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Canvas 320

Canvas 320
„3 w 1“ zapewnia wyższą jakość, komfort noszenia i bezpieczeństwo
Tak jak różne są warunki pracy w różnych branżach, tak ważne jest, aby odzież robocza była wykonana odpowiednio do indywidualnych wymogów
praktyki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach użytkowania opracowany został asortyment odzieży roboczej PLANAM
CANVAS 320, pierwszorzędna jakość - markowa kolekcja, spełniająca ponadprzeciętnie najwyższe wymogi jakościowe: Canvas 320 – innowacyjna
tkanina: niezwykle wytrzymała, aktywnie oddychająca, sporządzona bez szkodliwych substancji, zapewnia dobry mikroklimat dla całego ciała,
Cordura – powlekane teflonem włókna wysokiej wytrzymałości, stosowane w miejscach szczególnie narażonych na zniszczenia: są odporne na
zrywanie, przetarcia, zbieganie, zapewniają zatem długi okres użytkowania, a nie przyjmując wody i brudu ułatwiają konserwację, Paski odblaskowe
z taśmy 3M Scotchlite – to zintegrowane bezpieczeństwo: są świetnie widoczne w ciemności i przy złych warunkach pogodowych, przez co redukują ryzyko wypadku, Dodatki! Praktyczne akcesoria: np. kieszonki na telefon komórkowy we wszystkich modelach.
“3 en 1” para mayor calidad, comodidad y seguridad
Los diferentes sectores de actividad presentan condiciones de trabajo muy diferentes entre sí. Por ello, resulta de vital importancia que la ropa
de trabajo se ajuste a las exigencias individuales. La gama de ropa de protección laboral CANVAS 320 de PLANAM es la opción ideal cuando se
requiere ropa de marca que satisfaga las más altas exigencias de calidad y seguridad durante una intensa y larga vida útil. Canvas 320. El tejido
innovador: especialmente resistente, transpirable para un buen clima en su interior y poco tóxico, Cordura. El tejido de alto rendimiento con
recubrimiento de teflón para partes muy usadas: resistente al desgarre y a la abrasión para una larga vida útil, repelente al agua y a la suciedad
para un mantenimiento fácil, ribetes reflectantes de 3M Scotchlite. La seguridad integrada: una buena visibilidad de noche y con mal tiempo
reduce el riesgo de accidente. ¡Los extras! Accesorios prácticos: p. ej. todos los modelos con bolsillos para móvil.
Materiał

Material

tkanina podstawowa: 65 % poliester, 35 % bawełna, mieszanka Canvas, ok. 320 g/m², spód
tkaniny lekko wyczesany, bardzo przewiewny i wytrzymały, ochrona przed
przetaciem i zbieganiem wg DIN EN 26330
Wzmocnienia:
100 % oryginalna Cordura® z oryginalną powłoką teflonową,
splot płócienny, ok. 310 g/m², miękko wykończone.
Cordura jest tkaniną ekstremalnie odporną na rozdarcia i przecieranie
Tejido base:
tafetán de 65 % poliéster y 35 % algodón de aprox. 320 g/m²,
lado posterior del tejido ligeramente rugoso, muy transpirable, muy
resistente, no encoge, de conformidad con DIN EN 26330
Refuerzos:
100 % original Cordura® con recubrimiento de teflón original,
tafetán de aprox. 310 g/m², acabado suave. Cordura es un tejido
extremadamente resistente al desgarre y a la abrasión

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Zapewniające bezpieczeństwo wyposażenie ochronno-ostrzegawcze
odblaskowe pasy 3M
Ribetes reflectantes de 3M

Kolory

chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, biały/biały, czarny/czarny, szary/czarny, khaki/czarny, brązowy/czarny,
czerwony/czerwony
aciano/aciano, verde/verde, blanco/blanco, negro/negro, gris/negro, caqui/negro, marrón/negro, rojo/rojo

Colores
Rozmiary
Tallas

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Kamizelka, szorty Chaleco, bermudas
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Wskazówki
konserwacyjne
Cuidado
Ochrona kolan
Protección para
rodillas

