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BW 270

BW 270
Naturalność w korzystnej cenie
BW 270 – ten skrót oznacza 100 % bawełny w gramaturze ok. 270 g/m². Modele tej kolekcji to prawdziwe multitalenty, zachwycają jakością,
dopasowaniem i wyposażeniem dla każdej branży. I to za cenę, która dowodzi, że dobra jakość nie musi być droga. Proszę się o tym samemu
przekonać!
Szczególną cechą jest zastosowanie prawdziwie naturalnego produktu. Oferujemy do wykorzystania niepowtarzalne właściwości bawełny: materiał
sporządzony bez substancji szkodliwych jest niezwykle wytrzymały na działania chemiczne/mechaniczne i tym samym zapewnia znakomitą ochronę. Spełnia wymogi DIN EN 26330 - wysoka wytrzymałość na przedarcie i przetarcie oraz ochrona przed zbieganiem zdecydowanie przedłużają
okres użytkowania odzieży. A gdy podczas pracy zrobi się „gorąco”, do głosu dochodzą dobre właściwości higieniczne bawełny: powstający pot jest
optymalnie absorbowany i oddawany na zewnątrz, odzież nie „klei się”, a mikroklimat ciała pozostaje w równowadze.
Odkryj zalety tej markowej kolekcji, która oferuje cały know-how wiodącego dostawcy ochronnej odzieży roboczej i branżowej odzieży zawodowej.
Naturalidad a buen precio
BW 270 – Esta abreviatura es sinónimo de 100 % algodón con un peso de aprox. 270 g/m². Los modelos de la colección son prendas auténticamente polivalentes y sorprenden en todos los sectores por su calidad, ajuste y equipamiento. Y a un precio que demuestra que la buena
calidad no tiene por qué ser cara. ¡Convénzase por sí mismo!
Una de las peculiaridades de este producto auténticamente natural es su procesamiento. Aproveche las características únicas del algodón:
este material de escasa nocividad es especialmente resistente contra influencias químicas/mecánicas, lo que le permite ofrecer una protección
magnífica. Además, gracias a la elevada resistencia a la rotura y a que no encoge conforme a DIN EN 26330, su vida útil se ve aumentada en
gran medida. Y cuando realizamos trabajos con altas temperaturas, entran en acción las beneficiosas características higiénicas del algodón:
el sudor corporal es absorbido y expulsado de manera óptima, de forma que la ropa no queda pegajosa y la temperatura corporal se mantiene
equilibrada.
Descubra las ventajas de esta colección de marca de tejido natural donde se han puesto en práctica todos los conocimientos de un proveedor
líder de vestuario profesional y de protección para el trabajo.

Materiał
Material

100 % bawełna ze splotem diagonalnym, ok. 270 g/m², bardzo wytrzymała,
ochrona przed ścieraniem i zbieganiem wg DIN EN 26330
100 % sarga de algodón diagonal, aprox. 270 g/m², muy resistente,
no encoge conforme a DIN EN 26330

Kolory
Colores

chabrowy, wodny niebieski, czysta biel, zielony
azul aciano, azul hidrón, blanco puro, verde

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110

Wskazówki
konserwacyjne
Consejos de
mantenimiento

kolorowe color

002 | 003

białe blanco
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Kurtka do bioder Chaqueta
Z naturalnego materiału! Jakość w korzystnej cenie! 2 wzmocnione
kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersiach z patką i guzikami,
1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie na guziki, ściągacze rękawów.
¡Totalmente natural! ¡De gran calidad! 2 bolsillos laterales reforzados,
2 bolsillos en pecho con solapa y botones, 1 bolsillo interior, tapeta
oculta con botones, puños.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano
wodny niebieski azul hidrón
czysta biel blanco puro
zielony verde

1550
1551
1552
1553

BW 270
Kurtka robocza Chaqueta de trabajo
Modna, praktyczna i naturalna! 2 wzmocnione kieszenie boczne,
1 wzmocniona kieszeń na piersi, 1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie
na guziki, ściągacze rękawów, bez szwu na plecach.
¡Chic, práctica y natural! 2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo
reforzado en pecho, 1 bolsillo interior, tapeta cubierta con botones,
puños, sin costura en espalda.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano
wodny niebieski azul hidrón
czysta biel blanco puro
zielony verde
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1510
1511
1512
1513

Spodnie na pasek Pantalón
Perfekcyjne dopasowanie zapewnia zrelaksowaną pracę! Ściągacz
okrągły z 7 szlufkami, zapinany rozporek, 2 wszyte kieszenie przednie,
1 wzmocniona kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę.
¡Ajuste perfecto para un trabajo relajado! Cintura con 7 pasadores,
bragueta de botones, 2 bolsillos delanteros insertados, 1 bolsillo
trasero reforzado, 1 bolsillo para regla.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano
wodny niebieski azul hidrón
czysta biel blanco puro
zielony verde

1520
1521
1522
1523

BW 270
Kombinezon rallye Mono rally
Kombinezon z bawełny – wygodne zakładanie i zdejmowanie!
2-kierunkowy zamek błyskawiczny o dług.ok. 70 cm, 2 kieszenie
na piersi z patkami, 2 naszyte, wzmocnione kieszenie boczne,
1 kieszeń na miarkę, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu, 2 boczne
rozcięcia, regulowane obwody rękawów w nadgarstku i nogawek
w kostkach, w talii regulowany ściągacz z gumką na plecach.
Algodón: cómodo de poner y quitar. Cremallera bidireccional
aprox. 70 cm, 2 bolsillos en pecho con solapa, 2 bolsillos laterales
aplicados y reforzados, 1 bolsillo para regla, 2 bolsillos traseros
reforzados, 2 entradas laterales, ancho de manga y pierna ajustable,
elástico ajustable en espalda.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano
wodny niebieski azul hidrón
czysta biel blanco puro
zielony verde
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1540
1541
1542
1543

Spodnie typu ogrodniczki Peto
Tak naturalna i korzystana cenowo może być klasyczna odzież! Klapa
na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym, 2 naszyte,
wzmocnione kieszenie przednie, 1 wzmocniona kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę, regulowane rozcięcia boczne z możliwością włożenia
rąk, zapinany na guziki rozporek, przedłużone w górę pleców spodnie,
szelki spodni z gumową wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na
szelkach.
¡Así de clásico y económico puede ser un clásico! Peto con cremallera de latón cubierta, 2 bolsillos delanteros aplicados y reforzados,
1 bolsillo trasero reforzado, 1 bolsillo para regla, ranuras laterales
ajustables con posibilidad de acceso, bragueta de botones, parte trasera elevada, tirantes con elástico, hebillas de seguridad en tirantes.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano
wodny niebieski azul hidrón
czysta biel blanco puro
zielony verde

1530
1531
1532
1533

BW 270

Serwis wykonywania nadruków
Servicio de estampado y parches

Serwis wyszywania
Servicio de bordado

Dostawa w ciągu 24 godzin
Entrega en 24 horas

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 permitirán ofrecer un aspecto más
profesional.

Na terenie Niemiec obowiązuje:
Zamówienie dziś do godz.12.00.
Już nazajutrz dobrze ubrani.
Válido para Alemania: si hace su pedido
antes de las 12 h, recibirá las prendas
al día siguiente.

Atrakcyjna odzież robocza!
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży PLANAM jest wiodącym dostawcą na rynku 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
stałą dostępność do ponad 2 milionów elementów odzieży.
Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można kupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.
Ropa profesional muy atractiva
Con más de 20 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
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 sólo en ellas podrá recibir
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

