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Dobra robota!
Ten komplement to dowód uznania za dobrze wykonane zlecenie oraz podstawa pozytywnej opinii świadczącej o jakości i niezawodności.
Na pozytywny odbiór firmy wpływa jednak w równie dużej mierze wygląd pracowników. Poza kompetencją i zaangażowaniem liczy się także to, jak
odbiera się firmę na zewnątrz, ponieważ to stanowi jej wizytówkę. Firma PLANAM opracowała wyjątkową kolekcję, która pozwala spełnić te cele:
IMAGE.
Przede wszystkim wzrok przyciąga niezwykłe, dwukolorowe wzornictwo. Jest na co popatrzeć — zwraca uwagę i pozostawia pozytywne wrażenie.
Przekonujące jest także „wnętrze”: wysokowartościowy materiał ze wzmocnionej bawełny, wiele praktycznych części wyposażenia, na przykład
kieszeń na komórkę i kieszeń na nogawce oraz prostota pielęgnacji, ponieważ odzież nadaje się do suszenia w suszarce. W tej wspaniałej odzieży
zaprezentujesz się stylowo i wyniesiesz pozytywny obraz firmy na zewnątrz. Dobra robota!
¡Buen trabajo!
Este elogio es el reconocimiento del esfuerzo realizado y la base de una buena imagen, determinada por la calidad y la fiabilidad. Sin embargo,
la presencia de los empleados también juega un papel importante en la reputación de una empresa. Más allá de la competencia y el compromiso, la apariencia también cuenta, y representa nuestra “tarjeta de visita”. Por este motivo, PLANAM ha diseñado la colección especial IMAGE.
Lo primero que salta a la vista es el extraordinario diseño bicolor, que causa muy buena impresión profesional y estética. Pero también los
valores interiores convencen: tejido de alta calidad de algodón reforzado, numerosos detalles prácticos como el bolsillo en el muslo y para móvil,
así como el cuidado fácil y la posibilidad de secar en secadora. Con esta excelente ropa de trabajo, se presentará usted de la mejor forma y
contribuirá a la buena imagen de su empresa. ¡Buen trabajo!

Materiał
Material

60 % bawełna, 40 % poliester, splot skośny, około 290 g/m²,
tkanina nie kurcząca się wg normy DIN EN 26330
60 % algodón, 40 % poliéster, sarga diagonal, aprox. 290 g/m²,
no encoge según DIN EN 26330

Kolory
Colores

chabrowy/szary, czerwony/morski, zielony/bordo, khaki/brązowy
aciano/gris, rojo/marino, verde/burdeos, caqui/marrón

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Wskazówki
dotyczące
pielęgnacji
Cuidado
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Bluza Chaqueta
Odpowiednia do pracy, robi dobre wrażenie. 1 wzmacniana, lewa
kieszeń piersiowa z patką, 1 prawa kieszeń typu walizkowego na
telefon komórkowy, 2 wzmacniane kieszenie boczne ze skośnym
otworem, 1 kieszeń na lewym rękawie, 2 kieszenie wewnętrzne, kryty
zamek błyskawiczny, regulowane ściągacze rękawów na zatrzaski,
klapy golfowe z tyłu, zapięcie na pasek z gumką.
Buena para el trabajo, buena para la imagen. 1 bolsillo izquierdo en
pecho reforzado, 1 bolsillo derecho amplio con bolsillo para móvil,
2 bolsillos laterales reforzados de boca inclinada, 1 bolsillo en la
manga izquierda, 2 bolsillos interiores, cremallera con solapa, puños
ajustables con botón a presión, espalda con pliegues, cintura con
elástico.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris
czerwony/morski rojo/marino
zielony/bordo verde/burdeos
khaki/brązowy caqui/marrón

0710
0711
0712
0714

Image
Spodnie do pasa Pantalón
Przyciągają wzrok. Pasek z metalową sprzączką, 2 naszyte duże
kieszenie, rozporek z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na lewej
nogawce z patką, 2 tylne kieszenie z patkami, 1 podwójna kieszeń na
metrówkę, szlufka na młotek.
Buena presencia en el trabajo. Cinturón con hebilla de metal,
2 bolsillos amplios aplicados, bragueta con cremallera, bolsillo en el
muslo izquierdo con solapa, 2 bolsillos traseros con solapa, 1 bolsillo
doble porta-metro, trabilla para martillo.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris
czerwony/morski rojo/marino
zielony/bordo verde/burdeos
khaki/brązowy caqui/marrón
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0720
0721
0722
0724

Ogrodniczki Pantalón peto
Klasyczny krój w nowoczesnym wykonaniu. Klapa na piersiach z
krytym, mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowa naszyta
kieszeń na klapie, 2 naszyte duże kieszenie, rozporek na zamek
błyskawiczny, 2 tylne kieszenie z patkami na zatrzaski, 1 podwójna
kieszeń na metrówkę, szlufka na młotek, kieszeń na lewej nogawce,
2 boczne prześwity, regulacja szerokości paska z boku, wysoka część
tylna, elastyczne szelki ze sprzączkami bezpieczeństwa.
El clásico con estética moderna. Peto con cremallera de latón
protegida, bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 amplios bolsillos
aplicados, 2 bolsillos traseros con solapa y botón de presión,
1 bolsillo doble porta-metro, trabilla para martillo, bolsillo en muslo
izquierdo, 2 aberturas laterales, ancho de cintura ajustable por el
lateral, bragueta con cremallera, espalda alta, tirantes elásticos con
hebillas de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris
czerwony/morski rojo/marino
zielony/bordo verde/burdeos
khaki/brązowy caqui/marrón

0730
0731
0732
0734

Image
Kombinezon Mono de trabajo
Wygoda w każdym calu. Kryty, dwukierunkowy zamek błyskawiczny,
1 lewa wzmacniana kieszeń piersiowa z patką, 1 prawa zapinana
walizkowa kieszeń piersiowa na telefon komórkowy, 2 naszyte duże
kieszenie, 1 kieszeń na lewej nogawce, 1 podwójna kieszeń na
metrówkę, 2 wzmacniane tylne kieszenie na patki i zatrzaski,
1 kieszeń na lewym rękawie, regulowany obwód wokół ręki i stopy,
gumka na plecach, klapy golfowe z tyłu.
Perfecto para trabajar, de arriba a abajo. Cremallera de dos vías con
solapa, 1 bolsillo izquierdo en pecho reforzado con solapa, 1 bolsillo
derecho en pecho con bolsillo integrado para móvil, 2 bolsillos
amplios, 1 bolsillo en el muslo izquierdo, 1 bolsillo doble porta-metro, 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y botón de presión,
1 bolsillo en la manga izquierda, ancho de mangas y piernas
ajustable, espalda con elástico y pliegues.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris
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Kitel roboczy Bata de trabajo
Nowoczesny wygląd, praktyczne wyposażenie. Kołnierz z klapami,
zatrzaski przykryte podłużną patką, 2 wzmacniane kieszenie boczne,
1 lewa, wzmacniana kieszeń piersiowa, 1 walizkowa kieszeń piersiowa
na telefon komórkowy, 1 kieszeń wewnętrzna, klapy golfowe z tyłu,
regulowane ściągacze rękawów.
Estética moderna, equipamiento funcional. Cuello con solapa, cierre
frontal por botones de presión con solapa, 2 bolsillos laterales
reforzados,1 bolsillo izquierdo en pecho reforzado, 1 bolsillo derecho
amplio con bolsillo para móvil, 1 bolsillo interior, espalda con
pliegues, puños ajustables.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris

0750

Image

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 eslógan 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
stałą dostępność 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 existencias.
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

