del año. El frío, el viento y la humedad dificultan a menudo las
actividades manuales. Con la colección de invierno de PLANAM, podrá centrarse en lo importante, y no en el tiempo, ya que estará siempre
perfectamente protegido, independientemente de cuáles sean las condiciones meteorológicas. Ello se consigue mediante materiales transpirables
con complejas guatas, el tejido cortavientos Softshell y los revestimientos impermeables. Así, la ropa le mantiene caliente por dentro y le protege
por fuera de la lluvia, el viento o la nieve. Como es natural, la colección de invierno también destaca por la calidad demostrada de PLANAM: la
combinación de tejidos de primera calidad, el acabado perfecto, la gran resistencia y numerosas características prácticas de las prendas ofrecen
mayor comodidad y seguridad. Todos los productos de la colección de invierno se someten a rigurosos controles de calidad, ya que no solo
queremos que sean cómodos, sino también de alta calidad. ¡PLANAM también le protege a la perfección al practicar senderismo o esquí en su
tiempo libre!
Novedades: páginas 004 – 007
Chaquetas de invierno: páginas 010 – 051
Artículos de invierno: páginas 054 – 061
Artículos de Softshell: páginas 064 – 079
Artículos de forro polar: páginas 082 – 097
Artículos de serie: páginas 100 – 134

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Iron Kurtka
PLANAM Iron Chaqueta
Idealna przy zmianie pór roku. 2 boczne kieszenie chowane z
odblaskowymi zamkami błyskawicznymi, 1 kieszeń na piersi po lewej
stronie z zamkiem błyskawicznym, z przodu zamek błyskawiczny
kryty pod brodą, wstawki odblaskowe z przodu i na plecach, wnętrze
wykonane z przyjemnego w dotyku flauszu.
Perfecto para entretiempo. Con dos bolsillos laterales con cierre de
cremallera reflectante, un bolsillo pectoral izquierdo con cierre de
cremallera, cremallera frontal enguatada hasta la barbilla, ribetes
reflectantes en pecho y espalda, cómodo forro interior.
Materiał wierzchni: 100 % poliester
Materiał kontrastowy
Wierzch: 100% poliester
Spód: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Tejido en contraste
Tejido exterior: 100 % poliéster
Tejido interior: 100 % poliéster
Forro: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3745

granatowy marino

3746

004 | 005
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PLANAM Bluza Cloud
PLANAM Cazadora Cloud
Ciepła, praktyczna i niewiarygodnie lekka. Kurtka 2 w 1 ze zdejmowanymi rękawami, do noszenia także jako kamizelka, 2 boczne
kieszenie chowane z zamkami błyskawicznymi, 1 kieszeń na piersi
z zamkiem błyskawicznym, przednia klapa z zatrzaskami, zamek
błyskawiczny kryty, ściągacze w rękawach i w pasie, 1 kieszeń
wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym, 1 wewnętrzna kieszeń na
telefon komórkowy zamykana na rzep, kaptur zawijany pod kołnierz.
Caliente, práctica e increíblemente ligera. Chaqueta dos en uno con
mangas extraíbles, también puede utilizarse como chaleco, con
dos bolsillos laterales con cierre de cremallera, un bolsillo pectoral
derecho con cierre de cremallera, solapa frontal con botones de
presión, cremallera enguatada, puños y cintura de punto, un bolsillo
interior con cierre de cremallera, un bolsillo interior para móvil con
cierre de velcro, capucha enrollable en cuello.
Tkanina wietrzchnia: 100% nylon
powlekana PU
Watowanie: 100 % poliester
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido superficial: 100 % nailon
Revestido de poliuretano
Relleno: 100 % poliéster
Forro: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3665

granatowy marino

3666

chabrowy azul aciano

3667

006 | 007
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PLANAM Axis Kurtka
PLANAM Axis Chaqueta
Wszystko, co trzeba, w jednej kurtce. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelna, podklejone szwy, zakryte przednie zapięcie na zamek,
2 kieszenie z patkami na rzepy, 2 kieszenie na piersi z patką na
zatrzask, 1 kieszeń na piersi z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym, kieszeń na telefon komórkowy na lewym ramieniu, regulowane
mankiety rękawów z gumką, odpinany kaptur z możliwością regulacji,
regulowana szerokość na dole i w talii, podłożony zamek frontowy,
1 kieszeń wewnętrzna po prawej.
Con todo incorporado. Transpirable, impermeable, a prueba de viento,
costuras selladas, cremallera frontal oculta, 2 bolsillos con solapa y
velcro, 2 bolsillos en pecho con solapa y botón de presión, 1 bolsillo
en pecho con cremallera impermeable, bolsillo para móvil en manga
izquierda, puños ajustables con elástico, capucha extraíble y ajustable, medida de cintura y talle ajustable, cremallera frontal enguatada,
1 bolsillo interior a derecha.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
brązowy/czarny marrón/negro

3630

łupkowy/czarny pizarra/negro

3631

010 | 011
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PLANAM Brick Kurtka
PLANAM Brick Chaqueta
Doskonała ochrona na każdą pogodę. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelna, podklejone szwy, zakryte przednie zapięcie na zamek,
2 naszyte kieszenie boczne na patki z rzepem i dodatkowo boczne
kieszenie wszywane, 2 kieszenie na piersi z wodoszczelnym zamkiem
błyskawicznym, 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką z prawej,
regulowane mankiety rękawów z gumką, rolowany kaptur w kołnierzu z
możliwością regulacji, dół kurtki regulowany troczkiem, zamek przedni
podłożony tkaniną na brodzie, 1 kieszeń wewnętrzna, wewnątrz miękki
polar.
Excelente protección multiusos. Transpirable, impermeable, a prueba
de viento, costuras selladas, cremallera frontal oculta, 2 bolsillos
laterales aplicados con solapa y velcro, y bolsillos laterales
adicionales, 2 bolsillos en pecho con cremallera impermeable,
1 bolsillo para móvil a la derecha con solapa, puños ajustables con
elástico, capucha enrollable en cuello y ajustable, cintura con cordón,
cremallera frontal enguatada en barbilla, 1 bolsillo interior, interior de
suave forro polar.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Membrana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Membrana de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL
Kolory Colores
szary gris

3625

granatowy marino

3626

012 | 013
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PLANAM Clay Kurtka
PLANAM Clay Chaqueta
Zapewnia przyjemne ciepło i chroni. Kurtka 3 w 1, oddychająca,
wodoszczelna, 2 naszyte kieszenie boczne na wodoszczelny zamek
błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi z prawej strony na wodoszczelny
zamek błyskawiczny, regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza
ze sznureczkiem, regulowane rzepami ściągacze rękawów, odpinany
kaptur, odpinana kurtka polarowa do noszenia osobno.
Calidez y protección. Chaqueta 3 en 1, transpirable, impermeable,
2 bolsillos laterales insertados con cremallera impermeable, 1 bolsillo
en pecho derecho con cremallera impermeable, cintura ajustable con
cordón, puños ajustables con velcro, capucha desmontable, chaqueta
extraíble de forro polar que se puede usar por separado.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
chaqueta de forro polar de extraíble
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny/szary negro/gris3610
granatowy/szary marino/gris3612

014 | 015

Kurtkę wewnętrzną można nosić oddzielnie.
La chaqueta interior se puede usar por separado.

