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

363

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345

375

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290

041

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad

401

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270

097

Odzież ostrzegawcza Plaline Plaline de gran visibilidad

417

Odzież dziecięca Ropa infantil

109

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación

Pozostałe informacje w związku z ubiorem roboczym
Otros en combinación con la ropa de trabajo

Tkanina mieszana (wielokolorowa)
Tejido mixto (multicolor)

425

Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional

121

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline

431

Koszulki Camisetas

155

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320

447

Koszule Camisas

185

Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt

455

Casual

203

Odzież robocza Basalt Neon Ropa de trabajo Basalt Neon

473

Akcesoria Accesorios

213

Junior

223

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline

496

Dane medialne Datos para medios

247

Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline

497

Serwis Servicio

267

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep

512

ŚOI i normy EPI y normas

Tkanina mieszana (jednokolorowa)
Tejido mixto (monocromo)

519

OEKO-Tex® OEKO®-Tex

520

UV-Protect UV-Protect

521

Sozial Fair Social fair

522

Tabela rozmiarów i wymiarów ciała
Tabla de tallas en medidas corporales

524

Instrukcja pielęgnacji Cuidado

532

Portret firmy Retrato de la empresa

285

Food

301
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Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer

Wskazówka: Artykuły sezonowe firmy PLANAM znajdą
Państwo w naszych osobnych katalogach: „Zima” i „Odzież
przeciwdeszczowa / odzież letnia”.
Nota: Puede encontrar los artículos de temporada PLANAM
en los folletos individuales «Invierno» y «Prendas impermeables /estivales».

002 | 003

Informacje Información

Major Protect
EN ISO
11611

EN ISO
11612

EN 470-1

EN 531

EN 13034
Typ 6

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 61482-1-2

EN 471

Major Protect
Jak bezpieczne to bezpieczne
Kto pracuje w strefach zagrożeń, zna ryzyko. Jeśli nie możecie już Państwo wpłynąć na warunki zewnętrzne, powinniście przynajmniej podjąć
optymalne działania profilaktyczne właściwą odzieżą roboczą. Z PLANAM Major Protect w wielu sytuacjach ryzykownych będziecie Państwo po
bezpiecznej stronie: dobra ochrona przed żarem i płomieniami; niepalność po kontakcie z płomieniem zapłonowym; prewencja przed płynnymi
aerozolami, lekkim spryskaniem i sprayami, takimi jak występujące na przykład w przemyśle chemicznym i petrochemicznym; w obszarze niskich
napięć (domowe skrzynki przyłączeniowe) chronią noszącego przed oddziaływaniem łuku wyładowania elektrycznego; działanie antystatyczne w
celu uniknięcia iskry zapłonowej w środowiskach zagrożonych eksplozją.
W przypadku Major Protect nazwa jest programem: najwyższa ochrona, dzięki najnowszym materiałom i sprawdzona i certyfikowana wg norm
EN, daje Państwu dobre poczucie zadbania o swoje bezpieczeństwo. Dotyczy to także rozszerzenia asortymentu ostrzegawczego PLANAM Major
Protect, który dostępny jest opcjonalnie.
Seguro significa seguro
Quien trabaje en sectores peligrosos, conoce los riesgos. Y, si no puede modificar las circunstancias externas, al menos debe poder contar con
las medidas de protección óptimas gracias a la ropa de protección laboral adecuada. Con PLANAM Major Protect, podrá sentirse seguro en
muchas situaciones arriesgadas: buena protección frente al calor y la llamas; detención del quemado tras tocar una llama de encendido;
prevención frente a aerosoles líquidos, salpicaduras ligeras y sprays, como, por ejemplo, los que se dan en la industria química y petrolífera; en
las zonas de baja tensión (cajas de conexiones), protege al usuario frente a los efectos de un arco voltaico accidental; efecto antiestático para
evitar chispas de encendido en entornos potencialmente explosivos.
Con Major Protect, contará con la máxima protección gracias a los materiales más vanguardistas y las inspecciones y certificados conforme a
las normas EN: así sentirá que ha hecho mucho por su seguridad. Lo mismo se puede decir de la línea complementaria de ropa de señalización
PLANAM Major Protect, disponible opcionalmente.

Material

Kolory
Colores

64 % bawełna, 35 % poliester, 1 % włókno antystatyczne
2/2 splot diagonalny, ok. 370 g/m2
antystatyczny, wyposażony ognioodporny i fluorcarbon
Taśma odblaskowa 3M™ Scotlite™ 8935 srebrna
64 % algodón, 35 % poliéster, 1 % tejidos antiestáticos
2/2 sarga diagonal, gramaje aprox. 370 g/m²,
equipado con reducción del efecto de las llamas y fluorocarbono
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8935 plata (color amarillo/aciano)
chabrowy/szary
żółty/chabrowy
aciano/gris
amarillo/aciano

Rozmiary
Tallas

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

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

Major Protect							max. 50 prań
Major Protect							max. 50 lavados
Major Protect Odzież ostrzegawcza						
max. 50 prań
Major Protect señalización							max. 50 lavados
Wyposażenie PFC po każdym praniu musi być ponownie zaimpregnowane.
El equipo de fluorocarbono tiene que ser impregnado de nuevo tras cada lavado.
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3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Major Protect
Bluza 1-warstwowa Chaqueta 1 capa

Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica

Nowy design. Sprawdzona ochrona. Przednie zapięcie na guziki,
2 kieszenie na piersiach z patkami, 2 przednie klasyczne kieszenie
z patkami, po 2 paski odblaskowe wokół brzucha i rękawów.
Nuevo diseño. Protección segura. Cierre frontal con botones cosidos,
2 bolsillos en pecho con solapas, 2 bolsillos delanteros oblicuos con
solapas, 2 franjas reflectantes en la barriga y 2 en cada manga.

