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Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Optymalnie bezpieczne ubranie
Zmrok i kiepskie warunki widoczności w ciągu dnia to czynniki wysokiego ryzyka podczas pracy w terenie. Osoby w ciemnej odzieży, bez elementów odblaskowych, narażają się na to, że nie zostaną w porę dostrzeżone i ponoszą niepotrzebne ryzyko. Można temu zapobiec! W produkowanej
przez firmę PLANAM odzieży ostrzegawczej i chroniącej przed wpływami atmosferycznymi jest się zawsze po bezpiecznej stronie. Dbają o to
paski odblaskowe HighTech, które już z daleka odbijają światło i tym samym skutecznie chronią. Efekt ten wzmacniają dodatkowo sygnalizacyjne
kolory odzieży. Oprócz aspektów dotyczących bezpieczeństwa wiele uwagi poświęcono też oczywiście wielostronnemu praktycznemu wyposażeniu,
praktyczne wyposażenie: kieszeń na telefon komórkowy, przegródka na długopis, też kieszeń na miarkę – tutaj wszystko znajdzie swoje miejsce
i zawsze będzie pod ręką. Nie koniec na tym: misterne i staranne wykończenie, wysokiej jakości materiały i nowoczesny wygląd tworzą standardy
jakości, które ponadprzeciętnie spełniają wszystkie wymogi praktyczne. Duży wybór odzieży umożliwia komfortowe samopoczucie przez cały rok
- od wiosny do późnej zimy, pozwala bowiem dobrać właściwą odzież do najróżniejszych warunków atmosferycznych. Można cieszyć się poczuciem
bezpieczeństwa, komfortem noszenia i długim okresem użytkowania odzieży PLANAM z elementami odblaskowymi i ochroną przed wpływami
atmosferycznymi. Jakość nie do przeoczenia!
Totalmente seguro y bien vestido
La oscuridad por la noche y la poca visibilidad de día son importantes factores de riesgo para trabajos al aire libre. Con ropa oscura y sin reflectores, puede pasar desapercibido fácilmente y exponerse así a riesgos innecesarios. Es mejor prevenir que lamentar. Con la ropa de señalización
de alta visibilidad y protección contra la intemperie de PLANAM apostará usted por la seguridad. De ello se encargan las bandas reflectantes de
alta tecnología, que le harán visible a gran distancia y así le protegerán. Su efecto reflectante está reforzado, además, por los colores fluorescentes de la ropa. Adicionalmente a los aspectos de seguridad, disfrutará también de variadas y prácticas comodidades como bolsillos porta-metro,
bolsillos para móvil o portabolígrafos. En nuestra ropa de protección todo tiene su lugar y todo está a mano. Por si esto no fuera suficiente, la
excelente confección, los materiales de calidad y la óptica moderna conforman un estándar de calidad que va más allá de las exigencias del
trabajo diario. Y para que también se sienta a gusto desde la primavera hasta el invierno, podrá elegir la ropa de trabajo según el tiempo, para
las más diferentes condiciones climáticas. Disfrute de la seguridad, la comodidad y la larga vida útil de la ropa de señalización de alta visibilidad
y protección contra la intemperie de PLANAM. ¡Calidad que salta a la vista!
Materiał

Material

pomarańczowy i żółty: 85 % poliester, 15 % bawełna, splot diagonalny, ok. 290 g/m², ochrona przed przetarciem i
zbieganiem wg DIN EN 26330;
granatowy i zielony: 65 % poliester, 35% bawełna, splot diagonalny, ok. 320 g/m², ochrona przed przetarciem i
zbieganiem wg DIN EN 26330; T-shirt i koszulka polo: 82 % poliester, 18 % bawełna,
zewn.: 100 % poliester, wewn.: 50 % bawełna, 50 % poliester; na zimę: 100 % poliester,
od spodu powłoka poliuretanowa PU, szwy podklejane taśmą, stąd wodoszczelne
Naranja y amarillo: 85 % poliéster, 15 % algodón, sarga diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge según DIN EN 26330
Marino y verde: 65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal, aprox. 320 g/m², no encoge según DIN EN 26330
Camiseta y polo: 82 % poliéster, 18 % algodón
Exterior: 100 % poliéster, Interior: 50 % algodón, 50 % poliéster
Invierno: 100 % poliéster, con recubrimiento de PU, costuras selladas (impermeable)

Taśma
3M Scotchlite 8910
odblaskowa
Banda reflectante 3M Scotchlite 8910
PSA wg
EPI según