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Cosmic Kurtka
PLANAM Cosmic Chaqueta
Kosmicznie dobra w każdych warunkach. Oddychająca, wodoszczelna,
2 kryte kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi
z prawej strony na wodoszczelny zamek błyskawiczny, kieszeń na
lewym ramieniu, zamek frontowy podłożony tkaniną na wysokości
brody, elastyczne ściągacze rękawów regulowane rzepami, rolowany
kaptur w kołnierzu, kieszeń na dokumenty pod patką frontową,
wewnętrzna kieszeń, kolorowa aplikacja z fluorescencyjnej tkaniny
ostrzegawczej, naszywki odblaskowe z przodu, na rękawach i plecach.
Perfecta para cualquier requisito. Transpirable, impermeable,
2 bolsillos laterales ocultos con cremallera, 1 bolsillo en pecho
derecho con cremallera impermeable, bolsillo en manga izquierda,
cremallera frontal enguatada en barbilla, puños elásticos ajustables
con velcro, capucha enrollable en cuello, bolsillo para documentos
bajo solapa frontal, bolsillo interior, tejido de señalización
fluorescente como aplique de color, ribetes reflectantes en frontal,
mangas y espalda.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie zabezpieczające: naszywki odblaskowe i fluorescencyjna
tkanina ostrzegawcza
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes y tejido de
señalización fluorescente
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny/pomarańczowy negro/naranja3601
granatowy/żółty marino/amarillo3602
antracytowy/pomarańczowy antracita/naranja3603

016 | 017
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PLANAM Creek Kurtka
PLANAM Creek Chaqueta
Model na każdą pogodę. Kurtka 3 w 1, wodoszczelna, oddychająca,
podklejane szwy, wyjmowana polarowa kurteczka jako wewnętrzna
podpinka, kieszonka na komórkę pomiędzy zamkiem błyskawicznym
a patką, kaptur w kołnierzu, 2 kieszenie boczne i 2 na piersiach
zapinane na zamek błyskawiczny i patki, 2-kierunkowy zamek
błyskawiczny.
El modelo para cualquier ocasión meteorológica. 3 chaquetas en
1, impermeable, transpirable, costuras selladas, chaqueta de forro
polar extraíble como forro interior, bolsillo para móvil entre cierre de
cremallera y solapa, capucha en cuello, 2 bolsillos laterales y 2 en
pecho con cierre de cremallera y solapa, cremallera bidireccional.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
chaqueta de forro polar de extraíble
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny negro3111
granatowy marino3112

018 | 019
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PLANAM Cross Parka
PLANAM Cross Parka
Jedna parka – potrójny komfort noszenia. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelna, parka 3 w 1, podklejone szwy, 2 wszywane kieszenie
boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi z lewej strony
z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń wewnętrzna, odblaskowe i
wodoszczelne zamki błyskawiczne, zwijany kaptur w kołnierzu, odblaskowe paski na ramionach i rękawach, ściągacze rękawów regulowane
rzepami, dół regulowany troczkiem, odpinana kurtka polarowa do
noszenia oddzielnie.
Una parka, el triple de confort. Transpirable, estanca al agua, estanca
al viento, parka 3 en 1, costuras pegadas por detrás, 2 bolsillos
laterales con cremallera, 1 bolsillo en pecho con cremallera a la
izquierda, 1 bolsillo interior, cremalleras reflectantes y estancas al
agua, capucha enrollable en cuello, franjas reflectantes en hombros
y mangas, puños ajustables con cierre de velcro, dobladillo con
cordón, chaqueta de forro polar desmontable que se puede usar por
separado.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Kurtka polarowa, odpinana
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Revestido de TPU
Forro: 100 % poliéster
Chaqueta de forro polar, desmontable
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
brązowy/czarny marrón/negro

3655

szary/czarny gris/negro

3656

oliwkowy/czarny verde oliva/negro

3657
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Kurtkę wewnętrzną można nosić oddzielnie.
La chaqueta interior se puede usar por separado.

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Dew Kurtka
PLANAM Dew Chaqueta
Zawsze „świeżutka“. Wodoszczelna, podklejane szwy, 2 kieszenie na
piersiach na patki i rzepy, 2 kieszonki boczne z patkami i zapięciami
na rzepy, wewnętrzna kieszonka na komórkę, kieszeń wewnętrzna,
odblaskowe lamówki na rękawach i z przodu, ściągacze rękawów z
gumką i zapięciem na rzepy, zrolowany kaptur w kołnierzu.
Siempre “fresco como el rocío”. Impermeable, costuras salladas,
2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, 2 bolsillos
laterales con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil interior,
bolsillo interior, bordones reflectantes en mangas y zona delantera,
puños con elástico y cierre de velcro, capucha enrollable en cuello.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
ripstop, powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
szary/antracytowy gris/antracita 

022 | 023
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PLANAM Drift Kurtka
PLANAM Drift Chaqueta
Nowy wymiar ochrony przed złą pogodą. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelna, podklejone szwy, wodoszczelne zamki, 2 wszyte kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie na piersi na zamek
błyskawiczny, podłożony zamek frontowy, 1 kieszeń wewnętrzna,
wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy, regulowane mankiety
rękawów, dół kurtki regulowany troczkiem, odpinany kaptur
z możliwością regulacji.
Nueva dimensión de la perfecta protección climatológica. Transpirable, impermeable, a prueba de viento, costuras selladas, cremalleras
impermeables, 2 bolsillos laterales insertados con cremallera,
2 bolsillos en pecho con cremallera, cremallera frontal enguatada,
1 bolsillo interior, bolsillo interior para móvil, puños ajustables,
cintura ajustable con cordón, capucha extraíble y ajustable.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny/zielony negro/verde

3620

cynkowy/czerwony cinc/rojo

3621
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Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Flare Parka
PLANAM Flare Parka
Ochrona przy każdej pogodzie. Wodoszczelna, wiatroszczelna, podklejone szwy, 2 naszyte kieszenie boczne z patką, 2 wszywane kieszenie
boczne, 1 kieszeń na piersi z lewej strony z wodoodpornym zamkiem
błyskawicznym, 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką oraz
przegródka na długopis na prawej piersi, zwijany kaptur w kołnierzu,
elastyczne ściągacze rękawów regulowane rzepami, dół regulowany
troczkiem, 1 kieszeń wewnętrzna.
Protegido ante cualquier situación climatológica. Estanca al agua,
estanca al viento, costuras pegadas por detrás, 2 bolsillos laterales
aplicados con solapa, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo en pecho con
cremallera impermeable a la izquierda, 1 bolsillo para móvil con
solapa y compartimento para lápices en pecho derecho, capucha
enrollable en cuello, puños elásticos ajustables con cierre de velcro,
dobladillo con cordón, 1 bolsillo interior.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
Kolory Colores
czarny/zółty negro/amarillo

3650

granatowy/zółty marino/amarillo

3651

szary/zółty gris/amarillo

3652

026 | 027

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Iso Kurtka
PLANAM Iso Chaqueta
Na zimne dni – optymalna ochrona. Wyjątkowo ciepła, a przy tym
lekka dzięki zastosowaniu 3M™ Thinsulate ™ Insulation, oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna, wszystkie zamki błyskawiczne
wodoszczelne, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym i odblaskowymi
aplikacjami, kieszeń na lewym rękawie z zamkiem błyskawicznym i
odblaskowymi aplikacjami, ściągacze rękawów regulowane rzepami,
wewnętrzne ściągacze rękawów z otworem na kciuk, odpinany kaptur,
dół regulowany troczkiem, 1 kieszeń wewnętrzna.
Días fríos, protección óptima. Especialmente cálida y ligera gracias a
3M™ Thinsulate™ Insulation, transpirable, estanca al agua, estanca
al viento, todas las cremalleras son estancas al agua, 2 bolsillos
laterales con cremallera, 2 bolsillos en pecho con cremallera y
apliques reflectantes, bolsillo en manga izquierda con cremallera
y apliques reflectantes, puño ajustable con cierre de velcro, puño
interior con pasador para pulgar, capucha desmontable, dobladillo
con cordón, 1 bolsillo interior.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
Laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
3M™ Thinsulate™ Insulation
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastán
Laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
3M™ Thinsulate™ Insulation
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

3M i Thinsulate są markami handlowymi 3M. 3M Y Thinsulate son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny negro

028 | 029

3660

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Piper Kurtka
PLANAM Piper Chaqueta
Piękna i odporna na każdą pogodę. Oddychająca, wodoszczelna,
podklejone szwy, pomarańczowo-ostrzegawcze lamówki jako barwne
aplikacje, 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszonka
na komórkę zamykana na patkę i rzep oraz 2 wsuwki na długopisy
po prawej, 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszonka
na rękawie z wsuwkami na długopisy, kieszonka na komórkę, 2
kie-szenie wewnętrzne, zrolowany kaptur w kołnierzu, dziergane
ściągacze w rękawach.
Bonita y resistente al mal tiempo. Transpirable, impermeable,
costuras selladas, bordones naranja fosforescente como aplique de
color, 1 bolsillo izquierdo en pecho con cierre de cremallera,
1 bolsillo para móvil con solapa y cierre de velcro y 2 compartimentos para lápices a la derecha, 2 bolsillos laterales con cierre de
cremallera, 1 bolsillo en manga con compartimentos para lápices,
bolsillo para móvil, 2 bolsillos interiores, capucha enrollable en
cuello, puño de punto en manga.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny/pomarańczowy negro/naranja 3535
granatowy/pomarańczowy marino/naranja 3536

