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Food

Food
3-gwiazdkowa odzież a la carte
Jeśli chodzi o higienę produktów żywnościowych, także dla odzieży roboczej obowiązuje poziom bezpieczeństwa 1. Dlatego asortyment PLANAM
dla żywności produkowany jest ściśle wg normy DIN 10524 i zaleceń HACCP. Pod tym skrótem kryje się koncepcja wiążąca na całym obszarze UE,
która gwarantuje dotrzymywanie higieny produktów żywnościowych od produkcji do dostawy. Konsekwentne trzymanie się dyrektyw daje Państwu
zawsze dobre poczucie bezpieczeństwa. Konkretnie oznacza to:
• wytrzymała, nie drąca się tkanina, wewnątrz bardzo przyjazna dla skóry
• dobre zachowanie się przy użytkowaniu i ścieraniu
• bezpieczeństwo higieny dzięki wewnętrznym kieszeniom i zakrytym otworom.
• nadaje się do prania przemysłowego
Najwyższa jakość materiałów i wykończenia, praktyczne detale wyposażenia i najwyższy standard higieniczny – to składniki odzieżowego menu na
poziomie 3-gwiazdkowym.
Ropa de 3 estrellas a la carta
En materia de higiene alimentaria, también predomina el nivel de seguridad 1 para la ropa de trabajo. Para ello, la serie Food de PLANAM
se fabrica según la estricta DIN 10524 y las recomendaciones del HACCP. Tras esta sigla se oculta una idea vinculante para toda la UE que
garantiza el cumplimiento de medidas de higiene alimentaria desde la producción hasta el suministro. El respeto coherente de estas directivas
le hará sentir que trabaja siempre con seguridad. En concreto, esto significa:
• Tejidos resistentes, muy respetuosos con la piel por dentro
• Buena resistencia al encogimiento y pilling
• Seguridad higiénica gracias a bolsillos interiores y bocas ocultas de bolsillos
• Apto para lavado industrial
Máxima calidad de los materiales y del procesamiento, detalles prácticos de equipamiento y máximos niveles de higiene: estos son los ingredientes de este menú textil de 3 estrellas.

Materiał
Material
Kolory
Colores
Rozmiary
Tallas

65 % poliester, 35 % bawełna, rdzeń diagonalny ok. 280 g/m²,
Nadaje się do prania przemysłowego, wewnętrznie zmechacony
65 % poliéster, 35 % algodón, sarga diagonal aprox. 280 g/m²,
apto para lavado industrial, interior rugoso
biały
kurtka męska, męskie spodnie z paskiem i spodnie na szelkach także w kolorze modrym
blanco
Chaqueta, pantalón con cintura elástica y peto para hombre también en aciano
Męskie Hombre:
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Wciągana przez głowę koszula i płaszcz Camisas y batas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Damskie Mujer:
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Instrukcja prania
Cuidado

biały
blanco
modrak
aciano
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Kurtka męska Chaqueta para hombre

Męska wciągana koszula Camisa para hombre

Dobra do żywności. Kryte zapięcia zatrzaskowe, 1 wewnętrzna kieszeń
po prawej, 1 wewnętrzna kieszeń i kieszonka na telefon komórkowy po
lewej, regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów.
Ideal para Food. Cierre de botones oculto, 1 bolsillo interior a
derecha, 1 bolsillo interior y otro para móvil a izquierda, puños
ajustables con botón de presión.

Luźna, wygodna i przyjemna w noszeniu. 3 kryte zatrzaski,
1 wewnętrzna kieszeń po lewej, regulowane na zatrzask ściągacze
rękawów.
De uso relajado, cómodo y agradable. 3 botones de presión ocultos,
1 bolsillo interior a izquierda, puños ajustables con botón de presión.