Odzież zawodowa: EN 471 dyrektywa 89/686/EEC, świadectwo wzoru konstrukcyjnego MTL/TÜV, gwarancja 50 prań
Odzież ochronna przed działaniami atmosferycznymi: EN 471 dyrektywa 89/686/EEC, EN 343 dyrektywa 89/686/EEC
(za wyjątkiem kamizelki zimowej), świadectwo wzoru konstrukcyjnego MTL/TÜV, gwarancja 25 prań
Ropa profesional: EN 471, directiva 89/686/CEE, certificado de tipo MTL/TÜV, garantizado por 50 lavados
Ropa de protección climática: EN 471, directiva 89/686/CEE, EN 343, directiva 89/686/CEE (con excepción del
chaleco de invierno), certificado de tipo MTL/TÜV, garantizado por 25 lavados

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
Szorty, t-shirt, koszulka polo, odzież ochronna przed działaniami atmosferycznymi Bermudas, camiseta, polo, Ropa de protección climática

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Ochraniacze
kolan
Protección para
rodillas

002 | 003

Certyfikowane jako ochrona kolan wraz z wyściełaniem kolan PLANAM (nr artykuł 9901027) dla spodni na pasek,
spodni na szelkach i kombinezony rallye w 2 kolorach
certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (nº de artículo 9901027)
para pantalón con cintura elástica, pantalón peto y mono rally bicolor

Normy:

Normas:

Odzież z odblaskowymi elementami ostrzegawczo-ochronnymi i jej zastosowanie:

Campos de aplicación de la ropa de señalización de alta visibilidad:

Noszenie odzieży ostrzegawczej zaleca się np. w sytuacjach zagrożenia w ruchu drogowym, na autostradach, drogach

Todas las áreas para las que se recomienda el uso de ropa de alta visibilidad, como p. ej., situaciones de riesgo vial en

miejskich i poza miastem, na trasach torów kolejowych, na lotniskach i w portach.

autopistas, carreteras y calles, líneas de ferrocarril, aeropuertos y puertos.

EN 471

EN 471

Ta europejska norma reguluje wymogi odnośnie materiałów odblaskowych do zastosowania w odzieży ochronnej, mini-

Esta norma europea regula las exigencias del material reflectante a usar en la ropa de alta visibilidad, así como la

malne powierzchnie i miejsca rozmieszczenia tych materiałów. Powierzchnia minimalna widocznego materiału, to znaczy

superficie mínima a cubrir por este y su distribución. La superficie mínima del material visible, es decir, del material

fluorescencyjnego materiału tła w połączeniu z materiałem odblaskowym, ma 3 klasy wielkości: klasa 3 jest najwyższą o

fluorescente de fondo en combinación con el material reflectante, se divide en 3 clases. La clase 3 es la clase con

najwyższym stopniu widoczności. Klasa 1 jest najniższą klasą widoczności, konieczną dla otrzymania certyfikatu. Taśma

la mayor visibilidad. La clase 1 es la clase con la visibilidad mínima a cumplir para recibir un certificado. La banda

odblaskowa podzielona jest na 2 klasy wg minimalnej wartości siły odblasku. Klasa 2 jest najwyższą, jaką może osiągnąć

reflectante se clasifica en 2 clases según los valores mínimos de reflectancia luminosa. La clase 2 es la mayor clase

taśma odblaskowa.

que una banda reflectante puede alcanzar.

Piktogram

Pictograma

Górna liczba w piktogramie oznacza klasę powierzchni materiału tła i materiału odblaskowego, dolna liczba oznacza klasę

El número superior del pictograma indica la clase de la superficie del material de fondo y reflectante, mientras que el

materiału odblaskowego.

número inferior indica la clase del material reflectante.

Reflexband 3M® Scotchlite 8910

Banda reflectante 3M® Scotchlite 8910

3M™ Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa 8910 Silber została opracowana dla odzieży oochronno-ostrzegawczej

El tejido reflectante plateado 3M™ Scotchlite™ 8910 fue desarrollado para mejorar la visibilidad de los portadores

oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby osoby noszące tę odzież w ciemności i w warunkach złej widoczności były

de ropa de alta visibilidad y ropa de trabajo en condiciones de oscuridad y poca visibilidad. El material refleja luz

lepiej zauważalne i widoczne. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba

blanca cuando es iluminado por los faros de los coches, incluso si el portador se encuentra en el borde de la calle o

nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa 8910 Silber składa się z

carretera. El tejido reflectante plateado Scotchlite™ 8910 consta de una capa de esferas de vidrio abiertas, azogadas

bezpośrednio odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na tkaninę mieszaną (65 % poliester/

y aplicadas sobre un tejido mixto resistente (65 % poliéster / 35 % algodón), que supera en mucho los valores