030 | 031

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Redwood Kurtka
PLANAM Redwood Chaqueta
Daje komfortowe samopoczucie podczas wiatru i kiepskiej pogody.
2-kolorowa ochronna kurtka na niepogodę, 2 w 1, oddychająca,
wodoszczelna dzięki podklejanym szwom, z wyjmowaną polarową
podpinką, 2 kieszenie na piersi na zamki błyskawiczne, 2 kieszenie
boczne na zamki błyskawiczne, kieszonka na komórkę, ściągacz
sznureczkowy w tunelu u dołu, ściągacze rękawów regulowane,
kaptur w kołnierzu.
Para sentirse bien con viento y mal tiempo. Chaqueta bicolor para
el mal tiempo, 2 en 1, transpirable, impermeable gracias a costuras
selladas, forro polar extraíble, 2 bolsillos en pecho con cierre de
cremallera, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera, bolsillo para
móvil, cordel en dobladillo, puños ajustables, capucha en cuello.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
ripstop, powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
ripstop, revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
chaqueta de forro polar de extraíble
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czerwony/czarny rojo/negro

3140

niebieski/czarny azul ampora/negro

3141

cynkowy/czarny cinc/negro

3142

032 | 033

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Shape Kurtka damska
PLANAM Shape Chaqueta Mujer
O wszechstronnym zastosowaniu. Kurtka 3 w 1, oddychająca,
wodoszczelna, wiatroszczelna, podklejone szwy, taliowana, odpinana
szara podpinka z polaru jako podszewka wewnętrzna z 2 wszytymi
kieszeniami bocznymi (do noszenia oddzielnie), 2 wszyte kieszenie
boczne z zamkiem wodoszczelnym, 1 kieszeń na piersi po prawej
stronie z zamkiem wodoszczelnym, zamek frontowy podłożony tkaniną
na wysokości brody, regulowane mankiety rękawów, rolowany kaptur w
kołnierzu z możliwością regulacji, dół kurtki regulowany troczkiem,
1 kieszeń wewnętrzna w kurtce zewnętrznej.
Para la todoterreno. Chaqueta 3 en 1, transpirable, impermeable,
a prieba de vento, costuras selladas, entallada, chaqueta de forro
polar extraíble como forro interior en gris con 2 bolsillos laterales
insertados (se puede usar por separado), 2 bolsillos laterales insertados con cremallera impermeable, 1 bolsillo derecho en pecho con
cremallera impermeable, cremallera frontal enguatada en barbilla,
puños ajustables, capucha enrollable en cuello y ajustable, cintura
ajustable con cordón, 1 bolsillo interior en la chaqueta exterior.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: de poliéster 100 %
revestido de PLANAM-TEX
Forro: chaqueta de forro polar
de poliéster 100 %, extraíble
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
niebieski/szary azul/gris

3635

czarny/szary negro/gris

3636

czerwony/szary rojo/gris

3637

034 | 035

Kurtkę wewnętrzną można nosić oddzielnie.
La chaqueta interior se puede usar por separado.

036 | 037

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Shark Kurtka
PLANAM Shark Chaqueta
Nowoczesne wzornictwo, komfort noszenia. Oddychająca,
wodoszczelna, 2 kryte kieszenie boczne na zamek błyskawiczny,
1 kieszeń piersiowa z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym i
naszywką odblaskową, aplikacje odblaskowe z przodu, patka na rzepy
i zatrzaski, kryty zamek pod brodą, elastyczne ściągacze rękawów
regulowane rzepami, rolowany kaptur, wewnętrzna kieszeń na
dokumenty.
Cómoda y de diseño actual. Transpirable, impermeable, 2 bolsillos
laterales ocultos con cremallera, 1 bolsillo en pecho con cremallera
impermeable y aplique reflectante, ribetes reflectantes en parte delantera, solapa con cierre de velcro y botones de presión, cremallera
enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón, puños elásticos
ajustables con velcro, capucha enrollable, bolsillo interior para
documentos.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX, w jodełkę
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX, diseño en espiga
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
antracytowy antracita

3597

granatowy marino3598
ciemnobrązowy marrón oscuro

038 | 039
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PLANAM Sonar Kurtka
PLANAM Sonar Chaqueta
Odpowiednia ochrona przed wilgocią. Oddychająca, wodoszczelna,
2 naszyte kieszenie boczne na wodoszczelny zamek błyskawiczny,
1 kieszeń piersiowa na wodoszczelny zamek błyskawiczny,
wodoszczelne przednie zapięcie na zamek, regulacja obwodu w
pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem, elastyczne ściągacze
rękawów regulowane rzepami, kryty zamek pod brodą, odpinany
kaptur, aplikacje odblaskowe z przodu, na rękawach i plecach,
wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy, wewnętrzna kieszeń
na dokumenty.
Bien protegido contra la humedad. Transpirable, impermeable,
2 bolsillos laterales insertados con cremallera impermeable,
1 bolsillo en pecho con cremallera impermeable, cremallera
frontal impermeable, cintura ajustable con cordón, puños elásticos
ajustables con velcro, cremallera enguatada en barbilla, capucha
desmontable, apliques reflectantes en frontal, mangas y espalda,
bolsillo interior para móvil, bolsillo interior para documentos.
Tkanina wierzchnia: 100 % nylon
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % nailon
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
czarny negro3590
antracytowy antracita3591

040 | 041

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Speed Kurtka
PLANAM Speed Chaqueta
Szybko wysycha. Wodoszczelna, podklejane szwy, 1 kieszeń na
piersi jako kieszonka na komórkę z zamkiem błyskawicznym, oczka
wentylacyjne pod rękawami, kaptur rolowany w kołnierzu, 2 kieszenie
boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na
rzep, regulowane ściągacze rękawów, obwody talii i pasa.
De secado rápido. Impermeable, costuras selladas, 1 bolsillo en
pecho para móvil con cierre de cremallera, ojetes de ventilación bajo
los brazos, capucha enrollable en cuello, 2 bolsillos laterales con
cierre de cremallera, 1 bolsillo interior con cierre de velcro, puños,
cintura y talle ajustables.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
ripstop, powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
niebieski/czarny azul royal/negro3102
granatowy/szary marino/gris3103

042 | 043
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PLANAM System Kurtka
PLANAM System Chaqueta
Większy komfort, lepsza ochrona. Kurtka 3 w 1, oddychająca,
wodoszczelna, 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zatrzaskiem,
2 kryte kieszenie piersiowe na zamek, regulacja obwodu w pasie przy
użyciu ściągacza ze sznureczkiem, regulowane rzepami ściągacze
rękawów, odpinany kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze
sznureczkiem, patka frontowa na zatrzaski.
Dodatkowa zaleta: odpinana kurtka z tkaniny softshell w
formie podpinki — oddychająca, wodoszczelna, 2 boczne kieszenie
na zamek, regulowane rzepami ściągacze rękawów, regulacja obwodu
w pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem.
Más confort, mayor seguridad. Chaqueta 3 en 1, transpirable,
impermeable, 2 bolsillos laterales con solapa y cierre con botón
de presión, 2 bolsillos ocultos en pecho con cremallera, cintura
ajustable con cordón, puños ajustables con velcro, capucha desmontable ajustable con cordón, solapa frontal con cierre mediante
botones de presión.
Destacable: chaqueta interior Softshell extraíble: transpirable,
impermeable, 2 bolsillos laterales con cremallera, puños ajustables
con velcro, cintura ajustable con cordón.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Podpinka: 96 % poliester, 4 % elastan
softshell
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
Chaqueta interior: 96 % poliéster, 4 % elastano
Softshell
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny/szary negro/gris 3585

044 | 045

Kurtkę wewnętrzną można nosić oddzielnie.
La chaqueta interior se puede usar por separado.

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Triple Kurtka
PLANAM Triple Chaqueta
Modna, elastyczna i bezpieczna. Kurtka 3 w 1, oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna, podklejone szwy, zakryte przednie zapięcie
na zamek, odpinana czarna podpinka z polaru jako podszewka
wewnętrzna z 2 kieszeniami bocznymi (do noszenia oddzielnie),
2 wszyte kieszenie boczne na wodoszczelny zamek błyskawiczny,
regulowane mankiety rękawów z gumką, rolowany kaptur w kołnierzu
z możliwością regulacji, troczek na dole, zamek frontowy podłożony
tkaniną na wysokości brody.
Actual, flexible y segura. Chaqueta 3 en 1, transpirable, impermeable, a prueba de viento, costuras selladas, cremallera frontal oculta,
chaqueta de forro polar extraíble como forro interior en negro con
2 bolsillos laterales (se puede usar por separado), 2 bolsillos laterales insertados con cremallera impermeable, puños ajustables con
elástico, capucha enrollable en cuello y ajustable, cintura con cordón,
cremallera frontal enguatada en barbilla.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
strecz, laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Stretch, laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Chaqueta de forro polar, extraíble
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny/łupkowy negro/pizarra

3640

łupkowy/czarny pizarra/negro

3641
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Kurtkę wewnętrzną można nosić oddzielnie.
La chaqueta interior se puede usar por separado.

