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MG 300

MG 300
Gdy robi się gorąco, podejdź do sprawy na chłodno
Gdy na budowie robi się gorąco, praca wyciska z Ciebie siódme poty. Właściwe ubranie może wiele ułatwić. Ubranie, które oddycha i działa jak klimatyzacja. Takie cechy posiada kolekcja PLANAM MG 300 — wykonana z oddychających tkanin i prosta w pielęgnacji. Wyjątkowa mieszanka tkanin
składająca się z 65 % poliestru i 35 % bawełny zapewnia efekt antyperspiracji. Jest prosta w pielęgnacji i nadaje się do suszenia w suszarce. Listę
zalet dopełniają wytrzymałość i wygoda, dzięki czemu kolekcja spełnia wszystkie aktualne wymagania dotyczące nowoczesnej odzieży roboczej.

Para que no se sofoque cuando el trabajo arrecia.
Cuando se trabaja duro en obras, inevitablemente se suda. Aquí la ropa de trabajo correcta le puede aliviar la faena. Para poder regular la
temperatura del cuerpo, la ropa tiene que ser transpirable. La Colección MG 300 de PLANAM le ofrece precisamente esta ventaja;
es completamente transpirable y de fácil cuidado. Su “efecto antisudor” resulta de la combinación única de 65 % de poliéster y 35 % de
algodón. Además, este tejido es muy fácil de cuidar, ya que es apto para secadora. Resistencia y comodidad son las cualidades que completan
el excepcional paquete de ventajas de esta moderna ropa de trabajo.

Materiał
Material

65 % poliester, 35 % bawełna, splot skośny, około 300 g/m²,
tkanina nie kurcząca się wg normy DIN EN 26330
65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal, aprox. 300 g/m²,
no encoge según DIN EN 26330

Kolory
Colores

czerwony stonowany, zielony stonowany, biały, niebieskoszary, khaki
aciano, rojo medio, verde medio, blanco, gris azulado, 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
Zapewnia dobrą atmosferę pracy. 2 wzmocnione kieszenie piersiowe z
patką, 2 wzmocnione kieszenie boczne ze skośnym wlotem, 1 kieszeń
wewnętrzna, guziki kryte podłużną patką, regulowane ściągacze
rękawów, klapy golfowe z tyłu.
Para un buen “clima laboral”. Cierre frontal por botones de presión
con solapa, 2 bolsillos reforzados en pecho con solapa, 2 bolsillos
laterales reforzados de boca inclinada, 1 bolsillo interior, puños
ajustables, espalda con pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
niebieskoszary gris azulado
khaki caqui

0216
0211
0212
0213
0214
0215

MG 300
Spodnie do pasa Pantalón
Mniej się pocisz więcej zrobisz. 2 naszyte duże kieszenie, rozporek
na zamek błyskawiczny, 2 tylne kieszenie, podwójna kieszeń na
suwmiarkę, szlufka na młotek.
Menos sudor, más rendimiento. 2 amplios bolsillos aplicados,
bragueta con cremallera, 2 bolsillos traseros, 1 bolsillo doble
porta-metro, trabilla para martillo.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
niebieskoszary gris azulado
khaki caqui

004 | 005

0236
0231
0232
0233
0234
0235

Ogrodniczki Pantalón peto
Klasyczny strój z nowoczesnego materiału. Klapa z praktyczną,
naszytą kieszenią, patka klapy na rzepy, 2 naszyte duże kieszenie,
2 tylne kieszenie, rozporek na zamek błyskawiczny, podwójna kieszeń
na metrówkę, 2 boczne prześwity, boczna regulacja paska, wysoka
część tylna, szelki z elastyczną wstawką, praktyczne sprzączki
bezpieczeństwa, szlufka na młotek.
El clásico con material innovador. Práctico bolsillo aplicado en el
peto con solapa y velcro, 2 amplios bolsillos aplicados, 2 bolsillos
traseros, 1 bolsillo doble porta-metro, trabilla para martillo, 2 aberturas laterales, ancho de cintura ajustable por el lateral, bragueta con
cremallera, espalda alta, tirantes elásticos con hebillas de seguridad
de alta calidad.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
niebieskoszary gris azulado
khaki caqui

0256
0251
0252
0253
0254
0255

MG 300
Kombinezon Mono de trabajo
Ubranie oddychające całą powierzchnią. 2 naszyte duże kieszenie,
2 tylne kieszenie, 2 kieszenie piersiowe z patką, podwójna kieszeń na
metrówkę, tylna część z wszytą gumką, kryty zamek błyskawiczny,
regulowane ściągacze rękawów, regulowany obwód wokół stopy, klapy
golfowe z tyłu, szlufka na młotek.
Transpirable de arriba a abajo. Cierre frontal por cremallera con
solapa, 2 amplios bolsillos aplicados, 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos
en pecho con solapa, bolsillo doble porta-metro, espalda con elástico
y pliegues, trabilla para martillo, ancho de puños y piernas ajustable.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony stonowany rojo medio
zielony stonowany verde medio
biały blanco
niebieskoszary gris azulado

006 | 007

0296
0291
0292
0293
0294

Kitel roboczy Bata de trabajo
Najlepsza jakość, najlepsza wydajność. Kołnierz z klapami, guziki
kryte listwą, 2 kieszenie piersiowe, 2 wzmacniane kieszenie boczne,
1 kieszeń wewnętrzna, klapy golfowe z tyłu, naszyty pasek na plecach.
Calidad máxima, rendimiento máximo. Cuello con solapa, cierre
frontal por botones de presión con solapa, 2 bolsillos en pecho,
2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo interior, espalda con
pliegues y cinturón de espalda aplicado.
Kolory Colores
chabrowy aciano
czerwony rojo medio
zielony verde medio
śnieżnobiały blanco
szary gris azulado
khaki caqui

0276
0271
0272
0273
0274
0275

MG 300

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