35 % bawełna). Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej

mínimos de reflectancia lumínica exigidos por la clase de reflectancia más alta (clase 2). Sus propiedades reflectantes

klasie 2. Właściwości odblaskowe są niezależne od ukierunkowania na odzieży. Wysokiej jakości taśmę odblaskową

son independientes de la orientación que tengan en la ropa. En concordancia con EN 471, esta banda reflectante de

można zgodnie z normą EN 471 prać 50-krotnie w temperaturze 60 °C. Stałą wysoką jakość tkaniny odblaskowej

alta calidad se puede lavar a 60 °C por 50 ciclos. Además, su producción homologada con ISO 9002 garantiza que la

Scotchlite™ gwarantuje produkcja certyfikowana wg ISO 9002.

calidad de la banda reflectante Scotchlite™ sea constante.

Odzież chroniąca przed wpływami atmosferycznymi i jej zastosowanie:

Campos de aplicación de la ropa de protección contra la intemperie:

Jest to odzież ochronna do wykonywania wszystkich prac na wolnym powietrzu i podczas złej pogody.

todos los trabajos a realizar al aire libre y con mal tiempo.

EN 343

EN 343

Ta europejska norma podaje jasno wymogi odnośnie odzieży ochronnej na złą pogodę. Parametry sprawdzane według tej

Esta norma europea regula las exigencias de la ropa de protección contra el mal tiempo. Los parámetros a comprobar

normy to odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) i odporność na przenikanie pary wodnej (przewiewność, tzw.

según esta norma son la impermeabilidad y la transpirabilidad.

aktywność oddychania).
Ambos parámetros se clasifican igualmente en 3 clases. Clases de impermeabilidad:
Te dwa parametry są także podzielone na 3 klasy. Wymogi dla odporności na przenikanie wody:

Clase 1 = > 8000 Pa antes del pretratamiento del tejido

Klasa 1 = > 8000 Pa przed wstępną obróbką tkaniny

Clase 2 = > 8000 Pa después del pretratamiento del tejido y antes del pretratamiento del tejido y las costuras

Klasa 2 = > 8000 Pa po wstępnej obróbce i przed uszlachetnieniem tkaniny i szwów

Clase 3 (máxima) = > 13000 Pa después del pretratamiento del tejido y las costuras y antes del pretratamiento de

Klasa 3 (najlepsza) = > 13000 Pa po obróbce wstępnej tkaniny i szwów i przed uszlachetnieniem szwów

las costuras

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej:

Clases de transpirabilidad:

Klasa 1 Ret > 150

Clase 1 Ret > 150

Klasa 2 Ret 20 > = 150

Clase 2 Ret 20 > = 150

Klasa 3 (najlepsza wartość) Ret 0 > = 20

Clase 3 (máxima) Ret 0 > = 20

Piktogram

Pictograma

Liczba z przodu oznacza klasę odporności na przenikanie wody (wodoszczelność), a druga liczba oznacza klasę

El primer número del pictograma indica la clase de impermeabilidad, mientras que el segundo número indica

odporności na przenikanie pary wodnej (przewiewność tzw.aktywność oddychania).

la clase de transpirabilidad.

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Kurtka do bioder, jednokolorowa - uni
Chaqueta unicolor con cintura elástica
Świetlany przykład bezpieczeństwa. 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na
lewej piersi z patką i guzikami, 1 kieszeń na telefon komórkowy po
prawej, 1 przegródka na długopis z prawej, 1 wewnętrzna kieszeń po
prawej, kryte zapięcie na guziki, ściągacze u rękawów.
Un brillante ejemplo de seguridad: 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo
izquierdo en pecho con solapa y botón, 1 bolsillo derecho para móvil,
1 portabolígrafos izquierdo, 1 bolsillo izquierdo interior, botones
cubiertos por solapa, puños.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
uni pomarańczowy naranja
uni żółty amarillo

