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Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano

Dobry humor przy kapryśnej pogodzie
 
Ciepło i deszcz – to dwa „czynniki zakłócające”, które nie ułatwiają pracy. Na pogodę nie mamy oczywiście wpływu, ale na to, by można  optymalnie 
ochronić się przed kaprysami aury – odzieżą przeciwdeszczową i letnią PLANAM – tak. 

Wykorzystajcie jej zalety: wodoodporny materiał chroni przed deszczem i sprawia, że ciało pozostaje przyjemnie suche. Przy wyższej temperaturze 
tkanina oddychająca optymalizuje klimat wokół ciała i zapewnia dobrą „wentylację”. Dzięki temu pracuje się o wiele łatwiej.

Wszystkie modele gwarantują jakość na najwyższym poziomie i w fazie tworzenia są całkowicie nastawione na Państwa potrzeby. Bardzo dokładne 
kontrole, wybrane materiały wysokiej jakości, praktyczne detale wyposażenia zapewniają wysoki komfort noszenia oraz długą żywotność.

Niezależnie od prognozy pogody – odzież PLANAM zapewnia zawsze WYŻ w pracy i w czasie wolnym.

De buen humor a pesar del tiempo
 
El calor y la lluvia: dos factores que no le hacen el trabajo precisamente más fácil. Claro está que sobre el tiempo no tenemos ninguna influen-
cia, pero sí sobre cómo podemos protegerle óptimamente de sus inclemencias: con la ropa de lluvia y de verano de PLANAM.

Aprovéchese de sus ventajas: su material repelente al agua le protege de la lluvia y mantiene seco el cuerpo. 

El tejido transpirable ayuda a regular la temperatura corporal y proporciona una buena “ventilación”. Así se trabaja mucho mejor.

Todos los modelos le garantizan la mayor calidad y la mejor confección acorde a sus necesidades.  Los exigentes controles, los materiales de 
alta calidad y los prácticos detalles del equipamiento le aseguran un máximo confort y una larga vida útil.

Independientemente de lo que pronostique el parte meteorológico, con PLANAM su trabajo y su tiempo libre serán siempre un anticiclón.
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Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano

Kurtka PLANAM Cyclone Chaqueta PLANAM Cyclone

Odpowiednia ochrona przed wilgocią. Wodoszczelna, kryte szwy, 
2 boczne kieszenie na zamek, 2 kieszenie piersiowe z patkami na 
rzepy, 2 kieszenie na dokumenty na zamek, regulacja obwodu w 
pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem, regulowane rzepami 
ściągacze rękawów, rolowany kaptur w kołnierzu, patka frontowa 
na zatrzaski, kryty zamek pod brodą, 1 wewnętrzna kieszeń z lewej, 
wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy.
Bien protegido frente a la humedad. Impermeable, costuras selladas, 
2 bolsillos laterales con cremallera, 2 bolsillos en pecho con solapa 
y cierre de velcro, 2 bolsillos de documentos con cremallera, 
cintura ajustable con cordón, puños ajustables con velcro, capucha 
enrollable en cuello, solapa frontal con botones de presión, cierre de 
cremallera enguatada en barbilla, 1 bolsillo interior izquierdo, bolsillo 
interior para móvil.

Materiał części wierzchniej: 100% poliester, powłoka PCW
Podszewka: 100% siatka poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster, con recubrimiento de PVC
Forro: 100% malla de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarny negro 1490 
morski marino 1491 
szary gris 1492 
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Kurtka PLANAM Summit z tkaniny softshell  
Chaqueta Softshell PLANAM Summit 

Idealne bezpieczeństwo i komfort noszenia. 2 kryte boczne kieszenie 
na zamek, prawa kieszeń piersiowa na zamek, naszywki odblaskowe w 
części piersiowej, na plecach i na ramionach, kryty zamek pod brodą, 
regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem, 
regulowane rzepami ściągacze rękawów.
Perfecta comodidad y seguridad. 2 bolsillos laterales ocultos con 
cremallera, un bolsillo derecho en pecho con cremallera, ribetes 
reflectantes en pecho, hombros y brazos, cierre de cremallera 
enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón, puños ajustables 
con velcro.

