
Fashion for your profession

Bielizna funkcjonalna 
Ropa interior funcional 
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Prüf-Nr. SHGO 042831 TESTEX Zürich 

Optymalna jakość bielizny: nie wpija się, świetnie leży, ma powietrze

Abyście Państwo czuli się całkowicie komfortowo, także bielizna musi sprostać wszystkim wymogom nowoczesnej codziennej pracy. Powinna leżeć 
jak „druga skóra“, zapewniać wystarczającą swobodę ruchów, wspierać dobry klimat i idealnie harmonizować z ubraniem wierzchnim. Kryteria te 
spełnia specjalna bielizna PLANAM. Nie dziwi to, ponieważ w niej tkwi nasz cały know-how z odzieży wierzchniej. W ten sposób jesteśmy w stanie 
zaoferować Państwu nie tylko doskonałe „na wierzch“, lecz także dopasowane „pod spód“. Doskonała kombinacja pracy w komforcie na każdą  
porę roku. 

Skorzystaj z zalet: z materiałem wysokiej jakości (dobra izolacja termiczna, przewiewność, bardzo dobra higieniczność dzięki szybkiemu odprowad-
zaniu potu, dobra sensoryka skóry, optymalny klimat ciała) i przy perfekcyjnym wykończeniu (wysoki komfort noszenia, lekkość i elastyczność, pełna 
swoboda ruchów, absolutnie łatwa pielęgnacja).

Calidad óptima para la ropa interior: sienta bien, se ajusta y transpira

Para sentirse bien siempre, la ropa interior también debe satisfacer todos los requisitos actuales del trabajo diario. Debe sentar como una  
“segunda piel”, ofrecer suficiente libertad de movimiento, permitir que el cuerpo esté bien aclimatado y ajustarse bien con la ropa que se lleva. 
La ropa interior funcional de PLANAM tiene en cuenta estos criterios, lo que no sorprende, pues en ella se aplica toda la experiencia de la 
empresa en ropa. Así no solo podemos ofrecer la ropa “exterior” perfecta, sino también la ropa interior adecuada. Una combinación perfecta 
para trabajar de forma relajada en cualquier época del año. 

Aprovéchese de sus ventajas: con materiales de primera (buen aislamiento térmico, transpirables, muy higiénicos gracias a la rápida eliminación 
del sudor, buen tacto, buena aclimatación corporal) y con el procesamiento perfecto (elevado confort de uso, ligero y elástico, libertad total de 
movimiento, mantenimiento muy sencillo).

Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional

Materiał

Material

275 g/m² 68 % Cool Dry 27 % bawełna 5 % Spandex
190 g/m² 43 % Cool Dry 43 % bawełna 14 % Spandex
275 g/m² 68 % Cool Dry 27 % algodón 5 % spandex
190 g/m² 43 % Cool Dry 43 % algodón 14 % spandex

Kolory
Colores

szary
gris

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 

Instrukcja prania
Cuidado



Spodenki długie 275 g/m²  
Pantalón largo 275 g/m² 

Duży plus za ciepło. Ściągacz z gumką w pasie,  
ściągacze na nogawkach, rozcięcie.  
Una gran ventaja en cuanto a calidez. Elástico en cintura,  
ribete en las piernas, bragueta.

Kolory Colores

szary gris  2261  

Koszulka z długim rękawem 275 g/m²   
Camisa manga larga 275 g/m² 

Chłodzie wychodź. Wejdź komforcie.  
Okrągłe wycięcie pod szyję, ściągacze na rękawach.   
Frío fuera. Confort dentro. Cuello redondo, ribete en mangas.  

Kolory Colores

szary gris   2271  
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Szorty 190 g/m²   
Pantalón corto 190 g/m²  

Eleganckie i modne, także po pracy. Gumka w pasie, 
Krótka nogawka.  
Elegante y a la moda, también después del trabajo.  
Elástico en cintura, pierna corta.  

Kolory Colores

szary gris  2221  

Koszulka z krótkim rękawkiem 190 g/m²  
Camisa manga corta 190 g/m²    

Wygodna na ciele, bardzo higieniczna. Okrągłe wycięcie pod szyję.  
Cómoda para el cuerpo y muy higiénica. Cuello redondo.

Kolory Colores

szary gris   2241  



Spodenki długie 190 g/m²  
Pantalón largo 190 g/m²  

Idealne zimą podczas pracy i treningu. Gumka w pasie,  
ściągacze w nogawkach, rozcięcie.  
Ideal para el trabajo y el deporte en invierno. Elástico en cintura, 
ribete en las piernas, bragueta.  

Kolory Colores

szary gris   2231  

Koszulka z długim rękawem 190 g/m²   
Camisa manga larga 190 g/m²   

Luźna i komfortowa. Okrągłe wycięcie pod szyję,  
ściągacze na rękawach.
Informal y confortable. Cuello redondo, ribete en mangas.

Kolory Colores

szary gris   2251  



Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Dostawa w ciągu 24 godzin  
Entrega en 24 horas 

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 ra-
zones: la alta calidad y la innovación de los productos garantizan la máxima seguridad y comodidad. Como además son elegantes y modernos, 
causará una buena impresión en el centro de trabajo. La fiabilidad propia de la zona oriental de Westfalia y la continua disponibilidad de más de 
2 millones de prendas garantizan el máximo nivel de servicio y de stock. 

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