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

004 | 005

2001
2002

2
2

EN 471

Spodnie na pasek, jednokolorowe - uni
Pantalón unicolor con cintura elástica
Wygodne, praktyczne i dobrze widoczne. W talii ściągacz z 7 szlufkami, pasek z metalowym zapięciem, 2 naszyte wzmocnione kieszenie
z przodu, 1 kieszeń z tyłu z patką i guzikiem, 1 kieszeń po prawej na
miarkę, 1 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy.
Cómodo, práctico y bien visible. Cintura con 7 trabillas, cinturón con
hebilla de metal, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados,
1 bolsillo trasero con solapa y botón, 1 bolsillo derecho porta-metro,
1 bolsillo de muslo con solapa y botón, 1 bolsillo para móvil.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
uni pomarańczowy naranja
uni żółty amarillo

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

2011
2012

2
2

EN 471

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Kombinezon rallye, jednokolorowy - uni
Mono rally unicolor
Bezpieczeństwo od stóp do głów. 2-kierunkowy zamek błyskawiczny
ok. 70 cm, 2 kieszenie na piersi na zamek błyskawiczny, 2 naszyte
kieszenie boczne, 1 kieszeń po prawej na miarkę, 2 kieszenie z tyłu,
1 kieszeń na udzie z patką i zapinana na rzep, 1 kieszonka na telefon
komórkowy, 2 boczne rozcięcia, regulowane ściągacze przy rękawach,
regulowany ściągacz w talii z gumką z tyłu, regulowana objętość
nogawek w kostkach.
Seguro de la cabeza a los pies. Cremallera de 2 vías de aprox. 70 cm,
2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos laterales aplicados,
1 bolsillo izquierdo porta-metro, 2 bolsillos traseros, 1 bolsillo en
muslo con solapa y velcro, 1 bolsillo para móvil, 2 aberturas laterales,
puños ajustables, goma elástica ajustable en la espalda, ancho de
perneras ajustable.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
uni pomarańczowy naranja

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich
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2

EN 471

Spodnie typu ogrodniczki, jednokolorowe - uni
Pantalón peto unicolor
Dużo miejsca, duże bezpieczeństwo. Kieszeń na piersi z mosiężnym
zamkiem błyskawicznym, dodatkowa naszyta kieszeń na piersi,
2 naszyte wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń z tyłu, 1 kieszeń
po prawej na miarkę, 1 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
1 kieszonka na telefon komórkowy, regulowana objętość nogawki,
rozporek na zamek błyskawiczny, podwyższone plecy z solidnie
skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na
szelkach.
Mucho espacio, mucha seguridad. Peto con cremallera de latón,
bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 bolsillos delanteros aplicados
reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo izquierdo porta-metro,
1 bolsillo en muslo con solapa y velcro, 1 bolsillo para móvil, cintura
ajustable, bragueta con cremallera, espalda alta con elástico intermedio resistente, tirantes con hebillas de seguridad.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
uni pomarańczowy naranja
uni żółty amarillo

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

2021
2022

2
2

EN 471

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Szorty jednokolorowe - uni Bermudas unicolor
Znakomite na lato! 2 wszyte obszerne kieszenie, po prawej kieszeń na
miarkę,1 kieszeń na lewym udzie z patką, 1 kieszeń z tyłu z patką, w
talii ściągacz z gumką i z 7 szlufkami na pasek, rozporek na zamek
błyskawiczny.
¡Perfectas para el verano! 2 bolsillos tipo canguro, bolsillo derecho
porta-metro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, 1 bolsillo
trasero con solapa, cintura con elástico y 7 trabillas, bragueta con
cremallera.
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 1
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 1, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
uni pomarańczowy naranja
uni żółty amarillo

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

008 | 009

2015
2014

1
2

EN 471

Kurtka do bioder, 2-kolorowa
Chaqueta bicolor con cintura elástica
Niepowtarzalny multitalent. Zamek błyskawiczny kryty, z zatrzaskami
do mocowania patki, ściągacze rękawów regulowane zatrzaskami, poczwórne oczka wentylacyjne pod pachami, 2 zakładki golfa na plecach,
wywijany kołnierz, zawieszka na kołnierzu, wykończenie ściągaczem,
2 naszyte kieszenie boczne, prawa kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzep, lewa kieszeń na piersi ze zintegrowaną kieszonką na
telefon komórkowy i przegródką na długopis, podwójna kieszonka na
lewym rękawie, 1 kieszeń wewnętrzna.
Un verdadero multitalento. Cremallera con solapa de botones a presión, puños ajustables por botones de presión, ojetes de ventilación
en las axilas, 2 pliegues en la espalda, cuello doblado, cinta para
colgar en el cuello, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo izquierdo
con solapa y velcro, bolsillo izquierdo con bolsillo integrado para
móvil y portabolígrafos, bolsillo doble en la manga izquierda,
1 bolsillo interior.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowyy naranja/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde
żółty/granatowy amarillo/marino