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Twister Kurtka
PLANAM Twister Chaqueta
Multifunkcjonalna i nowoczesna. Kurtka 3 w 1, wodoszczelna,
podklejane szwy, system wentylacji z zamkiem błyskawicznym pod
rękawami, naszyta kieszonka na komórkę, 2 kieszenie na piersi z
zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie boczne, podwójne frontowe
patki, zamek błyskawiczny z podkładką na wysokości szyi, kieszeń
wewnętrzna, kaptur w kołnierzu, regulowane ściągacze rękawów,
kurteczka z polaru jako wyjmowana z pomocą zamka błyskawicznego
podpinka, z 2 bocznymi kieszeniami do wsuwania rąk.
Multifuncional y moderna. Tres chaquetas en una, impermeable,
costuras selladas, sistema de ventilación con cierre de cremallera
bajo los brazos, bolsillo aplicado para móvil, 2 bolsillos en pecho
con cierre de cremallera, 2 bolsillos laterales, doble solapa delantera,
cierre de cremallera enguatada a la altura del cuello, bolsillo interior,
capucha en cuello, puños ajustables, chaqueta de forro polar
extraíble por cremallera que sirve de forro con 2 bolsillos laterales
insertados.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
chaqueta de forro polar de extraíble
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
niebieski/czarny azul/negro3130
zielony/czarny verde/negro3131
czerwony/czarny rojo/negro3132

048 | 049
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PLANAM Wizard Kurtka
PLANAM Wizard Chaqueta
„Czarodziejska“ jakość. 2-kolorowa ochronna kurtka na niepogodę,
oddychająca, wodoszczelna dzięki podklejanym szwom, okazała
polarowa podpinka z wiatroszczelnym wykończeniem w dolnej
części, odpinanym na zamek błyskawiczny, wewnętrzna kieszonka
na komórkę, dodatkowa kieszeń wewnętrzna, 2 kieszenie na piersi na
zamek błyskawiczny, 2 kieszenie boczne z zamkami błyskawicznymi,
kieszonka na komórkę, ściągacz sznureczkowy w tunelu u dołu,
regulowane ściągacze rękawów, odpinany kaptur na zamek
błyskawiczny, z daszkiem i możliwościami regulacji.
Calidad “mágica”. Chaqueta bicolor para el mal tiempo, transpirable,
impermeable gracias a costuras selladas, forro polar con solapa
en la parte inferior extraíble mediante cierre de cremallera, bolsillo
interior para móvil, bolsillo interior adicional, 2 bolsillos en pecho con
cierre de cremallera, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera,
bolsillo para móvil, cordel en dobladillo, puños ajustables, capucha
ajustable y extraíble con cierre de cremallera y visera.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
polar
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PLANAM-TEX
Forro: 100 % poliéster
forro polar
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL
Kolory Colores
słoneczny żółty/ciemnoszary amarillo sol/gris oscuro3145
pomarańczowy/ciemnoszary naranja/gris oscuro3146
ciemnoszary/czarny gris oscuro/negro

050 | 051
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PLANAM Highland Kurtka
PLANAM Highland Chaqueta
„In“ do zastosowań outdoorowych. 2 wszywane kieszenie boczne z
zamkiem błyskawicznym, podłożony zamek błyskawiczny z przodu, dół
regulowany troczkiem.
Moda para exteriores. 2 bolsillos laterales con cremallera, cremallera
frontal enguatada, cintura ajustable con cordón.
Wierzch: 58 % poliester, 31 % poliakryl, 4 % wełna,
3 % poliamid, 2 % wiskoza, 2 % bawełny
Spód: 100 % poliester
polar
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido superior: 58 % poliéster, 31 % poliacrílico, 4 % Lana,
3 % poliamida, 2 % viscosa, 2 % algodón
Tejido inferior: 100 % poliéster
forro polar
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny/szary negro/gris

054 | 055
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PLANAM Shade Kurtka
PLANAM Shade Chaqueta
Przyjemna miękkość wewnątrz i na zewnątrz. Dwie wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, zamek błyskawiczny z przodu
podłożony tkaniną, kolor melanżowy.
Suavidad por dentro y fuera. Dos bolsillos laterales con cremallera,
cremallera frontal enguatada, color moteado.
Materiał wierzchni
Wierzch: 65 % bawełna, 35 % poliester
Spód: 100 % poliester
Polar
Rozmiary (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Material superficial
Tejido superior: 65 % algodón, 35 % poliéster
Tejido inferior: 100 % poliéster
forro polar
Tallas (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
szary/czarny gris/negro

3740

niebieski/czarny azul/negro

3741

czarny/szary negro/gris

3742
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PLANAM Moon Kamizelka
PLANAM Moon Chaleco
Ogrzewa, nie krępując rąk. wodoodporna, kryty zamek frontowy
podłożony tkaniną na wysokości brody, 2 boczne kieszenie wszywane,
2 boczne kieszenie na zamek, 1 kieszeń wewnętrzna na zamek,
przedłużone plecy, puchowa.
Cálida y con libertad de movimientos para los brazos. Repelente
al agua, cremallera frontal oculta enguatada en barbilla, 2 bolsillos
laterales, 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo interior con
cremallera, espalda prolongada, efecto plumón.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior:100 % poliéster
con recubrimiento de PVC
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
oliwkowy verde oliva

3230

czarny negro

3231

granatowy marino

3232

cynkowy cinc

3233
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PLANAM Slope Spodnie zimowe
PLANAM Slope Pantalón de invierno
Z podpinką, a mimo to lekka. Oddychające, wodoszczelne, wiatroszczelne, podklejone szwy, 2 naszyte duże kieszenie z zamkiem
błyskawicznym, 2 kieszenie na udach z wodoszczelnym zamkiem
błyskawicznym, rozporek na zamek błyskawiczny, 2 naszyte kieszonki
ze wzmocnionego materiału na kolanach, ściągacz z gumką w pasie,
5 szerokich szlufek na pasek, 2 kieszenie tylne z patkami.
Forrado, pero ligero. Transpirable, impermeable, a prueba de viento,
costuras selladas, 2 bolsillos insertados tipo canguro con cremallera,
2 bolsillos en muslo con cremallera impermeable, cremallera en
la bragueta, 2 bolsillos aplicados en rodillas de robusta tela de
guarnición, elástico en cintura, 5 trabillas anchas, 2 bolsillos traseros
con solapa.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
laminowana TPU
Materiał wzmocniony: 100 % poliester
powlekany TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano
laminado de TPU
Tela de guarnición: 100 % poliéster
revestido de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
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
czarny negro

3645

granatowy marino

3646

łupkowy pizarra

3647
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PLANAM Chuck Kurtka softshell
PLANAM Chuck Chaqueta Softshell
Uniwersalna na każdą pogodę. Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym,
podłożony zamek błyskawiczny z przodu, regulowane mankiety
rękawów, dół regulowany troczkiem, odpinany kaptur z możliwością
regulacji.
Para cualquier clima. Transpirable, repelente al agua, a prueba
de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera, cremallera frontal
enguatada, puños ajustables, cintura ajustable con cordón, capucha
extraíble y ajustable.
Tkanina wierzchnia: 94 % poliester, 6 % elastan
Membrana TPU, softshell
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 94 % poliéster, 6 % elastano
Membrana de TPU, Softshell
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
zielony verde

3730

niebieski azul

3731
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PLANAM Crest Kurtka softshell
PLANAM Crest Chaqueta Softshell
Dobrze chroni przed zimnem i wiatrem. Oddychająca, wodoodporna,
wiatroszczelna, miękkie futerko tkane od wewnątrz, 2 boczne
kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi
na zamek błyskawiczny, zamek frontowy na brodzie, regulowane
ściągacze rękawów.
Bien protegido contra el frío y el viento. Transpirable, repelente al
agua, a prueba de viento, interior de suave piel sintética, 2 bolsillos
laterales con cremallera, 1 bolsillo en pecho a la derecha con
cremallera, cierre frontal de cremallera enguatado en barbilla, puños
ajustables.
Tkanina wierzchnia: 94 % poliester, 6 % elastan
softshell
Strona wenętrzna: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 94 % poliéster, 6 % elastano
Softshell
Interior: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary gris3495
czarny negro3496
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PLANAM Cube Kurtka softshell
PLANAM Cube Chaqueta Softshell
Elegancka i lekka. Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna,
2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na
piersi po lewej stronie na zamek, podłożony zamek frontowy, regulowane mankiety rękawów, dół kurtki regulowany troczkiem, kaptur z
możliwością regulacji.
Moderna y ligera. Transpirable, repelente al agua, a prueba de viento,
2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo izquierdo en pecho con
cremallera, cremallera frontal enguatada, puños ajustables, cintura
ajustable con cordón, capucha ajustable.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
softshell
Tkanina kontrastowa: 94 % poliester, 6 % elastan
softshell
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano
Softshell
Tejido en contraste: 94 % poliéster, 6 % elastano
Softshell
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3700

