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Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami 
Protección contra el calor/para soldadores

Niezawodna ochrona przed wysoką temperaturą i płomieniami

Gdy w pracy robi się gorąco i strzelają iskry, odzież ochronna ma decydujące znaczenie. Specjalna kolekcja PLANAM zapewnia bezpieczeństwo i 
optymalną ochronę przed wysokimi temperaturami i płomieniami. Wszystkie modele zostały wyprodukowane zgodnie z normami DIN EN 470-1 
i DIN EN 531 oraz posiadają atest wzoru konstrukcyjnego wyrobu wydany przez organizację nadzoru technicznego TÜV Rheinland. Jakość 
udowadniają sprawdzone w praktyce właściwości, dzięki którym PLANAM jest wiodącym dostawcą w tej dziedzinie:  komfort noszenia, zastosowanie 
wysokowartościowych mieszanek tkanin, perfekcyjne wykonanie i dopracowane szczegóły, praktyczne wyposażenie i restrykcyjne kontrole jakości. 
Wszystko to zapewnia użytkownikom trwałą wygodę noszenia i bezpieczeństwo podczas spawania lub cięcia. 

La protección perfecta contra el calor y las llamas

Cuando en el trabajo la cosa “se calienta” y saltan chispas, la vestimenta de protección adquiere una importancia decisiva. Con la colección 
especial de PLANAM, se sentirá seguro y totalmente protegido contra el calor y las llamas. Todos los modelos se han realizado conforme a 
DIN EN 470-1 y DIN EN 531 y cuentan con la certificación de la empresa TÜV Rheinland. La calidad resulta convincente debido a las cualidades 
que han convertido a PLANAM en uno de los proveedores líderes: prendas cómodas de llevar, uso de combinaciones de tejidos de alta calidad, 
acabados perfectos, numerosas características de equipamiento prácticas y estrictos controles de calidad. Esto le proporcionará una agradable 
sensación de sentirse bien equipado y protegido durante mucho tiempo mientras suelda o corta. 

Materiał

Material

100 % bawełna, splot skośny, ok. 360 g/m² lub 400 g/m² lub 
100 % bawełna, podwójny splot atłasowy, ok. 500 g/m²
100 % algodón, sarga diagonal, aprox. 360 g/m² o 400 g/m² o 
100 % algodón, doble piloto de raso ligero, aprox. 500 g/m²

PSA według

PSA según

EN 470-1/08.95. Dyrektywa 89/686/EWG EN 531, atest wzoru wyrobu wydany przez TÜV Rheinland, 
50 gwarantowanych cykli prania
EN 470-1/08.95. Directiva 89/686/CEE EN 531 Certificación de TÜV Rheinland, 
50 lavados garantizados

Kolory
Colores

360 g/m² i 400 g/m² chabrowy, szary 500 g/m² chabrowy, szary, granatowy
360 g/m² y 400 g/m² azul aciano, gris 500 g/m² azul aciano, gris, marino 

Rozmiary do 
zamówień
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 

Ochronna kurtka zimowa dla spawaczy Chaqueta de invierno
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Instrukcja  
konserwacji
Indicaciones de 
mantenimiento



EN 470-1

EN 531
(A, B2, C1)

Ochronna kurtka zimowa dla spawaczy 360g/m² 
Chaqueta de invierno 360g/m²
EN 470-1, EN 531 (A, B2, C1)

Odpowiednia ochrona przed zimnem i płomieniami. Odpinany 
kaptur zaciągany sznurkiem, 2 kieszenie boczne z patką, 1 kieszeń 
wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym, regulowane ściągacze 
rękawów, regulacja sznurkowa w talii, z przodu dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny osłonięty patką.
Bien protegido contra el frío y las llamas. Capucha desmontable con 
cordón, 2 bolsillos laterales con solapa, 1 bolsillo interior con ierre 
frontal de cremallera de 2 direcciones, puños ajustables, cordón en 
la cintura, cierre de cremallera frontal de 2 direcciones oculto con 
solapa.

Materiał wierzchni:  100 % materiał bawełniany o splocie skośnym, 
 ok. 360 g/m²
Wypełnienie:  100 % wata poliestrowa
Podszewka:  100 % flanela bawełniana
Rozmiary:  S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior:  Sarga diagonal de algodón 100%, aprox. 360 g/m²
Relleno:  100 % algodón de poliéster
Forro:  100 % algodón-franela 
Tallas:  S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 360 g/m²  1720 
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EN 531
(A, B2, C1)

EN 470-1

Kurtka ochronna dla spawaczy 360g/m² i 400g/m² 
Chaqueta 360g/m² y 400g/m² 
EN 470-1, EN 531 (A, B2, C1)

Bezpieczeństwo to priorytet. Długość do bioder, kołnierz wykładany, 
zatrzaski kryte plisą, 1 kieszeń na piersi i 2 frontowe z patkami i na 
zatrzask, 1 kieszeń wewnętrzna na piersi. 
La seguridad es prioritaria. En versión larga, cuello vuelto, botonadura 
oculta, 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos frontales con solapa y 
botón, 1 bolsillo interior en el pecho. 

