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MG 260
Wytrzymała w użytkowaniu, miękka i wygodna w noszeniu
Odzież robocza jest narażona codziennie na duże obciążenia podczas pracy. Dlatego musi charakteryzować się wysoką jakością, która zapewni
wytrzymałość oraz długi czas użytkowania. Właśnie takie zalety posiada kolekcja PLANAM MF 260. MG to tkanina mieszana (z j. niem. Mischgewebe) składająca się z bawełny i poliestru. Zalety obu tkanin uzupełniają się w idealny sposób, przy czym poliester znacząco poprawia jej
wytrzymałość. Odporność na rozrywanie i ścieranie jest 5-8 razy większa niż w przypadku bawełny. Ta odzież zniesie wszystko. Wypróbuj ją i
zachwyć się łatwością pielęgnacji, korzystając na przykład z czyszczenia na sucho. Jest to wartość dodana, na którą możesz liczyć.
Resistente, suave y cómoda
La ropa de trabajo está expuesta diariamente a fuertes solicitaciones. Por eso, a largo plazo resulta mejor apostar por una buena calidad,
que le garantice una mayor resistencia y una larga vida útil de la ropa. La Colección MG 260 de PLANAM le ofrece precisamente estas ventajas.
MG son las siglas en alemán de tejido mixto, es decir, la combinación de poliéster y algodón. El tejido mixto aprovecha las ventajas de ambos
materiales de forma óptima, siendo especialmente el poliéster el responsable de la robustez. Su resistencia al desgaste y a la abrasión es de 5 a
8 veces mayor que la del algodón. Esta ropa le acompañará y protegerá en todas las situaciones. Haga la prueba y descubra también otras cualidades como el fácil cuidado y la posibilidad de secar en secadora. Saque provecho de una ropa de calidad con la que podrá contar siempre.

Materiał
Material
Kolory

65 % poliester, 35 % bawełna, splot skośny, około 260 g/m²,
tkanina nie kurcząca się wg normy DIN EN 26330
65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal, aprox. 260 g/m²,
no encoge según DIN EN 26330

Colores

chabrowy, bordo, zielony stonowany, biały, morski
Kitel roboczy jest dostępny również w kolorze szarym
aciano, burdeos, verde medio, blanco, azul hidrón
La bata de trabajo también está disponible en gris.

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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Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

Bluza Chaqueta
Wytrzymała i praktyczna. Zatrzaski pokryte podłużną patką,
2 wzmacniane kieszenie piersiowe z patkami na zatrzaski,
2 wzmacniane kieszenie boczne ze skośnym otworem, 1 kieszeń
na lewym rękawie, 1 kieszeń wewnętrzna, regulowane ściągacze
rękawów, klapy golfowe z tyłu.
Resistente y práctica. Cierre frontal por botones de presión,
2 bolsillos reforzados en pecho con solapa y botón de presión,
2 bolsillos laterales reforzados de boca inclinada, 1 bolsillo en la
manga izquierda, 1 bolsillo interior, puños ajustables, espalda con
pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano
bordo burdeos
zielony stonowany verde medio
biały blanco
morski azul hidrón

0810
0811
0812
0813
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MG 260
Spodnie do pasa Pantalón
Wytrzymałe spodnie o idealnym kroju. 2 naszyte duże kieszenie,
rozporek na zamek błyskawiczny, 1 wzmacniana kieszeń tylna z patką,
1 podwójna kieszeń na metrówkę, zapięcie w pasie na haczyk.
Resistencia y corte perfecto. 2 amplios bolsillos aplicados, bragueta
con cremallera, 1 bolsillo trasero reforzado con solapa, 1 bolsillo
doble porta-metro, cintura con cierre de gancho.
Kolory Colores
chabrowy aciano
bordo burdeos
zielony stonowany verde medio
biały blanco
morski azul hidrón
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Ogrodniczki Pantalón peto
Klasyczny krój — teraz większa wytrzymałość. Klapa na piersi z krytym
mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowa naszyta kieszeń na
klapie, 2 naszyte duże kieszenie, rozporek na zamek błyskawiczny,
1 wzmacniania tylna kieszeń z patką i zatrzaskiem, 1 podwójna
kieszeń na metrówkę, 2 boczne prześwity, boczna regulacja paska,
wysoka część tylna z solidną wstawką, szelki ze sprzączkami
bezpieczeństwa.
El clásico, ahora aún más robusto. Peto con cremallera de latón
protegida, bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 amplios bolsillos,
1 bolsillo trasero reforzado con solapa y botón de presión,
1 bolsillo doble porta-metro, 2 aberturas laterales, ancho de cintura
ajustable, bragueta con cremallera, espalda alta con pieza intermedia
resistente, tirantes con hebillas de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy aciano
bordo burdeos
zielony stonowany verde medio
biały blanco
morski azul hidrón

0830
0831
0832
0833
0834

MG 260
Kombinezon Mono de trabajo
Optymalne połączenie tkaniny z komfortem. Kryty, dwukierunkowy
zamek błyskawiczny o długości ok. 60 cm, 2 wzmacniane kieszenie
piersiowe z patkami i zatrzaskami, 2 naszyte duże kieszenie,
1 podwójna kieszeń na metrówkę, 1 wzmacniana kieszeń tylna z patką
i zatrzaskiem, regulowane ściągacze rękawów, regulowany obwód
wokół stopy, gumka na plecach.
La proporción perfecta de material y comodidad. Cremallera de dos
vías protegida de aprox. 60 cm, 2 bolsillos en pecho reforzados con
solapa y botón de presión, 2 amplios bolsillos aplicados, 1 bolsillo
doble porta-metro, 1 bolsillo trasero reforzado con solapa y botón de
presión, ancho de puños y piernas ajustable, espalda con elástico.
Kolory Colores
chabrowy aciano
bordo burdeos
zielony stonowany verde medio
biały blanco
morski azul hidrón
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Kitel roboczy Bata de trabajo
Kitel, który zniesie wszystko. Kołnierz z klapami, 2 wzmacniane kieszenie boczne, 1 wzmacniana kieszeń piersiowa, 1 kieszeń wewnętrzna,
zatrzaski pokryte podłużną patką, regulowane ściągacze rękawów.
La bata para todo. Cuello con solapa, cierre frontal por botones
de presión, 2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo reforzado en
pecho, 1 bolsillo interior, puños ajustables.
Kolory Colores
chabrowy aciano
bordo burdeos
zielony stonowany verde medio
biały blanco
morski azul hidrón
szary gris
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MG 260

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
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 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