Materiał części wierzchniej: 95% poliester, 5% elastan, softshell
Wykończenie zabezpieczające: naszywki odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 95 % poliéster, 5 % elastano, Softshell
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

szary/czarny gris/negro 3455
morski/szary marino/gris 3456
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Kurtka PLANAM Twilight z tkaniny softshell  
Chaqueta Softshell PLANAM Twilight 

Utrzymuje optymalną temperaturę ciała i chroni przed deszczem. 
Oddychająca, wodoodporna, wiatroodporna, 2 kryte boczne kieszenie 
na zamek, prawa kieszeń piersiowa na zamek, naszywki odblaskowe 
z przodu, na plecach, ramionach i rękach, kryty zamek pod brodą, 
regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem.
Temperatura corporal óptima y protección frente a la lluvia. Transpira-
ble, replemente al agua, a prueba de viento, 2 bolsillos laterales 
ocultos con cremallera, un bolsillo derecho en pecho con cremallera, 
ribetes reflectantes delante, detrás, en hombros y brazos, cierre de 
cre-mallera enguatada en barbilla, cintura ajustable con cordón.

Materiał części wierzchniej: 96% poliester, 4% elastan, softshell
Wykończenie zabezpieczające: naszywki odblaskowe
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano, Softshell
Equipamiento de seguridad: ribetes reflectantes
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarny negro 3450
morski marino 3451

oddychające transpirable
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Kurtka polarowa PLANAM Retro  
Chaqueta de forro polar PLANAM Retro 

Modny wygląd przy każdej pogodzie. Oddychająca, wodoszczelna, 
wiatroodporna, 2 boczne kieszenie na zamek, wszystkie zamki 
wodoszczelne wykończone materiałem odblaskowym, kryty zamek 
pod brodą, regulacja obwodu w pasie przy użyciu ściągacza ze 
sznureczkiem, regulowane rzepami ściągacze rękawów.
Look actual para cualquier clima. Transpirable, impermeable, a 
prueba de viento, 2 bolsillos laterales con cremallera, todas las 
cremalleras son impermeables y presentan material reflectante, 
cierre de cremallera enguatada en barbilla, cintura ajustable con 
cordón, puños ajustables con velcro.

Ten artykuł jest dopasowany pod względem kolorystycznym do kurtki 
Monsun i spodni Monsun.
Los colores de este artículo combinan con nuestra chaqueta Monsun 
y pantalón Monsun.

Materiał: 100% poliester mikropolar
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Material: 100 % microforro polar de poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarny negro 3445 
szary gris 3446
morski marino 3447 
zielony verde 3448 
pomarańczowy naranja 3449 

oddychające transpirable
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PLANAM Letnia kamizelka Chaleco de verano PLANAM

Komfort noszenia z „klimatyzacją”. Zamek błyskawiczny z przodu, 
2 kieszenie boczne, po lewej 2 kieszenie na piersi (ew. na komórkę), a 
po prawej 1 kieszeń na piersi, kuferkowe kieszenie z patką i zapięciem 
na rzep, 4 duże, bocznie umieszczone kieszenie  torebkowe (z tego 
2 z zamkiem błyskawicznym), po lewej 1 kieszeń wewnętrzna, 
wieszak przy kołnierzu.
Comodidad con “aire acondicionado”. Cierre frontal de cremallera, 
2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en pecho a la izquierda (pueden 
usarse para el móvil) y 1 a la derecha (amplios, con solapa y 
velcro), 4 grandes bolsillos laterales aplicados (2 con cremallera), 
1 bolsillo interior con cremallera a la izquierda, cinta para colgar en 
el cuello.  

Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarny negro    1410        
granatowy marino    1411
oliwkowy verde oliva 1412
srebrnoszary gris claro 1413
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Bluza PLANAM Slim Camisa PLANAM Slim

Odpowiednia pod spód. Lekki polar typu High-Tech, kołnierz na 
zamek, optymalna do noszenia pod kurtkami roboczymi i kurtkami ze 
ściągaczem oraz kurtkami zimowymi i przeciwdeszczowymi.
En plena forma también por dentro. Forro polar ligero de alta 
tecnología, cuello con cremallera, ideal para usar bajo la chaqueta 
de trabajo, la chaqueta con cintura elástica, la de invierno o el 
chubasquero.