002 | 003

Certyfikowana ochrona kolan w połączeniu z ochraniaczami kolan PLANAM (nr artykułu 9901027) do spodni na pasek
lub spodni typu ogrodniczki
Certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (n° de artículo 9901027) para
pantalón con cintura elástica y pantalón peto

Canvas na zimę: idealna odzież na zimną porę roku
Kolekcją Canvas na zimę sensownie rozszerzyliśmy skutecznie program. Pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami kolekcji Canvas 320, chroniąc
jednocześnie najlepiej przed chłodem, wiatrem, deszczem i śniegiem – dzięki poliuretanowemu powleczeniu wierzchniego materiału z poliestru
i ociepleniu z watoliny poliestrowej. Canvas 320 daje świadectwo naszej odpowiedzialności za jakość, daje komfort noszenia i bezpieczeństwo.
Materiał, wykończenia, kształt i wyposażenie spełniają wszystkie życzenia, pozwalają spokojnie zabrać się do pracy.
Canvas Winter: La ropa ideal para el invierno.
Con Canvas Winter hemos ampliado nuestra exitosa gama de manera consecuente con nuestra filosofía. Canvas Winter le ofrece todas las
ventajas de la colección Canvas 320 y, gracias a su tejido exterior de poliéster recubierto con PU y su forro de poliéster, también una excelente
protección contra frío, viento, lluvia y nieve. Canvas 320 es el producto de nuestro compromiso con la calidad, la comodidad y la seguridad. Sus
materiales, formas, confección y equipamiento son capaces de satisfacer todas las exigencias, por lo que usted podrá dedicarse al trabajo sin
preocupación alguna.

Materiał

Material

tkanina podstawowa: 100 % poliester, poliuretanowa powłoka, niezwykle wytrzymała,
odporność na przecieranie wg DIN EN 26330
Wzmocnienia:
100 % oryginalna Cordura® z oryginalną powłoką teflonową,
splot płócienny, ok. 310 g/m², miękko wykończone.
Cordura jest tkaniną ekstremalnie odporną na rozdarcia i przecieranie
Podszewka:
100 % poliester, watolina poliestrowa
Tejido base:
100 % poliéster, con recubrimiento de PU, muy resistente,
no encoge, de conformidad con DIN EN 26330
Refuerzos:
100 % original Cordura® con recubrimiento de teflón original,
tafetán de aprox. 310 g/m², acabado suave.
Cordura es un tejido extremadamente resistente al desgarre y a la abrasión.
Forro:
100 % poliéster, forro de poliéster

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Zapewniające bezpieczeństwo wyposażenie ochronno-ostrzegawcze
odblaskowe pasy 3M
Ribetes reflectantes de 3M

Kolory
Colores

chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, szary/czarny, khaki/czarny, czarny/czarny
aciano/aciano, verde/verde, gris/negro, caqui/negro, negro/negro

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXXL

Wskazówki
konserwacyjne
Cuidado

Canvas 320
Kurtka do bioder Chaqueta con cintura elástica
Dużo na niej, dużo w środku, duży komfort! 2 obszerne kieszenie z
tkaniny Cordura, paski odblaskowe przy wszyciu rękawów i na patkach
kieszeni, 2 kieszenie na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami, po prawej z dodatkowo naszytą kieszonką na telefon komórkowy, kieszonka
na lewym ramieniu z podwójnymi przegródkami na długopis, ściągacz
z gumką w pasie, kryte zapięcie na zatrzaski z przodu, regulowane na
zatrzaski ściągacze rękawów, zawieszka na kołnierzu.
¡Mucho fuera, mucho dentro, mucha comodidad! 2 bolsillos de
Cordura tipo canguro, ribetes reflectantes en las sisas y las solapas,
2 bolsillos en pecho (izquierdo con solapa y botones a presión,
derecho con bolsillo aplicado adicional para móvil), bolsillo en la
manga izquierda con portabolígrafos doble, cintura con elástico,
cierre frontal por botones a presión cubiertos por solapa, puños
ajustables por botón a presión, cinta para colgar en el cuello.
Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
biały/biały blanco/blanco
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro
brązowy/czarny marrón/negro
czerwony/czerwony rojo/rojo
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2110		
2111
2112		
2113		
2114
2115
2116
2117