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 360 g/m²  1702 
szary gris 360 g/m²  1709 
chabrowy azul aciano 400 g/m²  1706 
szary gris 400 g/m²  1713 

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami 
Protección contra el calor/para soldadores



EN 531
(A, B2, C1)

EN 470-1

Spodnie ochronne dla spawaczy 360g/m² i 400g/m² 
Pantalón 360g/m² y 400g/m² 
EN 470-1, EN 531 (A, B2, C1)

Idealne uzupełnienie dla kurtki, zapewniające niezawodną, 
wszechstronną ochronę. 2 boczne kieszenie wewnętrzne, otwory kie-
szeniowe dokładnie na szwie bocznym, 1 kieszeń na prawej nogawce 
z otworem od tyłu, 1 prawa kieszeń tylna z patką i zamknięciem na 
guzik, szlufki na pasek, rozporek i pas zapinany na guziki.
El añadido ideal a la chaqueta para una protección integral perfecta. 
2 bolsillos oblicuos laterales, acceso directo en la costura lateral, 
1 bolsillo en el muslo derecho con entrada desde atrás, 1 bolsillo 
trasero a la derecha con solapa y cierre con botones, trabillas en 
cintura, bragueta y cintura de cierre con botones. 

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 360 g/m²  1703 
szary gris 360 g/m²  1710 
chabrowy azul aciano 400 g/m²  1707 
szary gris 400 g/m²  1714 

Spodnie typu ogrodniczki 360g/m² i 400g/m² 
Peto 360g/m² y 400g/m² 
EN 470-1, EN 531 (A, B2, C1)

Bezpieczeństwo od stóp do głów. 2 kieszenie boczne, otwory dokładnie 
na bocznym szwie, 1 kieszeń na prawej nogawce z otworem od tyłu, 
kieszeń wewnętrzna na klapie z patką, 2 elastyczne szelki z zapięciem 
zatrzaskowym, ogrodniczki zapinane na pasku po lewej stronie na dwa 
guziki, guziki rozporka przykryte patką.
Seguro de arriba a abajo. 2 bolsillos oblicuos laterales, acceso direc-
to en la costura lateral, 1 bolsillo en el muslo derecho con entrada 
desde atrás, bolsillo interior en el pecho con solapa, 2 tirantes com-
pletamente elásticos con cierre de clavija, peto en el lado izquierdo 
de la cintura con 2 botones, bragueta con botones. 

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 360 g/m²  1704 
szary gris 360 g/m²  1711 
chabrowy azul aciano 400 g/m²  1708 
szary gris 400 g/m²  1715 
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EN 531
(A, B1, C1, E2)

EN 470-1

Kurtka ochronna dla spawaczy 500g/m² 
Chaqueta 500g/m²
EN 470-1, EN 531 (A, B1, C1, E2)

Możliwość regulacji pozwala na najlepsze dopasowanie. Długość do 
bioder, wykładany kołnierz, zatrzaski kryte plisą, 1 kieszeń na piersi i 
2 kieszenie frontowe z patkami na zatrzaski, 1 wewnętrzna kieszeń na 
piersi, rękawy regulowane na zatrzaski.
La mejor forma gracias a su ajustabilidad. En versión larga, cuello 
vuelto, botonadura oculta, 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos fron-
tales con solapa y botón, 1 bolsillo en el interior del pecho, puños 
ajustables mediante botones.

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 500 g/m²  1732 
szary gris 500 g/m²  1742 
granatowy marino 500 g/m²  1752 

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami 
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EN 531
(A, B1, C1, E2)

EN 470-1

Spodnie ochronne dla spawaczy 500g/m² 
Pantalón 500g/m²
EN 470-1, EN 531 (A, B1, C1, E2)

Elastyczny pasek zapewnia odpowiednie dopasowanie. 2 boczne kie-
szenie wewnętrzne, otwory kieszeniowe dokładnie na szwie bocznym, 
1 kieszeń na prawej nogawce z patką, 1 prawa kieszeń na calówkę, 
z patką, 1 prawa kieszeń tylna z patką, patki zamykane na zatrzaski, 
szlufki na pasek, rozporek i pas na guziki, pas z gumką z tyłu.
Con cintura flexible para una adaptación perfecta. 2 bolsillos obli-
cuos laterales, acceso directamente en la costura lateral, 1 bolsillo 
en el muslo izquierdo con solapa, 1 bolsillo para metro plegable a 
la derecha con solapa, 1 bolsillo trasero a la derecha con solapa, 
solapas con botones, trabillas en cintura, bragueta y cintura con 
botones, cintura en la espalda con elástico.