łupkowy pizarra

3701
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PLANAM Eclipse Kurtka damska softshell
PLANAM Eclipse Chaqueta Softshell Mujer
Odpowiednia podczas pracy i w czasie wolnym. Oddychająca,
wodoodporna, wiatroszczelne, 2 wszywane kieszenie boczne z
zamkiem błyskawicznym, podłożony zamek błyskawiczny z przodu, dół
regulowany troczkiem, taliowana, kontrastowy kolor w obszarze talii.
Para el trabajo y los ratos de ocio. Transpirable, repelente al agua,
a prueba de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera, cremallera
frontal enguatada, cintura ajustable con cordón, entallada, color de
contraste en cintura.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Membrana TPU, softshell
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Membrana de TPU, Softshell
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
malinowy baya

3715

czarny negro

3716

turkusowy turquesa

3717
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PLANAM Eco Kurtka softshell
PLANAM Eco Chaqueta Softshell

PLANAM Summit Kurtka softshell
PLANAM Summit Chaqueta Softshell

Softshell – materiał zapewniający optymalną temperaturę ciała.
Lekka kurtka, wodoodporna, wiatroszczelna, 2 boczne wszywane
kieszenie na zamek błyskawiczny, zamek przedni podłożony tkaniną
na brodzie, regulowane ściągacze rękawów.
Softshell: el material para una temperatura corporal óptima.
Chaqueta ligera, repelente al agua, a prueba de viento, 2 bolsillos
laterales con cremallera, cremallera frontal enguatada en barbilla,
puños ajustables.

Idealne bezpieczeństwo i komfort noszenia. 2 kryte boczne kieszenie
na zamek, prawa kieszeń piersiowa na zamek, naszywki odblaskowe w
części piersiowej, na plecach i na ramionach, kryty zamek pod brodą,
regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem,
regulowane rzepami ściągacze rękawów.
Perfecta comodidad y seguridad. 2 bolsillos laterales ocultos con
cremallera, un bolsillo derecho en pecho con cremallera, ribetes
reflectantes en pecho, hombros y brazos, cierre de cremallera
enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón, puños ajustables
con velcro.

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
softshell
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Softshell
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny negro

3485

Tkanina wierzchnia: 95 % poliester, 5 % elastan
softshell
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL
Tejido exterior: 95 % poliéster, 5 % elastano
Softshell
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

Kolory Colores
granatowy/szary marino/gris
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PLANAM Spirit Kurtka softshell
PLANAM Spirit Chaqueta Softshell
Optymalna ochrona przy pracy na wietrze i przy złej pogodzie.
Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna, 2 boczne kieszenie
wszywane na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi po prawej
stronie na zamek błyskawiczny, kieszeń na lewym ramieniu na zamek
błyskawiczny, kontrastowe szwy, zamek frontowy podłożony tkaniną
na wysokości brody, regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza,
elastyczne ściągacze rękawów, kaptur.
Protección óptima con viento y mal tiempo. Transpirable, repelente
al agua, a prueba de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera,
1 bolsillo en pecho derecho con cremallera, bolsillo en manga
izquierda con cremallera, costuras en contraste, cremallera frontal
enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón, puños elásticos,
capucha.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
softshell
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Softshell
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro3465
chabrowy aciano3466
granatowy marino3467

074 | 075

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Twilight Kurtka softshell
PLANAM Twilight Chaqueta Softshell
Utrzymuje optymalną temperaturę ciała i chroni przed deszczem.
Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna, 2 kryte boczne kieszenie
na zamek, prawa kieszeń piersiowa na zamek, naszywki odblaskowe
z przodu, na plecach, ramionach i rękach, kryty zamek pod brodą,
regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem.
Temperatura corporal óptima y protección frente a la lluvia.
Transpirable, repelente al agua, a prueba de viento, 2 bolsillos
laterales ocultos con cremallera, un bolsillo derecho en pecho con
cremallera, ribetes reflectantes delante, detrás, en hombros y brazos,
cierre de cremallera enguatada en barbilla, cintura ajustable con
cordón.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester,
4 % elastan softshell
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano
Softshell
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
czarny negro3450
granatowy marino3451
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PLANAM Unit Kurtka damska softshell
PLANAM Unit Chaqueta Softshell Mujer
Nowoczesna i praktyczna. Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna,
2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, zamek
błyskawiczny z przodu podłożony tkaniną, wszystkie zamki
błyskawiczne odblaskowe i wodoszczelne, dół regulowany troczkiem,
taliowana, kaptur z możliwością regulacji, rękawy z otworem na kciuk.
Moderna y práctica. Transpirable, impermeable, estanca al viento,
2 bolsillos laterales con cremallera, cremallera frontal enguatada,
todas las cremalleras son reflectantes y estancas al agua, cintura
ajustable con cordón, entallada, capucha ajustable, mangas con
pasador para pulgar.
Materiał wierzchni
Wierzch: 96 % poliester, 4 % elastan
Membrana TPU
Spód: 100 % poliester
Polar
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Material superficial
Tejido superior: 96 % algodón, 4 % elastano
Membrana de TPU
Tejido inferior: 100 % poliéster
forro polar
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny/czerwony negro/rojo

3735

łupkowy/czerwony pizarra/rojo

3736
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PLANAM Chipmunk Kurtka polarowa
PLANAM Chipmuk Chaqueta de forro polar
Wytrzymała - lecz delikatna dla skóry. Wiatro- i wodoodporna, polar
typu high-tech, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym,
podłożony zamek błyskawiczny z przodu, dół regulowany troczkiem,
kontrastowy kolor przy kołnierzu, miękki, lekki polar.
Resistente por fuera, suave por dentro. Protege del viento, repelente
al agua, forro polar de alta tecnología, 2 bolsillos laterales con
cremallera, 1 bolsillo derecho en pecho con cremallera, cierre frontal
de cremallera enguatado, cintura ajustable con cordón, color de
contraste en cuello, forro polar ligero y suave.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Polar
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Forro polar
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
błotny/jasnoszary barro/gris claro

3710

granatowy/jasnoszary marino/gris claro

3711

jasnoszary/błotny gris claro/barro

3712
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PLANAM Husky Bluza
PLANAM Husky Suéter
Klasyczny pulower. 1 kieszeń na piersi na zamek błyskawiczny,
regulacja obwodu za pomocą troczka, boczna wstawka z
dzianiny softshell.
El clásico entre los suéteres. 1 bolsillo derecho en pecho con
cremallera, cintura ajustable con cordón, aplique lateral de
punto Softshell.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary gris3480
granatowy marino3482
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PLANAM Inuit Kurtka polarowa
PLANAM Inuit Chaqueta de forro polar
Od środka przytulnie miękka. Wiatro- i wodoodporna, polar typu
high-tech, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym,
ocieplająca, pluszowa podszewka wewnątrz, kontrastowe szwy w
obszarze piersi, rękawów i pleców.
Interior suave y agradable. Protege del viento, repelente al agua, forro
polar de alta tecnología, 2 bolsillos laterales con cremallera, interior
de borreguito, costuras en contraste en pecho, mangas y espalda.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Polar
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Forro polar
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3720

czerwony rojo

3721

cynkowy cinc

3722

chabrowy aciano

3723
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PLANAM Stream Kurtka polarowa
PLANAM Stream Chaqueta Fleece
Komfort noszenia ze zintegrowaną ochroną przed chłodem. Wiatro
i wodoodporna, aktualnie modny design, polar high tech, zamek
błyskawiczny od dołu do góry, 2 kieszenie boczne, ściągacze na
rękawach.
Confort con protección integrada contra el frío. Repelente al viento
y al agua, diseño actual a la moda, forro polar de alta tecnología,
cierre completo de cremallera, 2 bolsillos laterales, puños.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
polar
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
forro polar
Forro: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny/antracytowy negro/antracita

