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TRISTEP

Prüf-Nr. ZHGO 054275 TESTEX Zürich 

3 szwy zapewniające wyjątkową wytrzymałość
 
3 szwy to większa wytrzymałość — tak brzmi nasze motto związane z jakością odzieży, którą się eksploatuje na co dzień szczególnie intensywnie. 
Tajemnica kolekcji TRISTEP firmy PLANAM tkwi w szwach: trzy szwy zamiast dwóch, to recepta na sukces. Zapewniają większą wytrzymałość 
i dłuższy czas użytkowania, zwiększony dodatkowo przez kryte punkty obciążenia. Uszlachetniona, łatwa w pielęgnacji tkanina i modny krój 
zapewniają perfekcyjne dopasowanie oraz absolutną wygodę. Praktyczne wzornictwo z ważnymi detalami, takimi jak kieszeń na telefon komórkowy 
i kieszeń na nogawce, wzbogaca asortyment, którego jakość przewyższa wszelkie wymagania dotyczące jakości używanej obecnie odzieży roboczej. 
Tych samych cech można też oczekiwać od innych kolekcji PLANAM.
Rozwiązanie polegające na zastosowaniu trzech zamiast dwóch szwów dotyczy również specjalnych modeli zimowych (strony 10-11), które 
uzupełniają nasz wyjątkowy asortyment. Dzięki podwyższonej zawartości bawełny, podszewki ze sztucznego futra i tkaniny hydrofobowej użytkownik 
jest odpowiednio chroniony w zimnych porach roku przed zimnem, deszczem i śniegiem. 

3 costuras para una gran resistencia
 
Tres es mejor que una y mejor que dos. Este sencillo principio es nuestra filosofía de calidad para la ropa de protección laboral de uso intensivo. 
El secreto de la Colección TRISTEP de PLANAM es la costura triple en lugar de la doble. Esta fórmula de éxito le confiere mayor resistencia 
y durabilidad, las cuales se ven incrementadas aún más por los remates de las partes más usadas. El tejido de alta calidad y fácil cuidado y 
el corte moderno hacen que la ropa se adapte perfectamente al cuerpo del que la lleva y resulte extremadamente cómoda. El equipamiento 
práctico, que incluye detalles importantes como bolsillos en el muslo y para móvil, completa una oferta que sobrepasa las exigencias de calidad 
de una ropa de trabajo moderna. Lo mismo cabe esperar de otras colecciones de PLANAM.
El principio de 3 costuras en lugar de 2 también se emplea en modelos especiales de invierno (páginas 10/11), que completan nuestra gama 
excepcional. Gracias a la elevada proporción de algodón, al forro polar y al material repelente al agua, nuestra ropa le protegerá del frío, la lluvia 
y la nieve en invierno. 

Materiał

Material

65 % poliester, 35 % bawełna, splot skośny, około 320 g/m², 
tkanina nie kurcząca się wg normy DIN EN 26330, 
duża zawartość tworzyw uszlachetnionych — stabilne wymiary i niezwykle łatwa pielęgnacja
Na zimę: 50 % poliester, 50 % bawełna, 
duża zawartość tworzyw uszlachetnionych — stabilne wymiary i niezwykle łatwa pielęgnacja
65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal, aprox. 320 g/m², 
no encoge según DIN EN 26330, alta calidad = medidas estables y cuidado súper sencillo
Invierno: 50 % poliéster, 50% algodón, alta calidad = medidas estables y cuidado súper sencillo

Kolory

Colores

chabrowy, zielony, czerwony, chabrowy/morski, zielony/morski, czerwony/morski, szary/czarny, khaki/brązowy, biały/
morski; Zima: chabrowy/morski, szary/czarny
aciano, verde, rojo, aciano/marino, verde/marino, rojo/marino, gris/negro, caqui/marrón, blanco/marino
Invierno: aciano/marino, gris/negro

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 – 114, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Na zimę, kamizelka robocza, kamizelka monterska: Invierno, chaleco de trabajo, chaleco de montador: 
S - M - L - XL - XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
Cuidado

TRISTEP
TRISTEP
TRISTEP na zimę
TRISTEP Invierno

Nakolanniki

Protección para 
rodillas

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z podkładką pod kolana PLANAM (nr art. 9901927) do 
spodni do pasa, ogrodniczek, kombinezonu, kombinezonu monterskiego
Certificada como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (n° de artículo 9901027) para 
pantalón con cintura elástica, peto, mono de trabajo, mono de montador
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Bluza Chaqueta con cintura elástica

