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Chłodnia/Zamrażalnia
Cámara de refrigeración/
congelación 
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Ciepło od stóp do głów przy dużym chłodzie
 
Robocza odzież ochronna PLANAM zachwyca nie tylko dzięki znakomitej jakości i praktycznym detalom wykończenia, lecz również dzięki 
perfekcyjnemu skrojeniu na potrzeby każdej branży. Najlepszym przykładem jest nasz asortyment do pracy w chłodniach i zamrażalniach. Prosimy 
skorzystać z tych zalet: optymalna, certyfikowana izolacja cieplna; funkcjonalny krój dający pełną swobodę ruchów i komfort noszenia; bogate 
wyposażenie, które ułatwia pracę; dodatkowo: taśma odblaskowa 3M zapewniająca dobrą widoczność przy stłumionym oświetleniu. W chłodni 
panuje temperatura otoczenia do -39°C. Aby czuć się dobrze w takim arktycznym klimacie pracy, stosujemy materiały wysokiej jakości, które nawet 
po 8 godzinach pracy dają Państwu najlepszą ochronę cieplną od stóp do głów. Certyfikat zgodny z normą EN 342:2004 dokumentuje wysoki 
standard jakości i bezpieczeństwa tej odzieży. W zamrażalni temperatury spadają do -49°C. Wraz ze wzrastającym chłodem rosną też wymagania 
dla otuliny cieplnej. Dlatego wyposażyliśmy ten specjalny asortyment w dodatkową izolację cieplną – nawet jeśli normy kontrolne i certyfikujące 
są identyczne z tymi dla odzieży do chłodni. Dobre po prostu dla nas nie jest dość dobre i dlatego oferujemy niezwykle innowacyjne rozwiązanie: 
3M Thermoliner - nowoczesną technologię włókien, które dzięki swym właściwościom funkcjonalnym i izolującym ustawiają nowe standardy. W 
połączeniu z 1-warstwowym watowaniem poliestrowym i 2-warstwowym uszlachetnieniem 3M Thermoliner powstaje taka kombinacja materiału, 
która nie znajduje sobie równych. Chłód nie ma tu żadnych szans.

Siempre caliente frente al frío extremo
 
Las prendas de protección laboral de PLANAM sorprenden no solo por la magnífica calidad y prácticos detalles de equipamiento, sino también por 
su corte perfecto que se adapta a las necesidades de cada sector. El mejor ejemplo es nuestra gama para las tareas en cámaras de refrigeración y 
congelación. Aprovéchese de sus ventajas: aislamiento térmico óptimo certificado; diseño funcional para una libertad total de movimiento y confort; 
completo equipamiento que facilita el trabajo; además, con banda reflectante 3M para disfrutar de una buena visibilidad cuando la luz es difusa. 
En la cámara de refrigeración suele haber una temperatura ambiental de hasta -39 °C. Para sentirse bien en este clima ártico de trabajo, usamos 
materiales de primera que ofrecen siempre la mejor protección térmica incluso tras 8 horas de trabajo. La certificación conforme a la norma EN 
342:2004 da fe del elevado nivel de calidad y seguridad de estas prendas. En la cámara de congelación, la temperatura cae hasta los -49 °C. Al 
aumentar el frío, aumenta también la necesidad de contar con una cubierta que proporcione calor. Para ello, a este surtido especial le hemos aplicado 
un aislamiento térmico adicional, a pesar de que las normas de inspección y certificación son las mismas que las del vestuario para las cámaras 
frigoríficas. Ser bueno no es suficiente para nosotros y, por eso, ofrecemos una solución especialmente innovadora: 3M Thermoliner, una moderna 
tecnología de fibras que establece nuevos estándares por sus propiedades funcionales y aislantes. La unión del acolchado de poliéster de 1 capa y el 
acabado de 3M Thermoliner de 2 capas se traduce en una combinación de materiales óptima donde el frío no tiene cabida.

