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Materiał

Material

Koszula ze splotu skośnego: 100 % bawełna 
Koszula flanelowa: w kratkę, 100 % bawełna
Camisa de sarga: 100 % algodón 
Camisa de franela: entretejida, 100 % algodón

Rozmiary 
kołnierzyków
Medidas de cuello

37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
Cuidado

Koszule Camisas

Odpowiednia koszula, która leży jak ulał
 
Do każdej pracy trzeba mieć odpowiednią koszulę — taka jest nasza filozofia. PLANAM oferuje wybór, który idealnie łączy się z pozostałym asorty-
mentem. Nieważne, czy chodzi o klasyczny „strój drwala”, czy o nowoczesny kombinezon, nieważne, czy rękaw ma być długi, czy krótki — oferowane 
przez nas wysokiej jakości koszule doskonale nadają się do codziennej pracy i dobrze wyglądają. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i 
starannemu wykonaniu są odporne na zużywanie i zapewniają wysoki komfort noszenia. 

Absolutny przebój: dlugi na 90 cm tył  koszuli zapobiega wysuwaniu się koszuli ze spodni, dzięki czemu plecy są zawsze optymalnie chronione. 
W tych koszulach dobrze się pracuje — także w domu!

La camisa adecuada: su medida exacta de cuello
 
Nuestra filosofía es que cada trabajo debe realizarse con la camisa adecuada. Por ello, PLANAM le ofrece una selección de camisas que pueden 
combinarse de forma ideal con el resto de nuestra gama. Nuestras camisas de alta calidad están diseñadas para adaptarse óptimamente a 
las exigencias de su trabajo sin descuidar la estética, ya se trate de un look clásico de leñador o uno moderno, ya sea de manga larga o tres 
cuartos. El material de alta calidad y su excelente confección las hacen resistentes y muy cómodas. 

Cabe resaltar que la longitud de espalda de 90 cm evita que las camisas se salgan del pantalón, garantizando así que su espalda esté siempre 
protegida óptimamente. ¡Así da gusto trabajar, también en casa!



Koszule Camisas

Koszula ze splotu skośnego Camisa de sarga   

Sportowy krój odpowiedni na każdą porę roku. Dostępna w wersji z 
długim i krótkim rękawem, 2 kieszenie piersiowe z patkami i guzikami, 
długość tyłu koszuli: 90 cm.     
Corte deportivo, ideal para todas las estaciones. Manga larga o tres 
cuartos, 2 bolsillos en pecho con solapas y botones; longitud de 
espalda: 90 cm.  

Kolory Colores 

Długi rękaw Manga larga (1/1)  
niebieski azul medio  0407   
ciemnoniebieski azul oscuro  0417   
khaki caqui  0409
szary gris  0406  

Krótki rękaw Manga tres cuartos (1/4) 
niebieski azul medio   0410  
ciemnoniebieski azul oscuro   0418  
khaki caqui   0412  
szary gris  0405
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Koszule Camisas

Koszula flanelowa 2000 Camisa de franela 2000     

Klasyczny krój, najlepsza jakość. W kratkę, 2 kieszenie piersiowe z 
patkami i guzikami, długość tyłu koszuli: 90 cm. 
Diseño clásico, calidad suprema. Entretejida, 2 bolsillos en pecho 
con solapas y botones; longitud de espalda: 90 cm. 

Kolory Colores 

niebieski azul   0440  
czerwony rojo  0441  
zielony verde 0442  



Koszula flanelowa 2001 Camisa de franela 2001   

Klasyczny krój, najlepsza jakość. Przeplatana, 2 kieszenie piersiowe z 
patkami i guzikami, długość tyłu koszuli: 90 cm. 
Diseño clásico, calidad suprema. Entretejida, 2 bolsillos en pecho 
con solapas y botones; longitud de espalda: 90 cm. 

Kolory Colores 

niebieski azul   0450  
czerwony rojo  0451  
zielony verde 0452



Twój 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.

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 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 sólo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.
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