0346

granatowy/camel marino/camel

0347

camel/granatowy camel/marino

0348

jasnoszary/granatowy gris claro/marino

3401

80
UVS 065127

088 | 089

TESTEX Zürich

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Relax Bluza polarowa
PLANAM Relax Suéter Fleece
Modna i piękna do domu i na zewnątrz. Wodo- i wiatroodporna,
aktualnie modny fason, polar high tech, kołnierz zapinany na zamek,
2 kieszenie boczne, ściągacze u rękawów.
Bonito por dentro y por fuera. Repelente al viento y al agua, diseño
actual a la moda, forro polar de alta tecnología, cuello de cremallera,
2 bolsillos laterales, puños.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
polar
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
forro polar
Forro: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny/antracytowy negro/antracita

0349

granatowy/camel marino/camel

0350

camel/granatowy camel/marino

0351

jasnoszary/granatowy gris claro/marino

3404

80
UVS 065127
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PLANAM Retro Kurtka polarowa
PLANAM Retro Chaqueta Fleece
Modny wygląd przy każdej pogodzie. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelna, 2 boczne kieszenie na zamek, wszystkie zamki
wodoszczelne wykończone materiałem odblaskowym, kryty zamek
pod brodą, regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze
sznureczkiem, regulowane rzepami ściągacze rękawów.
Look actual para cualquier clima. Transpirable, impermeable,
a prueba de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera, todas las
cremalleras son impermeables y presentan material reflectante,
cierre de cremallera enguatada en barbilla, cintura ajustable con
cordón, puños ajustables con velcro.
Ten artykuł jest dopasowany pod względem kolorystycznym do kurtki
Monsun i spodni Monsun z linii odzieży przeciwdeszczowej i letniej.
Los colores de este artículo combinan con nuestra chaqueta Monsun
y pantalón Monsun de la gama de ropa de lluvia y de verano.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
mikropolar
Wykończenie zabezpieczające: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Material: 100 % poliéster
microforro polar
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
czarny negro3445
szary gris3446
granatowy marino3447
zielony verde3448
pomarańczowy naranja3449
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PLANAM Rocket Kurtka
PLANAM Rocket Chaqueta
Dobre samopoczucie przez cały czas. 2 boczne kieszenie wszywane
na zamek, 1 prawa kieszeń piersiowa na zamek błyskawiczny,
podłożony zamek frontowy, regulowane mankiety rękawów, dół kurtki
regulowany troczkiem, wewnątrz miękki polar.
Comodidad en todo momento. 2 bolsillos laterales con cremallera,
1 bolsillo derecho en pecho con cremallera, cremallera frontal
enguatada, puños ajustables, cintura ajustable con cordón, interior
de suave forro polar.
Dzianina: 85 % poliester, 15 % bawełna
Tkanina obszycia: 94 % poliester, 6 % elastan
softshell
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Punto: 85 % poliéster, 15 % algodón
Tejido de guarnición: 94 % poliéster, 6 % elastano
Softshell
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
szary/czarny gris/negro

3705

pistacjowy/czarny pistacho/negro

3706
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PLANAM Trail Kurtka
PLANAM Trail Chaqueta
Swobodny styl ogrzania się zimą. Lekki polar high-tech, przechodzący
przez całość przedni zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi po lewej z
zamkiem błyskawicznym (przydatna jako kieszonka na telefon),
2 kieszenie boczne na zamek błyskawiczny.
La forma más atractiva de estar caliente en invierno. Forro polar
ligero de alta tecnología, cremallera delantera completa, bolsillo en
pecho en la parte izquierda con cremallera (se puede usar para el
móvil), 2 bolsillos laterales con cremallera.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
polar
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: poliéster 100 %
forro polar
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary/czarny gris/negro 3435
granatowy/szary marino/gris 3437

80
UVS 065127
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PLANAM Basalt Kurtka softshell
PLANAM Basalt Chaqueta Softshell

PLANAM Basalt Kurtka zimowa
PLANAM Basalt Chaqueta de invierno

Najlepsza ochrona. Wiatroszczelna, 2 boczne kieszenie wszywane,
naszywki odblaskowe z przodu i na plecach, 1 kieszeń na piersi po
prawej stronie na wodoszczelny zamek błyskawiczny, regulowane
mankiety rękawów, dół kurtki regulowany troczkiem, wewnątrz miękki
polar.
La mejor protección. A prueba de viento, 2 bolsillos laterales, ribetes
reflectantes en frontal y espalda, 1 bolsillo derecho en pecho con
cremallera impermeable, puños ajustables, cintura ajustable con
cordón, interior de suave forro polar.

Pasuje do odzieży roboczej Basalt. Oddychająca, wodoszczelna,
wiatroszczelne, podklejone szwy, odblaskowe lamówki z przodu i
z tyłu, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym,
2 kieszenie na piersi z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym,
kieszeń wewnętrzna z prawej strony z zamkiem błyskawicznym,
zamek błyskawiczny z przodu podłożony tkaniną na wysokości brody,
dół kurtki regulowany troczkiem, kieszeń na telefon komórkowy na
lewym rękawie, regulowane mankiety rękawów, odpinany kaptur z
możliwością regulacji.
Combinable con la ropa de trabajo Basalt. Transpirable, impermeable,
a prueba de viento, costuras selladas, ribetes reflectantes en frontal
y espalda, 2 bolsillos laterales con cremallera, 2 bolsillos en pecho
con cremallera impermeable, bolsillo interior a la derecha con
cremallera, cremallera frontal enguatada en barbilla, cintura ajustable
con cordón, bolsillo para el móvil en la manga izquierda, puños
ajustables, capucha extraíble y ajustable.

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3380

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny negro
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PLANAM Basalt Spodnie zimowe
PLANAM Basalt Pantalón de invierno
Optymalne uzupełnienie kurtki. Oddychające, wodoszczelne,
wiatroszczelne, 2 naszyte kieszenie boczne na wodoszczelny zamek
błyskawiczny, rozporek na zamek błyskawiczny, podwójna kieszeń na
lewym udzie z zamkiem wodoszczelnym i patką na zatrzask, naszyta
kieszeń na telefon komórkowy z patką, kieszenie kolanowe, naszywka
odblaskowa na kolanach z przodu i z tyłu, podwójna kieszeń na
metrówkę ze szlufką na młotek z prawej, 2 kieszenie na pośladkach
zamykane na patkę i taśmę na rzep, boczny zamek błyskawiczny na
goleni, wyżej skrojone plecy chroniące nerki.
Wskazówka: Spodnie z lekkim watowaniem można nosić jako spodnie
zimowe na normalne spodnie robocze lub z bielizną funkcyjną pod
spodem.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027).
El compañero ideal de la chaqueta. Transpirable, impermeable, a
prueba de viento, 2 bolsillos laterales aplicados con cremallera
impermeable, cremallera en la bragueta, bolsillo doble en muslo izquierdo con cremallera impermeable y solapa con botón de presión,
bolsillo aplicado para móvil con solapa, bolsillos en rodillas, ribete
reflectante en zona delantera y trasera de las rodillas, porta-metro
doble con trabilla para martillo a la derecha, 2 bolsillos traseros
con solapa y cierre con banda de velcro, cremallera lateral en la
pantorrilla, espalda alta para proteger los riñones.
Nota: Este pantalón ligeramente acolchado puede llevarse en invierno
si se coloca sobre el pantalón de trabajo habitual o bien con ropa
interior funcional.
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.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny negro
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PLANAM Space Parka
PLANAM Space Parka
Wszechstronna, żadnych trosk. Wodoszczelna, podklejane szwy, 2
wszyte kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie na
piersiach na zamki błyskawiczni, regulowane ściągacze rękawów,
zrolowany kaptur w kołnierzu, wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep
po lewej stronie, wewnętrzna kieszonka na komórkę po prawej,
odblaskowe lamówki w okolicach ramion.
La parka para ir siempre relajado. Impermeable, costuras selladas,
2 bolsillos laterales insertados con cierre de cremallera, 2 bolsillos
en pecho con cierre de cremallera, puños ajustables, capucha
enrollable en cuello, bolsillo interior izquierdo con cierre de velcro,
bolsillo interior derecho para móvil, bordón reflectante en zona de
hombros.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
ripstop, powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary/czarny/jasnoszary gris/negro/gris oscuro