Po trzykroć niezawodna pod względem wytrzymałości, czasu 
użytkowania i wyposażenia. Kryty zamek z patką na zatrzaski, 
ściągacze rękawów na zatrzask, poczwórne otwory wentylacyjne 
pod pachami, 2 klapy golfowe na plecach, wieszak w kołnierzyku, 
zapięcie na pasek z rzepami, 2 naszyte kieszenie boczne, lewa kieszeń 
piersiowa z patką, zamek błyskawiczny i wszyta kieszeń na telefon 
komórkowy, zamykana na rzepy prawa kieszeń piersiowa z patką i 
przegródką na długopis, podwójna kieszeń na lewym rękawie, kieszeń 
wewnętrzna.  
Triple resistencia, durabilidad y equipamiento. Cremallera protegida 
por solapa con botones, puños ajustables por botones de presión, 
ojetes de ventilación en las axilas, 2 pliegues en la espalda, cinta 
para colgar en el cuello, cintura ajustable por velcro, 2 bolsillos 
laterales aplicados, bolsillo izquierdo en pecho con solapa, velcro y 
bolsillo integrado para móvil, bolsillo derecho grande en pecho con 
solapa, velcro y portabolígrafos, bolsillo doble en la manga izquierda, 
1 bolsillo interior. 

Kolory Colores

chabrowy aciano 1101
zielony verde 1102 
czerwony rojo 1103 
chabrowy/morski aciano/marino   1201 
zielony/morski verde/marino 1202  
czerwony/morski rojo/marino  1203 
szary/czarny gris/negro 1204  
khaki/brązowy caqui/marrón 1205  
biały/morski blanco/marino  1206
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Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica

Kurtka i spodnie to symbol jakości. Wzmocnienia na kolanach, 
podkładki z możliwością przyczepienia, szlufka na młotek, kieszeń na 
telefon komórkowy i kieszeń na lewej nogawce, podwójna kieszeń na 
metrówkę na prawej nogawce, rozporek na zamek, pasek wszywany z 
7 szlufkami, wszyte duże kieszenie, 2 wzmocnione kieszenie tylne z 
patkami na rzepy.
La encarnación de la calidad. Rodillas reforzadas, posible integración 
de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil, bolsillo en el 
muslo izquierdo, bolsillo doble porta-metro en el muslo derecho, bra-
gueta con cremallera, cintura con 7 trabillas, bolsillos tipo canguro, 
2 bolsillos traseros reforzados con solapa y velcro.

Kolory Colores

chabrowy aciano 1111
zielony verde 1112 
czerwony rojo 1113 
chabrowy/morski aciano/marino   1211 
zielony/morski verde/marino 1212  
czerwony/morski rojo/marino  1213 
szary/czarny gris/negro 1214  
khaki/brązowy caqui/marrón 1215  
biały/morski blanco/marino  1216
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Ogrodniczki Pantalón peto 

Załóż i poczuj się komfortowo. Wzmocnienia na kolanach, podkładki 
z możliwością przyczepienia, szlufka na młotek, kieszeń na telefon 
komórkowy i kieszeń na lewej nogawce, rozporek na zamek, 
regulowany, wszywany pasek z metalowymi guzikami, dwie wstawki 
boczne, duża kieszeń piersiowa z patką i na rzepy, przegródki na 
długopis wszyte odpowiednio po lewej i po prawej stronie dużej 
kieszeni, wewnętrzna duża kieszeń, 2 wszyte duże kieszenie, dwie 
wzmocnione tylne kieszenie z patkami i na rzepy, wysoka część tylna, 
elastyczne szelki i sprzączki z tworzywa sztucznego ułatwiające 
szybkie zapinanie.
Comodidad y funcionalidad. Con rodillas reforzadas, posible integra-
ción de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil y bolsillo 
en el muslo izquierdo, bragueta con cremallera, cintura ajustable por 
botones de presión, 2 aberturas laterales, amplio bolsillo de peto con 
solapa y velcro, portabolígrafos a ambos lados del bolsillo de peto, 
bolsillo interior de peto, 2 bolsillos tipo canguro, 2 bolsillos traseros 
reforzados con solapa y velcro, espalda alta, tirantes elásticos con 
hebillas de plástico de cierre rápido.

Kolory Colores

chabrowy aciano 1121
zielony verde 1122 
czerwony rojo 1123 
chabrowy/morski aciano/marino   1221 
zielony/morski verde/marino 1222  
czerwony/morski rojo/marino  1223 
szary/czarny gris/negro 1224  
khaki/brązowy caqui/marrón 1225  
biały/morski blanco/marino  1226
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Kombinezon Mono de trabajo

Trzy szwy i wysokowartościowy materiał zapewniający większą 
niezawodność i komfort noszenia. Kryty zamek z patką na zatrzask, 
ściągacze rękawów na zatrzask, poczwórne otwory wentylacyjne pod 
pachami, 2 klapy golfowe na plecach, wieszak w kołnierzyku, wzmoc-
nienie na kolanach, podkładki z możliwością przyczepienia, podwójna 
kieszeń na metrówkę na prawej nogawce, lewa kieszeń na telefon 
komórkowy i kieszeń na nogawce na rzepy, z wszytą kieszenią na 
telefon, 2 wstawki boczne, naszyte duże kieszenie z patką, zapinana 
prawa kieszeń piersiowa z patką, z zamknięciem na rzepy i przegródką 
na długopis, podwójna kieszeń na lewym rękawie, 
1 kieszeń wewnętrzna.
3 costuras y material de alta calidad para mayor resistencia y 
comodidad. Cremallera protegida por solapa con botones de presión, 
puños ajustables por botones de presión, ojetes de ventilación en 
las axilas, 2 pliegues en la espalda, 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 
velcro y bolsillo integrado para móvil, dos abertura laterales, bolsillos 
tipo canguro con solapa, amplio bolsillo derecho en pecho con 
solapa, velcro y portabolígrafos, bolsillo doble en la manga 
izquierda, 1 bolsillo interior. 

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino 1231
szary/czarny gris/negro   1234  
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Kitel roboczy Bata de trabajo

Nowe wzornictwo zapewnia większy komfort. 290 g/m², zatrzaski 
pokryte podłużną patką, cztery otwory wentylacyjne od pachami, 
wieszak w kołnierzyku, lewa kieszeń piersiowa z patką, zamknięciem 
na rzepy i wszytą kieszenią na telefon komórkowy, zamykana prawa 
kieszeń piersiowa z patką, zamknięciem na rzepy i przegródką na 
długopis, 2 naszyte kieszenie boczne, 1 podwójna kieszeń na lewym 
rękawie, 1 kieszeń wewnętrzna.
Mejor trabajo con una ropa de trabajo mejor. 290 g/m², cierre fron-
tal por botones, ojetes de ventilación en las axilas, cinta para colgar 
en el cuello, bolsillo izquierdo en pecho con solapa, velcro y bolsillo 
integrado para móvil, bolsillo derecho grande en pecho con solapa, 
velcro y portabolígrafos, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo doble 
en la manga izquierda, 1 bolsillo interior.

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino   1241 
szary/czarny gris/negro 1244  
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Kamizelka robocza Chaleco de trabajo

Orzeźwiający powiew swobody. Kryty zamek z patką na zatrzaski, 
2 klapy golfowe z tyłu, wieszak w kołnierzu, zapięcie na pasek, 
2 naszyte kieszenie boczne, lewa kieszeń piersiowa z patką, zapięcie 
na rzepy i wszyta kieszeń na telefon komórkowy, zapinana prawa 
kieszeń piersiowa z patką, zapięciem na rzepy i przegródką na 
długopis, 1 kieszeń wewnętrzna.
Protección y libertad de movimiento. Cremallera protegida por solapa 
con botones, 2 pliegues en la espalda, cinta para colgar en el cuello, 
cintura elástica, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo izquierdo 
en pecho con solapa, velcro y bolsillo integrado para móvil, bolsillo 
derecho grande en pecho con solapa, velcro y portabolígrafos, 
1 bolsillo interior.

Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino   1251 
szary/czarny gris/negro 1254  
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Kamizelka monterska Chaleco de montador

Wszystko pod kontrolą. Zamek błyskawiczny, pasek ze sprzączką, 
z przodu 2 kieszenie na śruby, 2 podwójne kieszenie na narzędzia/
małe części, lewa kieszeń piersiowa z patką i zatrzaskiem oraz wszytą 
kieszenią na telefon komórkowy, prawa podwójna kieszeń piersiowa z 
patką i zatrzaskiem oraz z przegródką na długopis.
Todo a mano. Con cremallera, cinturón con hebilla, 2 bolsillos 
delanteros para tornillos, 2 bolsillos dobles delanteros y traseros 
para herramientas/piezas pequeñas, bolsillo izquierdo en pecho 
con solapa, botón de presión y bolsillo integrado para móvil, bolsillo 
derecho doble con solapa, botón de presión y portabolígrafos.

Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino 1271

Kombinezon monterski Mono de montador

Perfekcyjne wyposażenie od stóp do głów. Zatrzaski przykryte 
podłużną patką, regulacja wysokości z szerokimi zapięciami na rzepy, 
pasek ze sprzączką, 2 podwójne kieszenie na narzędzia/małe części, 
2 kieszenie na nogawkach (z lewej/prawej) z wszytą kieszenią na 
metrówkę i szlufką, 2 szlufki na młotek na pasku, lewa podwójna 
kieszeń piersiowa z patką i zatrzaskiem, prawa podwójna kieszeń 
piersiowa na zamek, patkę i zatrzask, rozporek na zamek. 
Perfecto de pies a cabeza. Cierre frontal por botones, altura corporal 
ajustable con velcros anchos, cinturón con hebilla, 2 bolsillos dobles 
delanteros y traseros para herramientas/piezas pequeñas, bolsillos 
en cada muslo con porta-metro y trabilla, 2 trabillas para martillo en 
la cintura, bolsillo izquierdo en pecho con solapa y botón de presión, 
bolsillo derecho doble en pecho con cremallera, solapa y botón de 
presión, bragueta con cremallera. 

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino  1261
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Kurtka zimowa Chaqueta polar  

Więcej szwów, lepsza ochrona przed wiatrem i zimnem. Wyjmowana 
podpinka, odpinany kołnierz, 2 kieszenie piersiowe z patką na rzepy, 
wszyta lewa kieszeń na telefon komórkowy, 2 boczne kieszenie 
wszywane, podwójna kieszeń na rękawie na zamek z przegródkami na 
długopisy, ściągacze na rękawach i w pasie, wieszak w kołnierzu. 
Más costuras, más protección contra el mal tiempo. Forro y cuello 
desmontables, 2 bolsillos en pecho con solapa y velcro, bolsillo 
izquierdo para móvil, 2 bolsillos laterales, bolsillo doble en manga 
con cremallera y portabolígrafos, cintura y puños de punto, cinta 
para colgar en el cuello. 

Materiał części wierzchniej: 50 % poliester, 
50 % bawełna, wodoodporny
Podszewka: sztuczne futro, 100 % poliester
Podszewka rękawów: 100 % wata poliestrowa
Tejido exterior:  50 % poliéster, 50 % algodón, repelente al agua
Forro: forro polar, 100% poliéster
Forro de las mangas: 100% guata de poliéster

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino  1301 
szary/czarny gris/negro 1304  



Kamizelka Fjord Chaleco nórdico 

Ciepła, praktyczna i niezawodna. 2 kieszenie piersiowe z patkami 
na rzepy, kieszeń z lewej strony na telefon komórkowy, 2 podwójne 
zapinane kieszenie boczne z patką i kieszeń wsuwana, 2 kieszenie 
wewnętrzne, jedna z nich na zamek błyskawiczny, ściągacz, wieszak 
w kołnierzu.
Caliente, práctico y robusto. 2 bolsillos en pecho con solapa y velcro, 
bolsillo izquierdo para móvil, 2 bolsillos laterales dobles y amplios 
con solapa y ranura lateral, 2 bolsillos interiores, 1 con cremallera, 
cintura de punto, cinta para colgar en el cuello.

Materiał części wierzchniej: 50 % poliester, 50 % bawełna, 
wodoodporny
Podszewka: sztuczne futro, 100 % poliester
Tejido exterior:  50 % poliéster, 50 % algodón, repelente al agua
Forro: forro polar, 100% poliéster

Kolory Colores

chabrowy/morski aciano/marino  1311 
szary/czarny gris/negro  1314  
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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 permitirán ofrecer un aspecto más 
profesional.

Dostawa w ciągu 24 godzin  
Entrega en 24 horas 

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 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 sólo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.