Prüf-Nr. ZHGO 054275 TESTEX Zürich

2006
2008
2007

2
2

EN 471

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie na pasek 2-kolorowe
Pantalón bicolor con cintura elástica
Wysokiej klasy komfort noszenia. Wzmocnienie kolan, można łączyć z
wyściełaniem kolan, pętelka do młotka, kieszonka na telefon komórkowy i kieszeń na lewym udzie, podwójna kieszeń na miarkę na prawym
udzie, rozporek na zamek błyskawiczny, ściągacz w talii ze szlufkami
na pasek, wszyte obszerne kieszenie, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu, z
patkami i zapinane na rzep.
Comodidad de primera clase. Rodillas reforzadas, posible integración
de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil y portabolígrafos,
bolsillo en el muslo izquierdo, bolsillo doble porta-metro en el muslo
derecho, bragueta con cremallera, cintura con trabillas, bolsillos tipo
canguro, 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y velcro.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Prüf-Nr. ZHGO 054275 TESTEX Zürich

010 | 011

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowyy naranja/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde
żółty/granatowy amarillo/marino

2
2

EN 471

2016
2018
2017

Spodnie typu ogrodniczki, 2-kolorowe
Pantalón peto bicolor
Wszechstronny klasyk. Łącznie z bezpieczeństwem! Wzmocnienie
na kolanach, można łączyć z wyściełaniem kolan, pętelka do młotka,
na lewym udzie kieszeń i kieszonka na telefon komórkowy, podwójna
kieszeń na miarkę na prawym udzie, rozporek na zamek błyskawiczny, regulowany obwód w pasie z zapięciem na patki, 2 boczne
rozcięcia, kieszeń na piersi wykonana jak kieszeń walizkowa i z patką
i zapięciem na rzep, po lewej i prawej stronie po jednej przegródce
na długopis, wewnętrzna kieszeń w klapie na piersi, wszyta obszerna
kieszeń, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na
rzep, podwyższone plecy, elastyczne szelki na bezpieczne klamrowe
zapięcia.
El clásico polifacético. ¡Seguridad incluida! Rodillas reforzadas, posible integración de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil
y bolsillo en el muslo izquierdo, bolsillo doble porta-metro en el muslo derecho, bragueta con cremallera, cintura ajustable por botones a
presión, 2 aberturas laterales, amplio bolsillo de peto con solapa y
cremallera, portabolígrafos a ambos lados del bolsillo de peto, bolsillo
interior de peto, bolsillo tipo canguro, 2 bolsillos traseros reforzados
con solapa y velcro, espalda alta, tirantes elásticos con hebillas de
plástico de cierre rápido.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowyy naranja/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde
żółty/granatowy amarillo/marino

Prüf-Nr. ZHGO 054275 TESTEX Zürich

2026
2028
2027

2
2

EN 471

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Kombinezon rallye 2-kolorowy Mono rally bicolor
Praktyczny i komfortowy – lepiej nie można! Zamek błyskawiczny kryty, z zatrzaskiem i zapięciem na rzep do mocowania patki, regulowane
na zatrzaski ściągacze rękawów, poczwórne otwory wentylacyjne pod
pachami, 2 golfowe fałdy na plecach, wywijany kołnierz, zawieszka na
kołnierzu, wzmocnienie na kolanach, możliwość łączenia z wyściełaniem kolan, podwójna kieszeń na miarkę na prawym udzie, kieszeń i
kieszonka na telefon komórkowy na lewym udzie, 2 kieszenie boczne,
wszyte obszerne kieszenie z patką, zapięciem na rzep i zintegrowaną
kieszonką na telefon komórkowy, prawa kieszeń na piersi jako kieszeń
walizkowa z patką, zapięciem na rzep i przegródką na długopis,
podwójna kieszeń na lewym ramieniu, 1 kieszeń wewnętrzna.
Práctico y confortable. ¡Insuperable! Cremallera protegida por solapa
con botones a presión y velcro, puños ajustables con botones de
presión, ojetes de ventilación en las axilas, 2 pliegues en la espalda,
cuello doblado, cinta para colgar en el cuello, rodillas reforzadas, posible integración de rodilleras, bolsillo doble porta-metro en el muslo
derecho, bolsillo en el muslo izquierdo con bolsillo para móvil, dos
abertura laterales, bolsillos tipo canguro con solapa, velcro y bolsillo
para móvil, amplio bolsillo derecho en pecho con solapa, velcro y
portabolígrafos, bolsillo doble en la manga izquierda,
1 bolsillo interior.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowyy naranja/marino