Kolory Colores
biały blanco
modrak aciano

5310
5315

Kolory Colores
biały blanco

5370

Food
Męskie/damskie spodnie z paskiem
Pantalón con cintura elástica para hombre/mujer
Bezpieczeństwo i wygoda ubioru. 2 wszyte kieszenie, zamykane na
patki i zatrzaski, ściągacz z gumką w pasie, pas z 7 szlufkami do
paska, zamek błyskawiczny w rozporku, szerokość nogawki nad stopą
regulowana na zatrzaski.
Utilización cómoda y segura. 2 bolsillos tipo canguro con solapas y
botones de presión, elástico en cintura, cintura ajustable con
7 trabillas, cremallera en bragueta de pantalón,
ancho de pierna ajustable con botón de presión.
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Kolory Colores
Męskie Hombre:
biały blanco
modrak aciano

5330
5335

Damskie Mujer:
biały blanco

5331

Męskie/damskie spodnie na szelkach
Pantalón peto para hombre/mujer
Klasyka skrojona dla higieny. Klapa na piersiach z wewnętrzną
kie-szonką, 2 wszyte kieszenie, zamykane na patki i zatrzaski,
1 kieszeń na udzie po prawej z patką i zatrzaskiem, elastyczne
wstawki na obu bokach, bezpieczne zapinki na szelkach,
szerokość nogawki nad stopą regulowana na zatrzaski.
Un clásico adaptado a la higiene. Peto con bolsillo interior, 2 bolsillos
tipo canguro, con solapas y botones de presión, 1 bolsillo en muslo
derecho con solapa y botón de presión, apliques elásticos en los
laterales, hebillas de seguridad en los tirantes, ancho de pierna
ajustable con botón de presión.

Kolory Colores
Męskie Hombre:
biały blanco
modrak aciano

5340
5345

Damskie Mujer:
biały blanco

5341

Food
Kombinezon męski Mono para hombre

Męski płaszcz do rzeźni Bata de carnicero para hombre

Najwyższy komfort z góry na dół. Kryty 2-kierunkowy zamek
błyskawiczny, 1 wewnętrzna kieszeń po prawej, 1 wewnętrzna
kieszeń na komórkę po lewej, regulowane na zatrzaski ściągacze
rękawów i obwód nogawki nad stopą, 2 wszyte kieszenie zamykane
na patkę i zatrzaski, ściągacz z gumką na plecach.
Máxima comodidad de arriba abajo. Cremallera bidireccional oculta,
1 bolsillo interior a derecha, 1 bolsillo interior y otro para móvil a
izquierda, ancho de pierna y puños ajustables con botón de presión,
2 bolsillos tipo canguro, con solapas y botones de presión, elástico
en espalda.

Doskonały dla wszystkich, którym powierzono odpowiedzialność. Kaptur,
zakryte zatrzaski, 2 boczne klasyczne kieszenie zapinane na patki i zatrzaski, 1 wewnętrzna kieszeń po prawej, 1 wewnętrzna kieszeń i kieszonka
na komórkę po lewej, regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów,
dwuwarstwowa tkanina na ramionach i na wierzchniej stronie rękawów.
Perfecta para los máximos responsables. Capucha, cierre de botones
oculto, 2 bolsillos laterales oblicuos con solapas y botones de presión, 1
bolsillo interior a derecha, 1 bolsillo interior y otro para móvil a izquierda,
puños ajustables con botón de presión, tejido de doble capa en hombros
y parte superior de las mangas.

Kolory Colores

Kolory Colores

biały blanco
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5350

biały blanco

5390

Męski płaszcz roboczy Bata de trabajo para hombre

Damski płaszcz roboczy Bata de trabajo para mujer

Płaszcz dla higieny. Długi rękaw, kołnierz z rewersem, kryte zapięcie
na zatrzaski, 1 wewnętrzna kieszeń z prawej, 1 wewnętrzna kieszeń
i kieszonka na komórkę po lewej, regulowane na zatrzaski ściągacze
rękawów.
La bata que aumenta la higiene. Manga larga, cuello con solapa,
cierre de botones oculto, 1 bolsillo interior a derecha, 1 bolsillo
interior y otro para móvil a izquierda, puños ajustables con botón de
presión.

Elegancko przy pracy. Długi rękaw, kołnierz z rewersem, kryte zapięcie
na zatrzaski, 2 boczne wewnętrzne kieszenie, regulowane na zatrzaski
ściągacze rękawów, pasek na plecach.
Elegancia en el lugar de trabajo. Manga larga, cuello con solapa,
cierre de botones oculto, 2 bolsillos laterales interiores, puños
ajustables con botón de presión, cinturón de espalda.

Kolory Colores

biały blanco

biały blanco

5360

Kolory Colores
5361

Food

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.

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

Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