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación

Materiał

Material

Chłodnia: materiał wierzchni: 100 % nylon Oxford, podszewka: 100 % poliester, wypełnienie: 100 % watolina 
poliestrowa, ok. 250 g/m², Wyposażenie bezpieczeństwa: taśma odblaskowa: 3M 8906 
Zamrażalnia: materiał wierzchni: 100 % nylon Oxford, podszewka: 100 % poliester 
Wypełnienie: 1 warstwa 100 % watolina poliestrowa, 2 warstwy 3M Thinsulate łącznie ok. 320 g/m²  
Wyposażenie bezpieczeństwa: taśma odblaskowa: 3M 8906
Cámara de refrigeración: material superficial: 100 % nailon Oxford, forro: 100 % poliéster, relleno: 100 % guata 
de poliéster, aprox. 250 g/m², equipamiento de seguridad: banda reflectante: 3M 8906 
Cámara de congelación: material superficial: 100 % nailon Oxford, forro: 100 % poliéster 
Relleno: 1 capa 100 % guata de poliéster, 2 capas 3M Thinsulate, total aprox. 320 g/m²  
Equipamiento de seguridad: banda reflectante: 3M 8906

Kolory

Colores

Chłodnia: granaowy, podszewka: czerwona  
Zamrażalnia: granat, podszewka: niebieska    
Cámara de refrigeración: marino forro interior: rojo  
Cámara de congelación: marino forro interior: azul  

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Instrukcja 
czyszczenia
Cuidado



Normy:

EN 342 Odzież chroniąca przed chłodem  

Odzież ochronna noszona jest podczas pracy w chłodniach. Aby zapewniać optymalną ochronę, odzież ta 

musi być noszona jako ubranie w komplecie (kurtka - spodnie na szelkach, bluza – spodnie na szelkach lub 

kombinezon). Ponadto odpowiednia ochrona głowy i rąk oraz buty ochronne. Podczas procesu sprawdzania wg 

EN 342 testowana jest izolacja cieplna oraz przepuszczalność powietrza.  

  Ten piktogram podaje informację o stopniu skuteczności ochrony. Liczby, które znajdują się 

pod spodem, oznaczają np. 0,477 (B) zmierzoną wynikową cieplną izolację podstawową, przy 

czynościach wykonywanych na stojąco, obciążenie bardzo lekkie do średniego. Odpowiedni 

czas tabeli opracowanej na działań przy różnych temperaturach otoczenia prosimy odczytać z 

poniższej tabeli na podstawie zmierzonych wartości:    

Normas:

EN 342 Ropa de protección contra el frío 

La ropa de protección se usa para tareas en cámaras de refrigeración. Para ofrecer una protección óptima, 

las prendas deben usarse como traje completo (parka – pantalón peto, cazadora – pantalón peto o mono). 

Además, es precisa una protección adecuada para cabeza, manos y pies. En un test conforme a la EN 342, 

se comprueban el aislamiento térmico y la permeabilidad al aire.  

  El pictograma aporta información sobre el grado de protección. Las cifras que están debajo 

tienen diferentes significados: p. ej.,  0,477 (B) es el aislamiento térmico básico resultante 

medido en una actividad de pie, con carga muy ligera y media. La duración de uso pertinente 

para las distintas temperaturas ambientales se extrae de la siguiente tabla con el valor 

medido:  

EN 14058 (kamizelka) praca w chłodnym otoczeniu 

Kamizelka jest certyfikowana wg normy „Praca w chłodnym otoczeniu“. Certyfikowanie kamizelki wg EN 342 

nie jest możliwe, ponieważ kamizelka nie zapewnia ciału odpowiedniej ochrony.

EN 14058 (chaleco) Trabajos en entornos fríos 

El chaleco está certificado conforme a la norma “Trabajos en entornos fríos”. La certificación conforme a la 

EN 342 de un chaleco no es posible, puesto que este no ofrece una protección adecuada para el cuerpo.  

Izolacja 
l cl.r m² 
K/W

Noszący wykonujący 
czynności na stojąco 
75 W/m²

Noszący działający w 
ruchu, lekkie obciążenie 
115 W/m²

Noszący działający w 
ruchu, średnie obciążenie 
170 W/m²

8h 1h 8h 1h 8h 1h

0,17 19 11 11 2 0 -9

0,23 15 5 5 -5 -8 -19

0,31 11 -2 -1 -15 -19 -32

0,39 7 -10 -8 -25 -28 -45

0,47 3 -17 -15 -35 -38 -58

0,54 -3 -25 -22 -44 -49 -70

0,62 -7 -32 -29 -54 -60 -83

Aislamiento 
l cl.r m² 
K/W

Usuario con actividad de 
pie 75 W/m²

Usuario con actividad 
en movimiento ligero 
115 W/m²

Usuario con actividad 
en movimiento medio 
170 W/m²

8h 1h 8h 1h 8h 1h

0,17 19 11 11 2 0 -9

0,23 15 5 5 -5 -8 -19

0,31 11 -2 -1 -15 -19 -32

0,39 7 -10 -8 -25 -28 -45

0,47 3 -17 -15 -35 -38 -58

0,54 -3 -25 -22 -44 -49 -70

0,62 -7 -32 -29 -54 -60 -83
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EN 342