Prüf-Nr. ZHGO 054275 TESTEX Zürich

012 | 013

2036

3
2

EN 471

T-shirt, jednokolorowy - uni Camiseta unicolor
Interesująco inny! Okrągłe wycięcie pod szyję, 1 pasek odblaskowy
przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół brzucha.
¡Protección refrescante! Cuello redondo, 1 banda reflectante sobre
cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del abdomen.
Materiał: 82 % poliester, 18 % bawełna
zewn.: 100 % poliester
wewn.: 50 % bawełna, 50 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Material: 82 % poliéster, 18 % algodón
Exterior: 100 % poliéster
Interior: 50 % algodón, 50 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy naranja
żółty amarillo

2095
2096

2
2

EN 471

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Koszulka polo, jednokolorowa - uni Polo unicolor

Koszulka polo 2-kolorowa Polo bicolor

Lekka i przewiewna! Kołnierz, zapięcie na 3 guziki, 1 pasek odblaskowy
przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół brzucha.
¡Ligero y fresco! Cuello con tres botones, 1 banda reflectante sobre
cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del abdomen.

Modna i bezpieczna! Kołnierz obszyty na szaro, zapięcie na 3 guziki,
1 pasek odblaskowy przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół
brzucha.
¡Tan elegante como seguro! Cuello en gris con tres botones, 1 banda
reflectante sobre cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del
abdomen.

Materiał: 82 % poliester, 18 % bawełna
zewn.: 100 % poliester,
wewn.: 50 % bawełna, 50 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Material: 82 % poliéster, 18 % algodón
Exterior: 100% poliéster,
Interior: 50 % algodón, 50 % poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Materiał:
zewn.:
wewn.:
Rozmiary:
Material:
Exterior:
Interior:
Tallas:

EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Kolory Colores
pomarańczowy naranja
żółty amarillo

Kolory Colores

2091
2092

pomarańczowy/szary naranja/gris
żółty/szary amarillo/gris

2
2

EN 471

014 | 015

82 % poliester, 18% bawełna
100 % poliester,
50 % bawełna, 50 % poliester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
82 % poliéster, 18 % algodón
100 % poliéster,
50% algodón, 50% poliéster
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

2098
2099

Kurtka pilotka, jednokolorowa - uni
Cazadora de piloto unicolor
Doskonała ochrona podczas deszczu i słabej widoczności! Wodoszczelna dzięki spodniej tkaninie pokrytej poliuretanem i podklejanym
szewkom, rolowany kaptur, kieszeń na rękawie, odpinane rękawy,
przechodzący przez całość zamek błyskawiczny z przodu.
¡Protección perfecta contra la lluvia y la poca visibilidad! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras
selladas, capucha enrollable en el cuello, bolsillo en manga, mangas
desmontables, cremallera frontal.
EN 471:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - klasa 1,
klasa 2 przy noszeniu z rękawami
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
Pr EN 343: odporność na przenikanie wody - kl. 3
Pr EN 343: odporność na przenikanie pary wodnej - kl. 1
EN 471: Clase 1, superficie de fondo y reflectante,
Clase 2 con mangas montadas
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 1 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy naranja

2043

1
2

EN 471
31

EN 471

2/2 przy noszeniu z rękawami
2/2 con mangas montadas

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Zimowe spodnie typu ogrodniczki, jednokolorowe - uni
Pantalón peto de invierno unicolor
Ciepło i sucho przy złej pogodzie! Watowane, wodoszczelne, zamek
błyskawiczny na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z
tyłu z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej, 1
kieszeń na lewym udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi
na zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Caliente y seco a pesar del mal tiempo! Enguatado, impermeable,
cremallera en la pierna, 2 bolsillos delanteros aplicados,
2 bolsillos traseros con solapa y velcro, 1 bolsillo derecho portametro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa y velcro, 1 bolsillo
para móvil, bragueta con cremallera, bolsillo de peto con cremallera,
trabilla para martillo, espalda alta con elástico intermedio resistente,
tirantes con hebillas de seguridad.
EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:
EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
odporność na przenikanie wody - kl. 3
odporność na przenikanie pary wodnej - kl. 1
Clase 2, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

