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Odzież robocza BW 345
Ropa de trabajo BW 345

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Dobre samopoczucie podczas pracy na zewnątrz
Skrót BW 345 oznacza 100 % bawełny przy gramaturze ok. 345 g/m². Szczególną cechą tej kolekcji jest wykonanie z prawdziwego, naturalnego
materiału. Wysoka zawartość bawełny gwarantuje przyjemne uczucie ciepła, co jest prawdziwą zaletą w przypadku pracy na świeżym powietrzu.
Dodatkowa zaleta to niezwykła odporność materiału, który przetestowano pod kątem zawartości szkodliwych substancji, na wysokie temperatury,
działanie substancji chemicznych oraz bodźce mechaniczne. Poza tym zwraca uwagę też gęsta, odporna na zniszczenia tkanina, charakteryzująca
się wysoką odpornością na rozrywanie i kurczenie, zgodnie z normą DIN EN 26330, co istotnie przedłuża czas użytkowania odzieży. A gdy w pracy
robi się „gorąco“, sprawdza się niezawodność bawełny w zakresie higieny: pot jest absorbowany w optymalny sposób i wydalany na zewnątrz, dzięki
czemu odzież nie „klei się“, a klimat wokół ciała pozostaje w równowadze.
Odkryj zalety markowej kolekcji wyprodukowanej z naturalnych materiałów, w której wykorzystano całą wiedzę i doświadczenie najlepszego w
branży dostawcy ochronnej odzieży roboczej i branżowej.
Trabajar fuera y sentirse bien por dentro
BW 345: esta abreviatura significa 100% algodón (BW) con un peso de aprox. 345 g/m². Lo verdaderamente destacable de esta colección es
la elaboración de un producto natural auténtico. El alto porcentaje de algodón le garantiza un agradable calor, toda una ventaja para quienes
trabajan expuestos al aire fresco. La solución para ello: el material comprobado sin sustancias nocivas es particularmente resistente contra el
calor y los impactos químicos y mecánicos. Además, el tejido grueso y resistente resulta muy apreciado por su elevada resistencia a la rotura y
al encogimiento según DIN EN 26330, lo que permite prolongar la vida útil. Y, cuando en el trabajo la situación se “calienta”, entran en escena
las buenas cualidades higiénicas del algodón: el sudor corporal se absorbe de forma óptima y se expulsa hacia fuera, de forma que la ropa no
se pega y la temperatura corporal permanece en equilibrio.
Descubra las ventajas de esta colección de marca natural en la que se ha aplicado todo el saber hacer de uno de los principales fabricantes de
ropa de protección laboral y ropa de trabajo.

Material
Material

Skośny splot bawełniany 100%, około 345 g/m²,
tkanina nie kurcząca się wg normy DIN EN 26330, niezwykle odporna na zużycie
100 % algodón, sarga diagonal, aprox. 345 g/m²,
muy resistente, no encoge según DIN EN 26330

Kolory
Colores

modrak, czerwony, zielony, śnieżnobiały, khaki
aciano, rojo medio, verde medio, blanco, caqui
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Instrukcja
czyszczenia
Cuidado

kolorowy color

002 | 003

biały blanco
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Kurtka Chaqueta con cintura elástica
Naturalna warstwa ochronna. 2 naszyte kieszenie piersiowe z patką,
2 naszyte kieszenie boczne ze skośnym wlotem, 1 kieszeń
wewnętrzna, guziki kryte wzdłużną patką, regulowane ściągacze
rękawów na zatrzask, klapy golfowe z tyłu.
La protección natural. 2 bolsillos aplicados en pecho con solapa,
2 bolsillos laterales aplicados de boca inclinada, 1 bolsillo interior,
botonadura oculta, puños ajustables con botón de presión, espalda
con pliegues.
Kolory Colores
modrak aciano
czerwony rojo medio
zielony verde medio
śnieżnobiały blanco
khaki caqui
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Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Najlepsza jakość czystej bawełny. 2 naszyte duże kieszenie, rozporek
na zamek błyskawiczny, 1 tylna kieszeń z patką, podwójna kieszeń do
miarki.
La mejor calidad de puro algodón. 2 amplios bolsillos, bragueta con
cremallera, 1 bolsillo trasero con solapa, 1 bolsillo doble porta-metro.

004 | 005

Kolory Colores
modrak aciano
czerwony rojo medio
zielony verde medio
śnieżnobiały blanco
khaki caqui

0530
0531
0532
0535
0533

Ogrodniczki Pantalón peto
Z naturalnych materiałów, niezwykle odporne. 2 naszyte kieszenie
boczne, 2 kieszenie tylne z patkami na zatrzask, kieszeń do miarki,
kieszeń piersiowa z patką na zatrzask, regulacja obwodu, rozporek na
zamek błyskawiczny, szelki ze sprzączkami bezpieczeństwa, wysoka
część tylna z elastyczną wstawką.
Pura naturaleza y extremadamente resistente. 2 bolsillos laterales
aplicados, 2 bolsillos traseros con solapa y botón de presión, bolsillo
porta-metro, bolsillo en el pecho con solapa y botón de presión,
ajuste lateral, cremallera en la bragueta, tirantes con hebillas de
seguridad, parte trasera elevada con pieza intermedia elástica.

Kolory Colores
modrak aciano
czerwony rojo medio
zielony verde medio
śnieżnobiały blanco
khaki caqui
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Kurtka robocza Chaqueta de trabajo
Najlepszy komfort noszenia kurtki i spodni. 2 kieszenie boczne,
1 kieszeń piersiowa, 1 kieszeń wewnętrzna, guziki kryte wzdłużną
patką, ściągacze rękawów.
Chaqueta y pantalón con el mayor confort. 2 bolsillos laterales,
1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, botonadura oculta, puños.
Kolory Colores
modrak aciano

006 | 007

0520

Kombinezon Mono
Odpowiednia ochrona od stóp do głów. Guziki kryte listwą z przodu, 2
naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z patką i zatrzaskami,
2 kieszenie tylne z patką na zatrzask, kieszeń do miarki, boczne
wloty z lewej i z prawej, ściągacz na gumkę na plecach, regulowane
ściągacze rękawów na zatrzask.
Completamente protegido de pies a cabeza. Botonadura delantera
oculta, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en pecho con solapa y botones de presión, 2 bolsillos traseros con solapa y botón de presión,
bolsillo porta-metro, 2 aberturas laterales a derecha e izquierda,
elástico en la espalda, puños ajustables con botón de presión.

Kolory Colores
modrak aciano
czerwony rojo medio
zielony verde medio
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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.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok!
Z doświadczeniem ponad 20 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca odzieży roboczej. Nie bez powodu: wysoka jakość i
innowacyjne produkty gwarantują optymalne bezpieczeństwo i komfort noszenia. Modny krój zapewnia dobry wygląd i pozostawia dobre wrażenie w
miejscu pracy. Najwyższy poziom usług serwisowych i dostawczych zapewnia niezawodność charakterystyczną dla regionu wschodniej Westfalii i
stały dostęp do ponad 2 milionów elementów odzieży.
Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można 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 de trabajo 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 solo en ellas podrá recibir
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