3350

niebieski/czarny/szary azul/negro/gris

3351

czerwony/czarny/szary rojo/negro/gris

3353
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PLANAM Space Kamizelka
PLANAM Space Chaleco
Fason przyciągający wzrok. Wodoodporna, 2 wszyte kieszenie
boczne na zamki błyskawiczne, 2 kieszenie na piersiach na zamki
błyskawiczne, wewnętrzna kieszeń na rzep po lewej, wewnętrzna
kieszonka na komórkę po prawej, odblaskowe lamówki w okolicach
ramion.
Llamativo y a la moda. Resistente al agua, 2 bolsillos laterales
insertados con cierre de cremallera, 2 bolsillos en pecho con cierre
de cremallera, bolsillo interior izquierdo con cierre de velcro, bolsillo
interior derecho para móvil, bordón reflectante en zona de hombros.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
ripstop, powlekana PVC
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary/czarny gris/negro

3360

niebieski/czarny azul/negro

3361

czerwony/czarny rojo/negro

3363
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PLANAM Dust Bluza
PLANAM Dust Cazadora
W krótkiej wersji też świetnie ubiera. Mocna kurtka chroni przed
niepogodą cały świat profesjonalistów, wodoodporna zewnętrzna
tkanina, powlekana PU, 2-kolorowe naszycia, odblaskowe lamówki w
obszarze klatki piersiowej, rękawów i pleców czynią noszącego kurtkę
dobrze widocznym także w ciemności, 2 kieszenie na piersiach z
praktycznymi podziałami, kieszeń na komórkę, 2 boczne kieszenie
ze skośnym otworem do wsuwania rąk, kieszeń na rękawie dobra na
komórkę, dodatkowe wsuwki na długopisy, zakryty frontowy zamek
błyskawiczny, pikowana podszewka taftowa, rękawy i pas z
dzierganymi ściągaczami.
Muy atractiva también en versión reducida. Cazadora resistente para
el mal tiempo pensada para cualquier ámbito profesional, tejido
exterior repelente al agua, revestido de PU, bicolor, bordones
reflectantes en zona de pecho, mangas y espalda que aportan
visibilidad incluso en la oscuridad, 2 bolsillos en pecho con prácticas
subdivisiones, bolsillo para móvil, 2 bolsillos laterales con entrada
oblicua, bolsillo en manga apto para móvil y también bolsillos
para lápices, cierre de cremallera delantero oculto, forro de tafetán
pespunteado, mangas y cintura de punto.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
oxford, powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
brązowy/czarny marrón/negro

3310

zieleń paproci/czarny verde helecho/negro

3315

niebieski/czarny azul royal/negro

3320
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PLANAM Dust Parka
PLANAM Dust Parka
Mocna i piękna. Chroni przed niepogodą cały świat profesjonalistów,
wodoodporna zewnętrzna tkanina, powlekana PU, 2-kolorowe naszycia,
odblaskowe lamówki w obszarze klatki piersiowej, rękawów i pleców
czynią noszącego kurtkę dobrze widocznym także w ciemności,
2 kieszenie na piersiach z praktycznymi podziałami, kieszeń na
komórkę, 2 kieszenie boczne ze skośnymi otworami do wsuwania
rąk i zamkiem błyskawicznym, kieszeń na rękawie dobra na komórkę,
dodatkowe wsuwki na długopisy, zakryty frontowy zamek
błyskawiczny, pikowana podszewka taftowa.
Resistente y bonita. Parka para el mal tiempo pensada para
cualquier ámbito profesional, tejido exterior repelente al agua,
revestido de PU, bicolor, bordones reflectantes en zona de pecho,
mangas y espalda que aportan visibilidad incluso en la oscuridad,
2 bolsillos en pecho con prácticas subdivisiones, bolsillo para móvil,
2 bolsillos laterales con entrada oblicua y cierre de cremallera,
bolsillo en manga apto para móvil y también bolsillos para lápices,
cierre de cremallera delantero oculto, forro de tafetán pespunteado.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
oxford, powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
brązowy/czarny marrón/negro

3312

zieleń paproci/czarny verde helecho/negro

3317

niebieski/czarny azul royal/negro

3322
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PLANAM Dust Kamizelka
PLANAM Dust Chaleco
Więcej kamizelki za te same pieniądze. Mocna kamizelka chroni przed
niepogodą cały świat profesjonalistów, woodporna zewnętrzna tkanina,
powlekana PU, 2-kolorowe naszycia, odblaskowe lamówki w obszarze
klatki piersiowej i pleców czynią noszącego kurtkę dobrze
widocznym także w ciemności, 2 kieszenie na piersiach z
praktycznymi podziałami, kieszeń na komórkę, 2 kieszenie boczne
ze skośnymi otworami do wsuwania rąk, zakryty frontowy zamek
błyskawiczny, pikowana podszewka taftowa.
Más chaleco por el mismo precio. Chaleco resistente para el mal
tiempo pensado para cualquier ámbito profesional, tejido exterior
repelente al agua, revestido de PU, bicolor, bordones reflectantes en
zona de pecho y espalda que aportan visibilidad incluso en la oscuridad, 2 bolsillos en pecho con prácticas subdivisiones, bolsillo para
móvil, 2 bolsillos laterales con entrada oblicua, cierre de cremallera
delantero oculto, forro de tafetán pespunteado.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
oxford, powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: naszywki odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
brązowy/czarny marrón/negro

3311

zieleń paproci/czarny verde helecho/negro

3316

niebieski/czarny azul royal/negro

3321
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PLANAM Neon Kurtka softshell
PLANAM Neon Chaqueta Softshell
Widocznie bezpieczna. Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna,
2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń
na piersi po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym, regulowane
mankiety rękawów, dół regulowany troczkiem, aplikacje w neonowych
kolorach.
Increíblemente segura. Transpirable, repelente al agua, a prueba
de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo izquierdo
en pecho con cremallera, puños ajustables, cintura ajustable con
cordón, apliques en colores fluorescentes.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU, softshell
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU, Softshell
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
szary/zielony gris/verde

3398

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

3399
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PLANAM Neon Kamizelka
PLANAM Neon Chaleco
W żywych kolorach i lekka. Oddychająca, wiatroszczelna, 2 wszywane
kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi
po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi po
prawej z patką i zapięciem na rzep, kieszeń wewnętrzna po lewej z
zapięciem na rzep, zamek błyskawiczny z przodu podłożony tkaniną
na wysokości brody, dół regulowany troczkiem, aplikacje w neonowych
kolorach.
Brillante y ligero. Transpirable, impermeable, 2 bolsillos laterales con
cremallera, 1 bolsillo izquierdo en pecho con cremallera, 1 bolsillo
derecho en pecho con solapa y velcro, bolsillo interior a la izquierda
con velcro, cremallera frontal enguatada en barbilla, cintura ajustable
con cordón, apliques en colores fluorescentes.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
szary/zielony gris/verde

3396

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

3397
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PLANAM Neon Kurtka
PLANAM Neon Chaqueta
Subtelnie widoczna. Oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna,
podklejone szwy, 2 wszywane kieszenie boczne z zamkiem błysk
awicznym, 1 kieszeń na piersi po lewej stronie z zamkiem
błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi po prawej z patką i zapięciem
na rzep, kieszeń wewnętrzna po lewej z zapięciem na rzep, zamek
błyskawiczny z przodu podłożony tkaniną na wysokości brody, dół regulowany troczkiem, kieszeń na telefon komórkowy na lewym rękawie,
regulowane mankiety rękawów, odpinany kaptur z możliwością
regulacji, aplikacje w neonowych kolorach.
Increíblemente discreta. Transpirable, impermeable, a prueba de viento, costuras selladas, 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo
izquierdo en pecho con cremallera, 1 bolsillo derecho en pecho con
solapa y velcro, bolsillo interior a la izquierda con velcro, cremallera
frontal enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón, bolsillo
para el móvil en la manga izquierda, puños ajustables, capucha
extraíble y ajustable, apliques en colores fluorescentes.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
szary/zielony gris/verde

