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MG 290

MG 290
Innowacyjny materiał. Tu chodzi o czystość!
Gdy w pracy robi się gorąco, dookoła jest dużo brudu i pyłu. Mimo to możesz zachować „czyste ręce” i sprawiać odpowiednie wrażenie schludnym
wyglądem, ponieważ firma PLANAM oferuje innowacyjną kolekcję: MG290 to nowa klasa A odzieży roboczej, odpornej na zabrudzenia i pył. Tajemnica tkwi w materiale. Włókno powstało z 60 % bawełny i 40 % poliestru. Od zaraz możesz korzystać z zalet tej wyjątkowej tkaniny mieszanej:
• Małe naładowanie statyczne, dzięki czemu odzież dobrze chroni przed zabrudzeniem i kurzem.
• Tkanina oddycha i zapewnia odpowiednią temperaturę ciała.
• Jest odporna na rozrywanie i ścieranie, co zapewnia długą żywotność tkaniny.
• Prosta w pielęgnacji, nadaje się do czyszczenia na sucho.
• Wygodna i lekka w noszeniu.
Wymienione cechy zapewniają jakość i komfort noszenia na najwyższym poziomie — typowym dla odzieży PLANAM.
¡Material innovador! ¡Calidad limpia!
Cuando se trabaja duro, se produce mucha suciedad y polvo. Para que, a pesar de ello, usted pueda despedirse del cliente dejando una
impresión “limpia”, PLANAM ha creado una colección innovadora: la MG 290, el nuevo “Mercedes Clase A” de la ropa profesional, repelente a
la suciedad y al polvo. Su secreto es el material, que combina 60 % de algodón y 40 % de poliéster en un solo hilo. Ya puede disfrutar de las
ventajas de este tejido mixto:
• Baja carga estática y, por tanto, buena protección contra la suciedad y el polvo
• Transpirable, para una buena temperatura corporal
• Resistente al desgarre y a la abrasión para una larga vida útil
• De fácil cuidado y apto para secadora
• Agradable al tacto y ligero
Estas cualidades le aseguran calidad y comodidad al más alto nivel, las características típicas de PLANAM.

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, czerwony stonowany, zielony stonowany, biały, khaki
aciano, rojo medio, verde medio, blanco, caqui

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

002 | 003

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

Bluza Chaqueta
Czystość przez cały czas. 2 kieszenie wsuwane, 2 kieszenie piersiowe
z patką na guziki, 1 kieszeń wewnętrzna, guziki kryte podłużną patką,
ściągacz rękawów, klapa golfowa z tyłu.
Para un trabajo limpio. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos en pecho
con solapa y botones, 1 bolsillo interior, cierre frontal por botones
con solapa, puños, espalda con pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
khaki caqui

0610
0611
0612
0613
0614

MG 290
Spodnie do pasa Pantalón
Materiał czyni różnicę. Pasek wszywany z 7 szlufkami i pasek z
metalową sprzączką, 2 naszyte kieszenie przednie, wzmacniane,
1 kieszeń tylna, 1 kieszeń na metrówkę.
El material marca la diferencia. Cintura con 7 trabillas, cinturón
con hebilla de metal, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados,
1 bolsillo trasero, 1 bolsillo porta-metro.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
khaki caqui

004 | 005

0620
0621
0622
0623
0624

Ogrodniczki Pantalón peto
Idealna ochrona przed zabrudzeniami i kurzem. Klapa na mosiężny
zamek błyskawiczny, dodatkowa kieszeń naszyta na klapie, 2 naszyte
kieszenie przednie, wzmacniane, 1 kieszeń tylna, 1 kieszeń na
metrówkę, regulowane rozporki boczne, rozporek z mosiężnym zamkiem błyskawicznym, wysoka część tylna z solidną wstawką, sprzączki
bezpieczeństwa na szelkach.
La protección ideal contra la suciedad y el polvo. Peto con
cremallera de latón, bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 bolsillos
delanteros aplicados reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo portametro, bragueta con cremallera de latón, ranura lateral ajustable,
espalda alta con elástico intermedio resistente, tirantes con hebillas
de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
khaki caqui

0630
0631
0632
0633
0634

MG 290
Kombinezon Mono de trabajo
Prawdziwie innowacyjny. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny o
długości około 70 cm, 2 naszyte kieszenie boczne, 1 kieszeń na
metrówkę, 1 kieszeń tylna, 2 boczne prześwity, ściągacze rękawów,
regulowana gumka na plecach, regulowany obwód wokół stopy.
Innovador de pies a cabeza. Cremallera de dos vías de aprox.
70 cm, 2 bolsillos laterales aplicados, 1 bolsillo porta-metro,
1 bolsillo trasero, 2 aberturas laterales, puños, espalda regulable
con elástico, ancho de pierna ajustable.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
khaki caqui

006 | 007

0650
0651
0652
0654

Kitel roboczy Bata de trabajo
Odpowiednie ubranie to odpowiednia ochrona. Kołnierz z klapami,
2 kieszenie boczne, 1 kieszeń piersiowa, guziki kryte podłużną patką,
guziki wymienne, pasek na plecach.
Bien vestido y protegido. Cuello con solapa, 2 bolsillos laterales,
1 bolsillo en pecho, cierre frontal por botones con solapa, botones
intercambiables, cinturón de espalda.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
khaki caqui

0640
0641
0642
0643
0644

MG 290

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