Spodnie na pasek Pantalón con cintura elástica
Ta kurtka i spodnie stanowią nową skalę jakości! Kieszonki na
kolanach z tkaniny Cordura, 2 obszerne kieszenie z Cordury, po prawej
podwójna kieszonka na miarkę z tkaniny Cordura, paski odblaskowe
na lamówce i patkach kieszeni, kieszeń na lewym udzie z patką i
zatrzaskami, naszyta na nią kieszonka na telefon komórkowy, ściągacz
z gumką w pasie, po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu, okrągły
ściągacz z 7 szlufkami na pasek i jeansowym guzikiem, rozporek na
zamek błyskawiczny spodni.
¡Un nuevo estándar de calidad! Bolsillos de Cordura en las rodillas,
2 bolsillos de Cordura tipo canguro, bolsillo doble derecho portametro de Cordura, ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos
y en las solapas,1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, botones
a presión y bolsillo aplicado para móvil, bolsillo trasero derecho
reforzado, cintura con elástico, 7 trabillas y botón de vaqueros,
bragueta con cremallera.
Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
biały/biały blanco/blanco
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro
brązowy/czarny marrón/negro
czerwony/czerwony rojo/rojo

2120		
2121
2122		
2123		
2124
2125
2126

Canvas 320
Kamizelka robocza Chaleco de trabajo
Praktyczny niezbędnik, spełniający wysokie wymagania! 2 obszerne
kieszenie z Codury, odblaskowe paski na wzdłuż ramion i na patkach
kieszeni, 2 kieszenie na piersi, lewa z patką i zatrzaskami, prawa z dodatkowo naszytą kieszonką na telefon komórkowy, ściągacz z gumką
w pasie, kryte zapięcie na zatrzaski z przodu, zawieszka na kołnierzu.
¡El chaleco para altas exigencias! 2 bolsillos de Cordura tipo canguro, ribetes reflectantes en la línea de los hombros y las solapas,
2 bolsillos en pecho (izquierdo con solapa y botones a presión,
derecho con bolsillo aplicado adicional para móvil), bolsillo en la
manga izquierda con portabolígrafos doble, cintura con elástico,
cierre frontal por botones a presión cubiertos por solapa, cinta para
colgar en el cuello.
Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
biały/biały blanco/blanco
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro
brązowy/czarny marrón/negro
czerwony/czerwony rojo/rojo

006 | 007

2160		
2161
2162		
2163		
2164
2165
2166
2167

Szorty robocze Bermudas de trabajo
Cool, gdy nadejdzie upał! 2 obszerne kieszenie z Cordury, po prawej
podwójna kieszeń z tkaniny Cordura na miarkę, pasy odblaskowe
na lamówce i patkach kieszeni, po lewej kieszeń na udzie z patką i
zatrzaskami, na niej naszyta kieszonka na telefon komórkowy, ściągacz z gumką w pasie, po prawej 1 naszyta kieszeń z tyłu, ściągacz
w pasie z 7 szlufkami na pasek, jeansowy guzik, rozporek na zamek
błyskawiczny.
¡Para que no se sofoque cuando el calor arrecia! 2 bolsillos de
Cordura tipo canguro, bolsillo doble derecho porta-metro de Cordura,
ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos y en las solapas,1
bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, botones a presión y bolsillo
aplicado para móvil, bolsillo trasero derecho reforzado, cintura con
elástico, 7 trabillas y botón de vaqueros, bragueta con cremallera.
Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
biały/biały blanco/blanco
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro
brązowy/czarny marrón/negro
czerwony/czerwony rojo/rojo

2170		
2171
2172		
2173		
2174
2175
2176
2177

Canvas 320
Spodnie typu ogrodniczki

Pantalón peto

Klasyka z wyjątkowym wyposażeniem „3w1“, oferowana w całej palecie kolorów! 2 obszerne kieszenie z Cordury, kieszenie na kolanach
z Cordury, , po prawej podwójna kieszeń z Cordury na miarkę, pasy
odblaskowe na lamówkach i patkach kieszeni, po lewej kieszeń na
udzie z patką i zatrzaskami, naszyta na niej kieszonka na telefon
komórkowy, na klapie na piersi 1 kieszeń z patką i zatrzaskami i 1
kieszeń na zamek błyskawiczny, ściągacz z gumką w pasie, z tyłu po
prawej 1 wzmocniona kieszeń, regulacja obwodu z guzikiem jeansowym, rozporek na zamek błyskawiczny, podwyższony tył z szelkami
na krzyż, paski szelek z elastyczną gumową wstawką, bezpieczne
zapięcia klamrowe na szelkach.