Materiał wierzchni: 100 % polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: forro polar de poliéster 100 %
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 3440 
morski marino 3441 
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Polarowa kurtka PLANAM Stream 
Chaqueta de forro polar PLANAM Stream 

Komfort noszenia ze zintegrowaną ochroną przed chłodem. Nie 
przepuszcza wiatru i wody, aktualnie modny krój, polar high tech, 
zamek błyskawiczny od dołu do góry, 2 kieszenie boczne, ściągacze 
na rękawach.
Confort con protección integrada contra el frío. Repelente al viento 
y al agua, diseño actual a la moda, forro polar de alta tecnología, 
cierre completo de cremallera, 2 bolsillos laterales, puños.

Materiał wierzchni: 100 % polar poliestrowy
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % forro de poliéster
Forro: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
 
Kolory Colores  

czarny/antracyt negro/antracita 0346 
navy blue/camel marino/camel 0347
camel/navy blue camel/marino 0348
jasnoszary/navy blue gris claro/marino 3401
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Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano

PLANAM Polarowa bluza PLANAM Troyer Relax 
Suéter de forro polar PLANAM Relax 

Modna i piękna do domu i na zewnątrz. Nie przepuszczająca wody i 
wiatru, aktualnie modny fason, polar high tech, kołnierz zapinany na 
zamek, 2 kieszenie boczne, ściągacze u rękawów.
Estiloso y moderno bajo techo o en el exterior. Repelente al viento 
y al agua, diseño actual a la moda, forro polar de alta tecnología, 
cuello de cremallera, 2 bolsillos laterales, puños.

Materiał wierzchni: 100 % polar poliestrowy
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % forro de poliéster
Forro: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/antracyt negro/antracita 0349 
navy blue/camel marino/camel 0350
camel/navy blue camel/marino 0351
jasnoszary/navy blue gris claro/marino 3404
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Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano

Kurtka PLANAM Trail Chaqueta PLANAM Trail

Swobodny styl ogrzania się zimą. Lekki polar high-tech, przechodzący 
przez całość przedni zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi po lewej z 
zamkiem błyskawicznym (przydatna jako kieszonka na telefon), 
2 kieszenie boczne na zamek błyskawiczny.
La forma más atractiva de estar caliente en invierno. Forro polar 
ligero de alta tecnología, cremallera delantera completa, bolsillo en 
pecho en la parte izquierda con cremallera (se puede usar para el 
móvil), 2 bolsillos laterales con cremallera.

Materiał wierzchni: 100 % polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: forro polar de poliéster 100 %
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro   3435 
czarny/szary negro/gris   3436 
morski/szary marino/gris   3437 
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Kurtka PLANAM Monsun 
Chaqueta PLANAM Monsun 

Deszcz? Nie szkodzi! Oddychająca, wodoszczelna, kurtka z podklejo-
nymi szwami. 2 boczne kieszenie z krytym zamkiem błyskawicznym, 
1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, odblaskowe obszywki 
jako aplikacje, 1 kieszeń wewnętrzna, 1 kieszeń na komórkę, kaptur 
zrolowany w kołnierzu, regulowane ściągacze z gumką u rękawów, w 
dolnym obszyciu ściągacz ze sznureczkiem.
¿Lluvia? ¿Y qué? Transpirable, impermeable, costuras selladas.  
2 bolsillos laterales con cremallera protegida, 1 bolsillo en pecho con 
cremallera, ribetes reflectantes aplicados, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo 
para móvil, capucha enrollable en el cuello, puños ajustables con 
elástico, dobladillo con cordón.

Materiał wierzchni: 100 % poliester, powleczony warstwą 
PLANAM-TEX, wygląd ripstop 
Podszewka: 100 % siatka poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior:  100 % poliéster, con recubrimiento PLANAM-TEX, 
apariencia ripstop
Forro: 100 % malla de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarne negro 1470  
granatowe marino 1471  
szare gris 1472  
zielone verde 1473 
pomarańczowe naranja 1474 

oddychające transpirable

Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano
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Spodnie PLANAM Monsun 
Pantalón PLANAM Monsun 

Na sucho pracuje się lepiej. Spodnie oddychające, wodoszczelne, 
z podklejonymi szwami. 2 kieszenie torebkowe z zamkiem 
błyskawicznym, 1 kieszeń na siedzeniu z zamkiem błyskawicznym, 
odblaskowe obszywki jako aplikacje, elastyczna wkładka w pasie ze 
ściągaczem sznureczkowym, regulacja obwodu w kostce na rzep, 
zamek błyskawiczny na podudziu.
Seco se trabaja mejor. Transpirable, impermeable, costuras 
selladas. 2 amplios bolsillos con cremallera, 1 bolsillo trasero 
con cremallera, ribetes reflectantes aplicados, cintura elástica con 
cordón, ancho de pierna ajustable con velcro, cremallera en la 
pantorrilla.

