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Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

Elegancja w pierwszym rzędzie
 
Tak, jak nasz asortyment konsekwentnie skrojony jest na potrzeby poszczególnych branż, tak też przykładamy wagę do różnorodnych życzeń pań i 
panów. Pod kątem jakości i wyposażenia w przypadku odzieży roboczej obie płcie jeszcze są zgodne. Jeśli jednak chodzi o design i funkcjonalność, 
świat kobiet ma całkiem inne wyobrażenia. Dlatego wykreowaliśmy specjalne modele, które nie tylko dobrze wyglądają, lecz również swym 
krojem gwarantują najwyższy komfort. Dzięki niezwykłej wytrzymałości i dużej odporności na rozdarcia i ścieranie panie mogą „dotrzymać kroku 
mężczyźnie“ w codziennej pracy. A dzięki właściwościom łatwej pielęgnacji i dobrej suchej pralni elementy markowej odzieży będą w dobrej formie 
nawet po wielu praniach.

Elegancia exterior
 
Cuanto más a medida es nuestro surtido a las necesidades de cada sector, con mayor exactitud tenemos en cuenta los distintos deseos de 
mujeres y hombres. En relación con la calidad y el equipamiento de la ropa de protección laboral, ambos sexos coinciden. Sin embargo, en 
cuanto a diseño y funcionalidad, el mundo de la mujer presenta otras ideas. Para ello, hemos creado modelos especiales que no solo sientan 
bien, sino que también garantizan el corte más cómodo. Mediante una resistencia especial frente a la rotura y la abrasión, la mujer puede hacer 
frente al hombre en el entorno laboral. Y gracias a su fácil mantenimiento y su buena capacidad de limpieza en seco, las prendas se mantienen 
en forma incluso después de numerosos lavados.
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Materiał

Material

Tkanina mieszana: 65 % poliester, 35 % bawełna, przędza diagonalna, ok. 230 g/m², 
Test wytrzymałości koloru wg DIN EN 26330, wysoki stopień uszlachetnienia = trzyma  
fason i niezwykle łatwy w konserwacji 
Bawełna: 100 % bawełna, przędza diagonalna, ok. 230 g/m²,  
Test wytrzymałości koloru wg DIN EN 26330
Kurtka ze ściągaczem/spodnie na szelkach: 60 % bawełna, 40 % poliester, przędza diagonalna, ok. 290 g/m², 
Test wytrzymałości koloru wg DIN EN 26330
Tejido mixto: 65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal, aprox. 230 g/m², 
no encoge según DIN EN 26330, alta calidad = medidas estables y cuidado extremadamente sencillo  
Algodón: 100 % algodón, sarga diagonal, aprox. 230 g/m², no encoge según DIN EN 26330
Chaqueta con cintura elástica / Pantalón peto: 60 % algodón, 40 % poliéster, sarga diagonal, aprox. 290 g/m², 
no encoge según DIN EN 26330

Kolory

Colores

Tkanina mieszana: modrak, biały, jasnoniebieski, zielony  
Bawełna: modrak, biały 
Kurtka ze ściągaczem/spodnie na szelkach: modrak, stonowany zielony  
Tejido mixto: aciano, blanco, azul claro, verde  
Algodón: aciano, blanco 
Chaqueta con cintura elástica / Pantalón peto: aciano, verde medio  

Rozmiary
Tallas

36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 

Instrukcja prania
Cuidado

Tkanina mieszana:
Tejido mixto:

Bawełna:                          lub
Algodón:                          o



Kurtka ze ściągaczem 
Chaqueta con cintura elástica

To można podziwiać. Ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie boczne 
z ukośnymi otworami, 2 kieszenie na piersi z patkami na zatrzaski, 
1 kieszonka wewnętrzna, kryte zapięcie na zatrzaski, regulowane 
ściągacze rękawów, plecy z golfowymi fałdkami, zawieszka w kołnierzu. 
Buena presencia en el trabajo. Elástico en cintura, 2 bolsillos late-
rales de boca inclinada, 2 bolsillos en pecho con solapas de botones 
de presión, 1 bolsillo interior, cierre de botones oculto, puños 
ajustables, espalda con pliegues, cinta para colgar en el cuello. 