Kolory Colores
pomarańczowy naranja

016 | 017

2063

2
2

EN 471
31

EN 343

Kurtka jednokolorowa - uni Parka unicolor
Całkowita ochrona przed deszczem i śniegiem! Wodoszczelna dzięki
spodniej tkaninie pokrytej poliuretanem i podklejanym szewkom,
odpinany kaptur, odpinana wewnętrzna podpinka, kieszonka na telefon
komórkowy, przechodzący przez całość zamek błyskawiczny z przodu.
¡Protección integral contra lluvia y nieve! Impermeable gracias a su
recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, capucha desmontable, forro desmontable, bolsillo para móvil, cremallera frontal.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
Pr EN 343: odporność na przenikanie wody - kl. 3
Pr EN 343: odporność na przenikanie pary wodnej - kl. 1
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 1 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy naranja

2053

3
2

EN 471
31

EN 343

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Zimowe spodnie typu ogrodniczki, 2-kolorowe
Pantalón peto de invierno bicolor
Zapewniają doskonały dla ciała mikroklimat! Watowane, oddychające,
wodoszczelne, zamek na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej,
1 kieszeń na lewym udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi
na zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Para una temperatura corporal perfecta! Enguatado, transpirable, impermeable, cremallera en la pierna, 2 bolsillos delanteros
aplicados, 2 bolsillos traseros con solapa y velcro, 1 bolsillo derecho
porta-metro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa y velcro,
1 bolsillo para móvil, bragueta con cremallera, bolsillo de peto con
cremallera, trabilla para martillo, espalda alta con elástico intermedio
resistente, tirantes con hebillas de seguridad.
EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:
EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
odporność na przenikanie wody - kl. 3
kl. 3 odporności na przenikanie pary wodnej
Clase 2, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 3 transpirabilidad

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino
żółty/granatowy amarillo/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde

oddychaja˛ca transpirable

018 | 019

2086
2087
2088

2
2

EN 471
33

EN 343

Komfortowa kurtka 2-kolorowa
Chaqueta confortable bicolor
Komfort noszenia, spełniający wszelkie życzenia! Oddychająca,
wodoszczelna dzięki powleczeniu PLANAM-TEX na spodzie tkaniny i
dzięki podklejanym szewkom, kaptur zrolowany w kołnierzu, odpinana
podpinka ze sztucznego futerka, kieszonka na telefon komórkowy,
kieszeń na rękawie, odpinane rękawy, odpinany kołnierz, przechodzący
przez całość zamek błyskawiczny z przodu.
¡Toda la comodidad que se pueda desear! Transpirable, impermeable
gracias a su recubrimiento posterior PLANAM-TEX y costuras selladas, capucha enrollable en el cuello, forro desmontable, bolsillo para
móvil, bolsillo en manga, mangas desmontables, cuello desmontable,
cremallera frontal.
EN 471:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 1,
klasa 2 przy noszeniu z rękawami
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
Pr EN 343: odporność na przenikanie wody - kl. 3
Pr EN 343: odporność na przenikanie pary wodnej – kl. 3
EN 471: Clase 1, superficie de fondo y reflectante,
Clase 2 con mangas montadas
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 3 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino
żółty/granatowy amarillo/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde

oddychaja˛ca transpirable

2046
2047
2048

1
2

EN 471
33

EN 343

2/2 przy noszeniu z rękawami
2/2 con mangas montadas

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Przeciwdeszczowe spodnie typu ogroniczki, 2-kolorowe
Chaqueta confortable bicolor
Idealna ochrona przed wodą! Oddychające, wodoszczelne, zamek
błyskawiczny na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z tyłu
z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej, 1 kieszeń
na lewym udzie z patka i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na telefon
komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na klapce na
zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Toda la comodidad que se pueda desear! Transpirable, impermeable
gracias a su recubrimiento posterior PLANAM-TEX y costuras selladas, capucha enrollable en el cuello, forro desmontable, bolsillo para
móvil, bolsillo en manga, mangas desmontables, cuello desmontable,
cremallera frontal.

oddychaja˛ca transpirable

020 | 021

EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:
EN 471:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 2
wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
odporność na przenikanie wody - kl. 3
odporność na przenikanie pary wodnej - kl. 3
Clase 1, superficie de fondo y reflectante,
Clase 2 con mangas montadas
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 3 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino
żółty/granatowy amarillo/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde

2066
2067
2068

3
2

EN 471
33

EN 343

Kurtka 2-kolorowa Parka bicolor
Najlepsze materiały, najlepsza ochrona! Oddychająca, wodoszczelna
dzięki powleczeniu PLANAM-TEX na spodzie tkaniny i dzięki podklejanym szewkom, odpinany kaptur, odpinana wewnętrzna podpinka, 2
naszyte kieszenie na piersiach z patką i z 3 przegródkami na długopisy
i kieszonką na telefon komórkowy po prawej, przechodzący przez całość kryty zamek błyskawiczny z przodu, patka z zatrzaskami, ściągacz
sznureczkowy w pasie, regulowane ściągacze u rękawów.
¡Los mejores materiales, la mejor protección! Transpirable, impermeable gracias a su recubrimiento posterior PLANAM-TEX y costuras
selladas, capucha desmontable, forro desmontable, 2 bolsillos
aplicados en pecho con solapa, 3 portabolígrafos y bolsillo derecho
para móvil, cremallera frontal con solapa y botones a presión, cintura
ajustable por cordón, puños ajustables.
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
Pr EN 343: odporność na przenikanie wody - kl. 3
Pr EN 343: odporność na przenikanie pary wodnej - kl. 3
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 3 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino
żółty/granatowy amarillo/marino
pomarańczowy/zielony naranja/verde

oddychaja˛ca transpirable

2056
2057
2058

2
2

EN 471
33

EN 343

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad
Kamizelka jednokolorowa - uni
Chaleco unicolor
Sucha, bezpieczna! Wodoszczelna dzięki powleczeniu poliuretanowemu warstwy spodniej i podklejonym szewkom, kieszonka na
telefon komórkowy po lewej, 3 przegródki na długopisy po prawej,
przechodzący przez całość przedni zamek błyskawiczny, 2 kieszenie
wewnętrzne.
¡Para mantenerse seco y seguro! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, bolsillo izquierdo para
móvil, 3 portabolígrafos a la derecha, cremallera frontal, 2 bolsillos
interiores
EN 471: kl. 2 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy naranja
żółty amarillo

022 | 023

2071
2072

2
2

EN 471

Kurtka przeciwdeszczowa, jednokolorowa - uni
Chaqueta impermeable unicolor

Spodnie przeciwdeszczowe, jednokolorowe - uni
Pantalón impermeable unicolor

Praktycznie niezniszczalna! Wodoszczelna dzięki pokryciu tkaniny poliuretanem od spodu i dzięki podklejanym szewkom, kaptur, przechodzący
przez całość zamek błyskawiczny z przodu, 2 naszyte kieszenie boczne
z patką i zapięciem na rzep, frontowa patka na zatrzaski, ściągacze
rękawów regulowane na rzepy, wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep,
regulacja obwodu w pasie ściągaczem sznureczkowym.
¡Prácticamente indestructible! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, capucha, cremallera
frontal con solapa y botones a presión, 2 bolsillos laterales aplicados
con solapa y velcro, puños ajustables por velcro, bolsillo interior con
velcro, cintura ajustable

Optymalne uzupełnienie kurtki! Wodoszczelne dzięki pokryciu poliuretanem tkaniny od spodu i dzięki podklejanym szewkom, rozporek na 2
zatrzaski, ściągacz z gumką w pasie.
¡El complemento ideal a la chaqueta impermeable! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, bragueta
con 2 botones a presión, cintura ajustable por goma elástica.

Taśma odblaskowa: 3M Scotchlite 8906
Banda reflectante: 3M Scotchlite 8906
EN 471:
EN 471:
Pr EN 343:
Pr EN 343:
EN 471:
EN 471:

powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
odporność na przenikanie wody – kl. 3
odporność na przenikanie pary wodnej – kl. 1
Clase 3, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material
reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 1 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy naranja 2061
żółty amarillo
2062

Taśma odblaskowa: 3M Scotchlite 8906
Banda reflectante: 3M Scotchlite 8906
EN 471: powierzchnia mat.tła i mat.odblaskowego - kl. 3
EN 471: wartość siły odblasku mat.odblaskowego - kl. 2
Pr EN 343: odporność na przenikanie wody – kl. 3
Pr EN 343: odporność na przenikanie pary wodnej – kl. 1
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Pr EN 343: Clase 3 impermeabilidad
Pr EN 343: Clase 1 transpirabilidad
Kolory Colores
pomarańczowy naranja
żółty amarillo

2064
2065

1
2

EN 471
31

EN 343

Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe
Ropa de señalización de alta visibilidad

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 eslogan 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 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.

Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