Materiał wierzchni: 100 % poliester, powleczony warstwą 
PLANAM-TEX, wygląd ripstop 
Podszewka: 100 % siatka poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior:  100 % poliéster, con recubrimiento PLANAM-TEX, 
apariencia ripstop
Forro: 100 % malla de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

czarne negro 1480
granatowe marino 1481
szare gris 1482
zielone verde 1483
pomarańczowe naranja 1484 

oddychające transpirable

Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano
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PLANAM Aqua - komplet odzieży przeciwdeszczowej 
Traje de lluvia PLANAM 

Idealny zestaw przy nagłym deszczu. Składa się z kurtki i spodni 
spakowanych w podręcznej torbie. Wodoszczelny, powlekany PVC 
i ma podklejone szwy.
Kurtka: 2 boczne kieszenie - każda zamknięta patką. Kaptur w 
kołnierzu, odblaskowe obszywki przy nasadzie raglanowych rękawów, 
regulacja obwodu w pasie, siatkowa podszewka w górnej części 
pleców i na ramionach.
Spodnie: gumowy ściągacz w pasie, wpuszczane kieszenie, regulowa-
ny obwód w kostce.
El juego ideal para cuando se pone a llover de repente. Consta de 
chaqueta y pantalón, envueltos en una práctica bolsa. Transpirable, 
con recubrimiento de PVC, costuras selladas. 
Chaqueta: 2 bolsillos laterales cerrados con solapa. Capucha en el 
cuello, ribetes reflectantes en las sisas de las mangas raglán, cintura 
ajustable, forro de malla en la zona del cuello y los hombros. 
Pantalón: cintura con elástico, aberturas laterales de bolsillo, ancho 
de pierna regulable.

Materiał wierzchni: 100 % poliester, powlekany PVC
Częściowa podszewka: siatka 100 % nylon
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster, con recubrimiento de PVC
Forro parcial: 100 % malla de nailon
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

granatowy marino 1406

PLANAM Aqua - kombinezon przeciwdeszczowy 
Mono de lluvia PLANAM 

Otwieramy podręczną torbę, wyciągamy kombinezon i deszcz nas 
już nie zmoczy. Kombinezon w podręcznej torbie. Wodoszczelny, 
powlekany PVC, podklejone szwy, u góry 2 boczne kieszenie, każda 
z patką, kaptur w kołnierzu, odblaskowe obszywki przy nasadzie 
raglanowych rękawów, ściągacz z gumką w pasie, siatkowa 
podszewka w górnej części pleców i na ramionach, regulowany obwód 
w kostce. 
Sáquelo de la bolsa y permanezca seco. Envuelto en una práctica 
bolsa. Impermeable, con recubrimiento de PVC, costuras selladas, 
2 bolsillos laterales en el torso cerrados con solapa, capucha en el 
cuello, ribetes reflectantes en las sisas de las mangas raglán, cintura 
elástica, forro de malla en la zona del cuello y los hombros, ancho 
de pierna ajustable.

Materiał wierzchni: 100 % poliester, powlekany PVC
Częściowa podszewka: siatka 100 % nylon
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster, con recubrimiento de PVC
Forro parcial: 100 % malla de nailon
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

granatowy marino 1448

Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano



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 
darán un aspecto más profesional.

Wysyłka w dniu otrzymania 
zamówienia 
Envío el mismo día

Zamówienie do godz. 12.00, 
wysyłka jeszcze w tym samym dniu.
Los pedidos que entren antes de las 
12.00 h se enviarán el mismo día.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 20 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca 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 zakupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne  
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.

Ropa de protección laboral 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 solo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones de expertos sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Odzież przeciwdeszczowa / odzież letnia Ropa de lluvia y de verano