Kolory Colores

Modrak aciano 1651  
Stonowany zielony verde medio  1652 

Spodnie z szelkami 
Pantalón peto

Eleganckie, praktyczne i wygodne. Klapka na piersiach z krytym 
mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowo naszyta kieszeń na 
klapce, 1 po lewej kieszeń na udzie, 2 wszyte kieszenie, 2 kieszenie na 
pośladkach, 1 podwójna kieszeń na miarkę, 2 boczne rozcięcia, z boku 
regulowany obwód w pasie, podciągnięta wyżej część na plecach, na-
ramki z elastyczną wstawką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia na szelkach. 
Chic, práctico y cómodo. Peto con cremallera oculta de latón, bolsillo 
aplicado adicional en peto, 1 bolsillo en muslo izquierdo, 2 bolsillos 
insertados tipo canguro, 2 bolsillos traseros, 1 porta-metro doble, 
2 aberturas laterales, ancho de cintura ajustable lateralmente, parte 
trasera elevada, tirantes con parte intermedia elástica, hebillas de 
seguridad en los tirantes. 

Kolory Colores

Modrak aciano 1671  
Stonowany zielony verde medio 1672 
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Płaszczyk roboczy (rękaw 1/1)  
Bata de trabajo (manga larga)

Uniwersalnie perfekcyjne ubranie. Długi rękaw, prosta forma wcięta 
pasie, długość 3/4, kołnierz z rewersem, zapięcie na zatrzaski, 
2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
De aspecto perfectamente clásico. Manga larga, forma de princesa, 
3/4 de longitud, cuello con solapa, cierre de botones, 2 bolsillos 
laterales, cinturón en espalda.

Kolory Colores

Tkanina mieszana Tejido mixto: 
modrak aciano 1601  
biały blanco 1602  
jasnoniebieski azul claro 1603   
zielony verde 1604 

Bawełna Algodón:   
modrak aciano 1681  
biały blanco 1682 
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Płaszczyk roboczy (rękawek 1/4)  
Bata de trabajo (1/4 manga)

Kobiecy styl. Krótki rękawek, prosta forma wcięta w pasie, długość 
3/4, kołnierz z rewersem, 2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
Aspecto femenino. Un cuarto de manga, forma de princesa, 3/4 de 
longitud, cuello con solapa, cierre de botones, 2 bolsillos laterales, 
cinturón en espalda.

Kolory Colores

Tkanina mieszana Tejido mixto:
modrak aciano 1611  
biały blanco 1612  
jasnoniebieski azul claro 1613   
zielony verde 1614 

Bawełna Algodón:   
modrak aciano 1686  
biały blanco 1687 
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Płaszczyk roboczy (bez rękawów)  
Bata de trabajo (sin mangas)

Luźny i praktyczny nie tylko latem. Bez rękawów, prosta forma wcięta 
w pasie, długość 3/4, kołnierz z rewersem, zapięcie na zatrzaski, 
2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
Informal y práctica no solo en verano. Sin mangas, forma de  
princesa, 3/4 de longitud, cuello con solapa, cierre de botones, 
2 bolsillos laterales, cinturón en espalda.

Kolory Colores

Tkanina mieszana Tejido mixto: 
modrak aciano  1621  
biały blanco 1622  
jasnoniebieski azul claro 1623   
zielony verde 1624 

Bawełna Algodón:   
modrak aciano 1691  
biały blanco 1692 
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Fartuch (rękawek 1/4) 
Casaca (1/4 manga)

Lekki i modny design. Rękawek 1/4, zapięcie na zatrzaski, rozcięcia 
po bokach, 2 naszyte kieszenie boczne. 
Diseño ligero y a la moda. 1/4 de manga, cierre de botones, ranura 
lateral, 2 bolsillos laterales aplicados. 

Kolory Colores

Tkanina mieszana Tejido mixto:   
modrak aciano 1631  
biały blanco 1632  
jasnoniebieski azul claro 1633   
zielony verde 1634 

Spodnie na pasek 
Pantalón con cintura elástica

Praktyczne i nowoczesne. Pasek w formie ściągacza z gumką,  
2 klasyczne kieszenie z przodu.
Práctico y moderno. Cintura con elástico, 2 bolsillos  
delanteros oblicuos.

Kolory Colores

Tkanina mieszana Tejido mixto: 
biały blanco 1647  



Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Serwis wykonywania nadruków 
Servicio de estampado y parches 

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

Serwis wyszywania   
Servicio de bordado 

Usługi wyszywania oferują wiele indywidual-
nych możliwości profesjonalnej prezentacji.
Las distintas posibilidades de bordado 
le permitirán ofrecer un aspecto más 
profesional.

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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