3394

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

3395
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PLANAM Steal Bluza
PLANAM Steal Cazadora
Większy komfort podczas pracy na wietrze i przy złej pogodzie.
Wodoszczelna, 2 kryte kieszenie boczne na zamek błyskawiczny,
2 kieszenie piersiowe z patkami na rzepy, szwy kontrastowe,
patka frontowa na zatrzaski, kryty zamek pod brodą, elastyczne
ściągacze rękawów regulowane rzepami, ściągacz z gumką w pasie,
1 wewnętrzna kieszeń po lewej, rolowany kaptur w kołnierzu, aplikacje
odblaskowe na rękawach.
Para trabajar mejor con viento y mal tiempo. Impermeable,
2 bolsillos laterales ocultos con cremallera, 2 bolsillos en pecho
con solapa y cierre de velcro, costuras en contraste, solapa frontal
con botones de presión, cremallera enguatada en barbilla, puños
elásticos ajustables con velcro, elástico en cintura, 1 bolsillo interior
izquierdo, capucha enrollable en cuello, apliques reflectantes en
mangas.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
szary/czarny gris/negro 3370
czarny/szary negro/gris 3371
granatowy/czarny marino/negro 
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PLANAM Steal Parka
PLANAM Steal Parka
Klasyczny krój w nowoczesnym wykonaniu. Wodoszczelna,
2 wszywane kieszenie boczne z patkami na rzepy, 2 kieszenie
piersiowe z patkami na rzepy, szwy kontrastowe, patka frontowa na
zatrzaski, kryty zamek pod brodą, elastyczne ściągacze rękawów
regulowane rzepami, ściągacz ze sznureczkiem w talii, kieszeń na
dokumenty pod patką frontową, 1 wewnętrzna kieszeń z lewej,
rolowany kaptur w kołnierzu, aplikacje odblaskowe na rękawach.
Un clásico con equipamiento moderno. Impermeable, 2 bolsillos
laterales con solapa y velcro, 2 bolsillos en pecho con solapa y
cierre de velcro, costuras en contraste, solapa frontal con botones de
presión, cremallera enguatada en barbilla, puños elásticos ajustables
con velcro, cordón en cintura, bolsillo para documentos bajo solapa
frontal, 1 bolsillo interior izquierdo, capucha enrollable en cuello,
apliques reflectantes en mangas.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wykończenie bezpieczeństwa: aplikacje odblaskowe
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: apliques reflectantes
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
szary/czarny gris/negro3375
czarny/szary negro/gris3376
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PLANAM Gletscher Bluza komfortowa
PLANAM Chaqueta Gletscher Confort
Sprawdzona w każdej sytuacji. Ochrona przed zimnem spełnia wymogi
normy europejskiej DIN EN 342, kurtka 3 w 1, wyjmowana futerkowa
podpinka, odpinane rękawy i kołnierz, odpinana tkanina futerkowa
na kołnierzu, wodoodporna, 2 boczne kieszenie do włożenia rąk,
2 kieszenie na piersiach na zamek błyskawiczny, dziergane ściągacze
na rękawach i w pasie, kieszeń na rękawie z zamkiem błyskawicznym,
kołnierz i wewnętrzna podpinka z tkaniną futerkową, wewnętrzna
kieszeń na zamek błyskawiczny.
Perfecta para cualquier situación. Prenda de protección contra el frío
conforme a DIN EN 342, 3 cazadoras en 1, forro de sarga extraíble,
mangas y cuello extraíble, sarga en cuello extraíble, repelente al
agua, 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos en pecho con cierre
de cremallera, mangas y cintura de punto, bolsillo en manga con
cierre de cremallera, cuello y forro interior con sarga, bolsillo interior
con cierre de cremallera.
Tkanina wierzchnia: 60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 70 % poliakryl, 30 % poliester
futerko tkane
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory czarny i granatowy dodatkowo w rozmiarach 4XL i 5XL
Tejido exterior: 60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster
sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Colores negro y marino también en las tallas 4XL y 5XL
Kolory Colores
czarny negro

0358

chabrowy azul aciano

0362

granatowy marino

0360

zielony verde

0361

czerwony rojo

0359

biały blanco

0363

EN 342
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PLANAM Gletscher Kurtka pilotka
PLANAM Gletscher Chaqueta de Piloto
Ciepło dla każdego, kto wysoko mierzy. Ochrona przed zimnem spełnia
wymogi normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporna kurtka,
2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 kieszenie na piersiach na
zamek błyskawiczny, dziergane ściągacze na rękawach i w pasie,
kieszeń na rękawie na zamek błyskawiczny, kołnierz i podszewka z
tkanego futerka, wewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny.
Calor para quien quiera estar en lo más alto. Prenda de protección
contra el frío conforme a DIN EN 342, repelente al agua,
2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos en pecho con cierre de
cremallera, mangas y cintura de punto, bolsillo en manga con cierre
de cremallera, cuello y forro interior con sarga, bolsillo interior con
cierre de cremallera.
Tkanina wierzchnia: 60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 70 % poliakryl, 30 % poliester
futerko tkane
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory czarny i granatowy dodatkowo w rozmiarach 4XL i 5XL
Tejido exterior: 60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster
sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Colores negro y marino también en las tallas 4XL y 5XL
Kolory Colores
czarny negro

0334

chabrowy azul aciano

0335

granatowy marino

0336

zielony verde

0337

czerwony rojo

0338

biały blanco

0330

EN 342
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PLANAM Gletscher Kamizelka lotnicza
PLANAM Gletscher Chaleco de Piloto
Nie tylko dla orłów. Odzież chroniąca przed chłodnym otoczeniem wg
EN 14058, wodoodporna, kieszeń na komórkę, 2 boczne kieszenie
do wsuwania rąk, 2 kieszenie z przodu z patkami, 2 kieszenie na
piersiach z patkami, 2 kieszonki na długopisy, kołnierz i podszewka z
tkanego futerka, wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, kamizelka przedłużona na plecach.
No solo para mentes inquietas. Ropa protectora contra entornos fríos
conforme a EN 14058, repelente al agua, bolsillo para móvil,
2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos delanteros con solapa,
2 bolsillos en pecho con solapa, 2 bolsillos para lápices, cuello y
forro interior con sarga, bolsillo interior con cierre de cremallera,
espalda prolongada.
Tkanina wierzchnia: 60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 70 % poliakryl, 30 % poliester
futerko tkane
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster
sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores
czarny negro

0339

chabrowy azul aciano

0340

granatowy marino

0341

zielony verde

0342

czerwony rojo

0343

biały blanco

0355

EN 14058

130 | 131

Zima 2016/2017 Invierno 2016/2017
PLANAM Gletscher Spodnie ogrodniczki lotnicze
PLANAM Gletscher Peto
Ciepłe czasy, dobre czasy. Ochrona przed zimnem spełnia wymogi
normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporne spodnie na szelkach,
z karczkiem z przodu, zamek błyskawiczny z boku podudzi, kieszeń
z zamkiem błyskawicznym w karczku, regulacja obwodu w pasie,
2 kieszenie kangurkowe, szelki z elastycznym odcinkiem i bezpiecznymi zapięciami, rozporek na zamek błyskawiczny, po lewej kieszeń
na udzie zapinana na patkę, kieszonka na miarkę, 1 kieszeń z tyłu po
prawej na patkę, 1 kieszeń z tyłu bez patki.
Tiempo de calor, buen tiempo. Prenda de protección contra el frío
conforme a DIN EN 342, repelente al agua, cierre de cremallera
lateral en pierna, peto con cierre de cremallera, ancho de cintura
ajustable, 2 bolsillos, tirantes con elástico y hebillas de seguridad,
cremallera en bragueta, bolsillo en muslo izquierdo con solapa,
bolsillo para metro, 1 bolsillo trasero con solapa a la derecha,
1 bolsillo trasero.
Tkanina wierzchnia: 60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 100 % poliéster
Acolchado:100 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
czarny negro0370
granatowy marino0371

EN 342
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PLANAM Gletscher Kombinezon lotniczy
PLANAM Mono de Piloto Gletscher
Rewelacyjnie ciepło od stóp do głów. Ochrona przed zimnem spełnia
wymogi normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporny, zamek
błyskawiczny z boku podudzi, 2 kieszenie na piersiach na zamek
błyskawiczny, 2 kieszenie kangurkowe, zapięcie z przodu na kryty
patką dwukierunkowy zamek błyskawiczn, tkane futerko na kołnierzu,
kieszonka na miarkę, 1 kieszeń z tyłu zapinana na patkę.
Bien abrigado de la cabeza a los pies. Prenda de protección
contra el frío conforme a DIN EN 342, repelente al agua, cierre
de cremallera lateral en pierna, 2 bolsillos en pecho con cierre de
cremallera, 2 bolsillos, cierre de cremallera delantera con solapa y
cremallera bidireccional, sarga en cuello, bolsillo para metro,
1 bolsillo trasero con solapa.
Tkanina wierzchnia: 60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Kolory Colores
granatowy marino0375

EN 342
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Fashion for your profession

Serwis wykonywania nadruków
Servicio de estampado y parches

Serwis wyszywania
Servicio de bordado

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

Usługi wyszywania oferują wiele indywidualnych możliwości profesjonalnej prezentacji.
Las distintas posibilidades de bordado le
darán 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 3 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 razones: 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
3 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 de expertos sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