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación

Bluza do chłodni Cazadora para cámara de refrigeración

Chłodzie wychodź. Wejdź komforcie. Przechodzący przez całość, pods-
zyty przedni zamek, 1 kieszeń na piersi po lewej, 2 boczne klasyczne 
kieszenie, kieszonka na lewym rękawie z przegródką na zamek, odblas-
kowa taśma w talii, dziergane ściągacze na rękawach i w pasie.
Frío fuera. Confort dentro. Cierre frontal completo, 1 bolsillo en 
pecho a la izquierda, 2 bolsillos laterales oblicuos, bolsillo en manga 
izquierda con compartimento de cremallera, banda reflectante en la 
cintura, mangas y cintura de punto.

Izolacja cieplna: 0,477 (B) 
Przepuszczalność powietrza: klasa 3 
Aislamiento térmico: 0,477 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 3 

Kolory Colores

granat, podszewka czerwona marino, forro interior rojo   5120 



EN 342

Kurtka do chłodni Parka para cámara de refrigeración

Ciepła wewnątrz, bezpieczna na zewnątrz. Przechodzący przez całość, 
podszyty przedni zamek, 1 kieszeń na piersi po lewej, 2 naszyte 
kieszenie boczne na patki, kieszonka na lewym rękawie z przegródką 
na zamek, odblaskowa taśma w talii, ściągacze na rękawach. 
Cálida por dentro, segura por fuera. Cierre frontal completo, 1 bolsillo 
en pecho a la izquierda, 2 bolsillos laterales aplicados con solapa, 
bolsillo en manga izquierda con compartimento de cremallera, banda 
reflectante en la cintura, puños de punto. 

Izolacja cieplna: 0,478 (B) 
Przepuszczalność powietrza: klasa 3  
Aislamiento térmico: 0,478 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 3  

Kolory Colores

granat, podszewka czerwona marino, forro interior rojo    5121 
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Kamizelka do chłodni 
Chaleco para cámara de refrigeración

Pełna ochrona przy całkowitej swobodzie ruchów. Przechodzący 
przez całość, podszyty przedni zamek, 2 boczne klasyczne kieszenie, 
przedłużone plecy, po bokach wstawki ze stretchu, odblaskowa taśma 
w talii  
Protección completa con total libertad de movimiento. Cierre frontal 
completo, 2 bolsillos laterales oblicuos, espalda prolongada, elástico 
lateral, banda reflectante en la cintura. 

Izolacja cieplna: 0,203 m² 
Opór przenikania ciepła: klasa 3 
Przepuszczalność powietrza: klasa 3    
Aislamiento térmico: 0,203 m² 
Impermeabilidad térmica: clase 3 
Permeabilidad al aire: clase 3   

Kolory Colores

granat, podszewka czerwona marino, forro interior rojo    5122 

EN 342



Spodnie na szelkach do chłodni 
Pantalón peto para cámara de refrigeración

Wygodne opakowanie termiczne. Przechodzący przez całość, podszyty 
przedni zamek, 2 naszyte kieszenie boczne na patki, podwyższona 
część na plecach z szelkami ze stretchu, bezpieczne zatrzaski na 
szelkach, naszyte kieszenie na wyściełaniu kolan, boczny zamek 
błyskawiczny z patką do wygodnego zakładania, odblaskowa taśma na 
nogawkach.
La prenda cómoda que mantiene el calor. Cierre frontal completo, 
2 bolsillos laterales aplicados con solapa, parte trasera elevada con 
tirantes elásticos, hebilla de seguridad en los tirantes, bolsillos apli-
cados acolchados en rodilla, cierre de cremallera lateral con solapa 
para cómoda utilización, banda reflectante en las piernas.