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 500 g/m²  1733 
szary gris 500 g/m²  1743 
granatowy marino 500 g/m²  1753 

Spodnie typu ogrodniczki 500g/m² 
Peto 500g/m²
EN 470-1, EN 531 (A, B1, C1, E2)

Bezpieczeństwo i idealny komfort noszenia. 1 boczna kieszeń 
wewnętrzna z lewej, otwór kieszeniowy dokładnie na szwie bocznym, 
1 kieszeń na lewej nogawce z patką, 1 prawa kieszeń na calówkę, z 
patką, 1 prawa kieszeń tylna z patką, patki zamykane na zatrzaski, 
szlufki na pasek, rozporek i pas na guziki, pas z gumką z tyłu, 
2 elastyczne szelki z zapięciem zatrzaskowym.
Comodidad ideal con seguridad. 1 bolsillo oblicuo lateral, acceso 
directamente en la costura lateral, 1 bolsillo en el muslo izquierdo 
con solapa, 1 bolsillo para metro plegable a la derecha con solapa, 
1 bolsillo trasero a la derecha con solapa, solapas con botones, 
trabillas en cintura, bragueta y cintura con botones, cintura en la 
espalda con elástico, 2 tirantes totalmente elásticos con cierre de 
clavija.

Kolory Colores  

chabrowy azul aciano 500 g/m²  1734 
szary gris 500 g/m²  1744 
granatowy marino 500 g/m²  1754 



Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa! 
Odzież ochronna dla spawaczy, chroniąca przed wysokimi temperaturami, wykonana zgodnie z normami DIN EN 470-1 (odzież ochronna dla 
spawaczy) i DIN EN 531 (odzież ochronna dla robotników przemysłowych narażonych na wysokie temperatury) nie zapala się przy przypadkowym 
kontakcie z płomieniem. Chroni użytkownika przed odpryskami metalu powstającymi podczas spawania lub cięcia, a niektóre modele zapewniają 
ochronę również przed średnimi ilościami płynnego żelaza.
Uwaga! Ograniczenie rozprzestrzeniania się płomieni i działanie izolujące zanikają pod wpływem:
- zabrudzenia odzieży palnymi substancjami,
- ogólnego zabrudzenia,
- zawilgocenia, zamoczenia lub przepocenia, 
- zwiększonej zawartości tlenu w powietrzu.
Odzież ochronna nie chroni przed przepływem prądu przez ciało. Przy spawaniu łukowym należy zaopatrzyć się w odpowiednie izolujące wkładki, 
aby zapobiec kontaktowi ciała z częściami wyposażenia przewodzącymi prąd. Przy spawaniu w ciasnych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę, 
żeby powietrze nie nasyciło się nadmiernie tlenem. Aby wysokiej jakości odzież ochronna zachowała swoje właściwości przez długi czas, należy 
przechowywać ją w suchym miejscu. Nie należy przechowywać odzieży zwiniętej, żeby nie powstały zagniecenia. Przechowywanie w miejscach, 
które nie są narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, zapobiega blaknięciu kolorów.

Información importante para su seguridad
Ropa de protección durante la soldadura y contra el calor conforme a DIN EN 470-1 (ropa de protección durante la soldadura) y DIN EN 531 
(ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor). La ropa de protección que sigue esta norma no se incendia cuando una 
llama la roza involuntariamente. Protege a quien la lleva contra las chispas metálicas que se producen al soldar o cortar; algunos modelos, 
también contra cantidades moderadas de hierro líquido.
¡Atención! La protección contra la propagación de las llamas y el efecto aislante se pierden si la ropa ...
... se limpia con sustancias inflamables
... está sucia
... está húmeda, mojada o bañada en sudor 
... en el aire hay una cantidad de oxígeno mayor de lo normal
La ropa de protección no protege contra la propagación de corriente eléctrica. Al soldar con arco voltaico, hay que emplear capas intermedias 
aislantes para impedir que el soldador entre en contacto con piezas conductoras eléctricas de su equipo. Al soldar en espacios reducidos, es 
muy importante prestar atención a que el aire no se cargue de oxígeno. Para garantizar la protección a largo plazo de nuestras prendas de alta 
calidad, recomendamos almacenarlas en un lugar seco. Evite guardarlas a presión para que no se formen pliegues. Los cambios de color pueden 
evitarse protegiendo las prendas de la exposición directa al sol.

Dostawa w ciągu 24 godzin Entrega en 24 horas 

Na terenie Niemiec: 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.
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