¡El clásico con el equipamiento único “3 en 1” en colores variados!
Bolsillos de Cordura en las rodillas, 2 bolsillos de Cordura tipo
canguro, bolsillo doble derecho porta-metro de Cordura, ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos y en las solapas,1 bolsillo en
el muslo izquierdo con solapa, botones a presión y bolsillo aplicado
para móvil, bolsillo doble de peto (1 con solapa y botones a presión
y 1 con cremallera), bolsillo trasero derecho reforzado, cintura
ajustable con elástico y botón de vaqueros, bragueta con cremallera,
espalda alta reforzada, tirantes elásticos con hebillas de seguridad.
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Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
biały/biały blanco/blanco
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro
brązowy/czarny marrón/negro
czerwony/czerwony rojo/rojo

2130		
2131
2132		
2133		
2134
2135
2136
2137

Canvas 320
Kurtka zimowa Parka
Optymalna ochrona na wiatr i niepogodę! Wodoszczelna, podklejane
szwy, polarowy kołnierz, paski odblaskowe na ramionach i patkach
kieszeni, naszywki z tkaniny Cordura na zgięciach łokciowych, kaptur
w kołnierzu, po prawej naszyta kieszonka na telefon komórkowy, 2
boczne klasyczne kieszenie do włożenia rąk, 2 naszyte kieszenie
przednie i 2 kieszenie na piersi każda zapinana na patkę i zatrzaski,
kieszonka na lewym ramieniu, wewnętrzna kieszeń na rzep po lewej,
pikowane wewnętrzne ocieplenie, kryty zamek błyskawiczny z przodu.
¡Protección óptima contra el mal tiempo! Impermeable, costuras
selladas, cuello de forro polar, ribetes reflectantes en los hombros y
las solapas, pliegues de los codos de Cordura, capucha en el cuello,
bolsillo derecho aplicado para móvil, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos
delanteros aplicados y 2 bolsillos en pecho con solapa y botones a
presión, bolsillo en la manga izquierda, bolsillo izquierdo interior con
velcro, forro interior pespunteado, cierre frontal por cremallera con
solapa.

010 | 011

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro

2190
2191
2193
2194
2195

Kurtka zimowa typu blouson Cazadora de invierno
Odzież robocza może wyglądać tak świetnie! Wodoszczelna, podklejone szwy, kołnierz polarowy, pasy odblaskowe na ramionach i na
patkach kieszeni, naszywki z tkaniny Cordura na zgięciach łokciowych,
kaptur w kołnierzu, naszyta kieszonka na telefon komórkowy z prawej,
2 boczne kieszenie do włożenia rąk, 2 kieszenie na piersi zapinane
na patkę i zatrzaski, kieszeń na lewym ramieniu, kieszeń wewnętrzna
zapinana na rzep, pikowane wewnętrzne ocieplenie, kryty zamek
błyskawiczny z przodu, dziergane ściągacze przy rękawach i w pasie.
¡Protección laboral con estética! Impermeable, costuras selladas,
cuello de forro polar, ribetes reflectantes en los hombros y las solapas, pliegues de los codos de Cordura, capucha en el cuello, bolsillo
derecho aplicado para móvil, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en pecho con solapa y botones a presión, bolsillo en la manga izquierda,
bolsillo izquierdo interior con velcro, forro interior pespunteado, cierre
frontal por cremallera con solapa, puños y cintura de punto.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano
zielony/zielony verde/verde
szary/czarny gris/negro
czarny/czarny negro/negro
khaki/czarny caqui/negro

2180
2181
2183
2184
2185

Canvas 320

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
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 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