Izolacja cieplna: 0,477 (B) 
Przepuszczalność powietrza: klasa 3  
Aislamiento térmico: 0,477 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 3 

Kolory Colores

granat, podszewka czerwona marino, forro interior rojo    5123 

EN 342
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Kombinezon do chłodni 
Mono para cámara de refrigeración

Ciepło od stóp do głów. Przechodzący przez całość, zakryty przedni 
zamek, 1 kieszeń na piersi po lewej, 2 naszyte kieszenie boczne na 
patki, kieszonka na lewym rękawie z przegródką na zamek, naszyte 
kieszenie na wyściełaniu kolan, boczny zamek błyskawiczny z patką 
do wygodnego zakładania, odblaskowa taśma w talii i na nogawkach, 
ściągacze na rękawach.
Calor de arriba a abajo. Cierre frontal completo, 1 bolsillo en pecho 
a la izquierda, 2 bolsillos laterales aplicados con solapa, bolsillo 
en manga izquierda con compartimento de cremallera, bolsillos 
aplicados acolchados en rodilla, cierre de cremallera lateral con 
solapa para cómoda utilización, banda reflectante en la cintura y las 
piernas, puños de punto.

Izolacja cieplna: 0,432 (B) 
Przepuszczalność powietrza: klasa 3   
Aislamiento térmico: 0,432 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 3 

Kolory Colores

granat, podszewka czerwona marino, forro interior rojo     5124 

EN 342



Kurtka do zamrażalni 
Parka para cámara de congelación

Odpowiednia na Biegun Północny. Przechodzący przez całość, pods-
zyty przedni zamek, 1 kieszeń na piersi po lewej, 2 naszyte kieszenie 
boczne na patki, kieszonka na lewym rękawie z przegródką na zamek, 
odblaskowa taśma w talii.
Apta para el Polo Norte. Cierre frontal completo, 1 bolsillo en pecho 
a la izquierda, 2 bolsillos laterales aplicados con solapa, bolsillo en 
manga izquierda con compartimento de cremallera, banda reflectante 
en la cintura.

Izolacja cieplna: 0,529 (B) 
Przepuszczalność powietrza: klasa 2 
Aislamiento térmico: 0,529 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 2 

Kolory Colores

granat, podszewka niebieska marino, forro interior azul      5131 

EN 342
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Spodnie na szelkach do zamrażalni 
Pantalón peto para cámara de congelación

- 49°C. No i co z tego? Zamek błyskawiczny podszyty przez całą 
długość z przodu, 2 naszyte kieszenie boczne na patki, podwyższona 
część na plecach z szelkami ze stretchu, naszyte kieszenie na 
wyściełaniu kolan, boczny zamek błyskawiczny z patką do wygodnego 
zakładania, taśmy odblaskowe na nogawkach.
- 49 °C. ¿Y qué? Cierre frontal completo, 2 bolsillos laterales 
aplicados con solapa, parte trasera elevada con tirantes elásticos, 
bolsillos aplicados acolchados en rodilla, cierre de cremallera lateral 
con solapa para cómoda utilización, banda reflectante en las piernas.

Izolacja cieplna: 0,529 (B) 
Przepuszczalność powietrza 2  
Aislamiento térmico: 0,529 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 2 

Kolory Colores

granat, podszewka niebieska marino, forro interior azul    5133 

EN 342



Kombinezon do zamrażalni 
Mono para cámara de congelación

Elegancka otulina przed chłodem. Zamek błyskawiczny kryty przez 
całą długość z przodu, 1 kieszeń na piersi po lewej, 2 naszyte 
kieszenie boczne na patki, kieszonka na lewym rękawie z przegródką 
na zamek, naszyte kieszenie na wyściełaniu kolan, boczny zamek 
błyskawiczny z patką do wygodnego zakładania, odblaskowa taśma w 
talii i na nogawkach.
La elegante protección contra el frío. Cierre frontal completo, 
1 bolsillo en pecho a la izquierda, 2 bolsillos laterales aplicados con 
solapa, bolsillo en manga izquierda con compartimento de crema-
llera, bolsillos aplicados acolchados en rodilla, cierre de cremallera 
lateral con solapa para cómoda utilización, banda reflectante en la 
cintura y las piernas.

Izolacja cieplna: 0,475 (B) 
Przepuszczalność powietrza 2  
Aislamiento térmico: 0,475 (B) 
Permeabilidad al aire: clase 2 

Kolory Colores

granat, podszewka niebieska marino, forro interior azul      5134 

EN 342



Państwa 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.

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 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 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 especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación


