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Dzieci Niños
Idealny strój? To dla nas pestka!
Czy to ogród, plac zabaw czy las — świat dziecka to wielka przygoda. Jednak dzieci rzadko kiedy zwracają uwagę na ubranie. Firma PLANAM
opracowała kolekcję Mini całkowicie dostosowaną do sposobu zabawy i poruszania się dzieci — odporną na zużywanie, wygodną i łatwą w
pielęgnacji. Wykorzystaliśmy doświadczenie, które zdobyliśmy jako jeden z wiodących dostawców w branży odzieży ochronnej i roboczej — ubrania
są wytwarzane z wysokowartościowych materiałów bez zawartości szkodliwych substancji, starannie wykonane i praktyczne, zupełnie jak odzież
dla dorosłych. Taka odzież zachęca do zabawy i dobrze wygląda nawet po kilkunastu cyklach prania. Pełne wyrzutów stwierdzenie: „Jak ty znowu
wyglądasz?” odchodzi bezpowrotnie w przeszłość.
¿Ropa ideal para niños? ¡Para nosotros tan fácil como un juego de niños!
El mundo de los niños está lleno de juegos y aventuras, ya sea en el jardín, en el parque o en el bosque. Pero los niños no se preocupan en
absoluto por la ropa. Por eso, PLANAM ha diseñado la “Colección Mini” especialmente para satisfacer las necesidades de juego y movimiento de
los niños - resistente, cómoda y de fácil cuidado. Por supuesto, en la ropa de los pequeños hemos incorporado toda nuestra experiencia como
líderes en ropa profesional y de protección laboral: materiales de calidad sin sustancias nocivas, confección cuidadosa y equipamiento práctico,
todo como los grandes. Esta ropa les permite retozar todo lo que quieran, manteniendo un buen aspecto incluso después de varios lavados. Así,
el reproche de “¡Mira cómo te has puesto!” se convertirá en cosa del pasado.
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Skośny splot bawełniany 100 %, około 290 g/m²,
tkanina niekurcząca się wg normy DIN EN 26330,
niezwykle odporna na zużycie, duży komfort noszenia
100 % algodón, sarga diagonal, aprox. 290 g/m²,
no encoge según DIN EN 26330, muy resistente y cómodo
Kombinezony: chabrowy, czerwony, zielony
Ogrodniczki: chabrowy/czerwony, czerwony/niebieski, zielony/czerwony
Mono rally: aciano, rojo medio, verde medio
Pantalón peto: aciano/rojo, rojo medio/azul, verde medio/rojo
Rozmiary podwójne: (rozmiar = wysokość)
Tallas dobles: (talla = estatura)
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
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Ogrodniczki dziecięce Pantalón peto para niños

Kombinezon dziecięcy Mono rally para niños

Dzięki nim zabawa jest niekwestionowaną przyjemnością. Część
piersiowa z krytym zamkiem z mosiądzu, dodatkowa naszyta duża
kieszeń, 2 naszyte, wzmacniane kieszenie przednie, rozporek na
zamek, 1 kieszeń tylna, 1 podwójna kieszeń na metrówkę, regulowany
rozporek boczny, trwała wstawka i zatrzaski bezpieczeństwa na
szelkach.
Para que los pequeños disfruten del juego sin preocupaciones. Peto
con cremallera de latón y solapa, bolsillo adicional aplicado en el
peto, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados, 1 bolsillo trasero,
1 bolsillo doble porta-metro, bragueta con cremallera, ranura lateral
ajustable, espalda con elástico intermedio resistente, tirantes con
hebillas de seguridad.

Idealny dla energicznych rozrabiaków. Regulowany kołnierz, jednokierunkowy zamek, 2 naszyte kieszenie boczne, kieszeń tylna, 2 boczne
prześwity i ściągacz na gumkę na plecach.
Ideal para futuros Fernando Alonso. Cuello vuelto, cremallera de
una vía, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo trasero, 2 aberturas
laterales, goma elástica en la espalda.

Kolory Colores
chabrowy/czerwony aciano/rojo
czerwony/chabrowy rojo medio/aciano
zielony/czerwony verde medio/rojo

0164
0165
0166

Kolory Colores
chabrowy aciano
stonowany czerwony rojo medio
stonowany zielony verde medio

0160
0161
0162
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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.

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