Funkcja ochronna i działanie sygnalizacyjne. Pas i rozporek zapinane
na guziki, 2 pionowe przednie klasyczne kieszenie, 1 kieszeń na
udzie po lewej z patką, 1 kieszonka na miarkę z patką, 2 kieszenie na
pośladkach z patkami, po 2 paski odblaskowe wokół nogawek.
Protección y señalización funcionales. Cintura y bragueta con
botones cosidos, 2 bolsillos verticales insertados delante, 1 bolsillo
con solapa en muslo izquierdo, 1 porta-metro con solapa a derecha,
2 bolsillos traseros con solapas, 2 franjas reflectantes en cada
pierna.

EN 470-1
2
2

Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8935, srebrna
Banda reflectante: 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8935 plata
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8935, srebrna
Banda reflectante: 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8935 plata

EN 471

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores
żółty/chabrowy amarillo/aciano

5202

Kolory Colores

80
UVS 064970

006 | 007

TESTEX Zürich

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/chabrowy amarillo/aciano

80
UVS 064970

TESTEX Zürich

5222

1
2

EN 470-1

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2 EN 471
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Major Protect
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Tak wygodne może być bezpieczeństwo. Regulacja obwodu w pasie
dzięki guzikom, rozporek zapinany na guziki, 2 bezpieczne zapięcia
na szelkach, elastyczna część pleców, kieszeń na klapce z patką,
1 kieszeń na udzie po lewej z patką, 2 kieszenie z patkami na
pośladkach, 1 pionowa przednia klasyczna kieszeń, 1 pasek odblaskowy w pasie, po 2 paski odblaskowe wokół nogawek.
Tan confortable como seguro. Ancho de cintura ajustable con
botones cosidos, bragueta con botones cosidos, 2 hebillas de seguridad en tirantes, parte trasera elástica, bolsillo en peto con solapa,
1 bolsillo con solapa en muslo izquierdo, 2 bolsillos traseros con
solapas, 1 bolsillo vertical insertado por delante, 1 franja reflectante
en cintura, 2 franjas reflectantes en cada pierna.
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8935, srebrna
Banda reflectante: 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8935 plata
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/chabrowy amarillo/aciano

80
UVS 064970
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TESTEX Zürich

5232

EN 470-1
2
2

EN 471

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Major Protect
Bluza 1-warstwowa Chaqueta 1 capa

Bluza 2-warstwowa Chaqueta 2 capas

Robocza ochrona na wysokim poziomie. Frontowe zapięcie na guziki,
2 kieszenie na piersi z patkami, 2 przednie klasyczne kieszenie na
patki.
Protección laboral de alto nivel. Cierre frontal con botones cosidos,
2 bolsillos con solapas en pecho, 2 bolsillos insertados delante
con solapas.

Podwójna lepiej trzyma. Tkanina z przodu i na ramionach dwuwarstwowa, zapięcie przednie na guziki, 2 kieszenie na piersiach zapinane
na patki, 2 przednie klasyczne kieszenie z patkami.
El doble es mejor. Tejido doble en parte delantera y hombros, cierre
frontal con botones cosidos, 2 bolsillos con solapas en pecho,
2 bolsillos insertados delante con solapas.

EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
EN ISO
11611
Kl. 1
11612
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores

Kolory Colores

chabrowy/szary aciano/gris

80
UVS 064970

010 | 011

5200

chabrowy/szary aciano/gris

80
TESTEX Zürich

UVS 064970

TESTEX Zürich

5210

EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
EN ISO
11611
Kl. 1
11612
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Major Protect
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica

Spodnie ogrodniczki Pantalón peto

Po prostu świetne uczucie. Pas i rozporek zapinane na guziki, 2 pionowe przednie klasyczne kieszenie, 1 kieszeń na udzie po lewej z patką,
1 kieszeń na miarkę po prawej z patką, 2 kieszenie na pośladkach
zapinane na patki.
Una sensación sencillamente buena. Cintura y bragueta con botones
cosidos, 2 bolsillos verticales insertados delante, 1 bolsillo con
solapa en muslo izquierdo, 1 porta-metro con solapa a derecha,
2 bolsillos traseros con solapas.

Tak bezpieczne. Tak wygodne. Regulacja obwodu w pasie na guziki,
rozporek na guziki, 2 bezpieczne zapięcia na szelkach, elastyczna
część pleców, kieszeń na klapce zapinana na patkę, 1 kieszeń na u–
dzie po lewej z patką, 2 kieszenie na pośladkach z patkami, 1 pionowa
klasyczna kieszeń z przodu.
Tan seguro. Tan cómodo. Ancho de cintura ajustable con botones
cosidos, bragueta con botones cosidos, 2 hebillas de seguridad en
tirantes, espalda elástica, bolsillo con solapa en peto, 1 bolsillo con
solapa en muslo izquierdo, 2 bolsillos traseros con solapas, 1 bolsillo
vertical insertado delante.

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris

5220

EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
EN ISO
11611
Kl. 1
11612
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.
Kolory Colores
chabrowy/szary aciano/gris

80
UVS 064970

012 | 013

80
TESTEX Zürich

UVS 064970

TESTEX Zürich

5230

EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
EN ISO
11611
Kl. 1
11612
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Major Protect

Bluza
1-warstwowa
Chaqueta 1 capa

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Fashion for your profession

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

żółty/chabrowy
żółty/chabrowy
żółty/chabrowy
amarillo/aciano
amarillo/aciano
amarillo/aciano
Nr art.: N.º de art. 5202 Nr art.: N.º de art. 5222 Nr art.: N.º de art. 5232

Bluza
1-warstwowa
Chaqueta 1 capa

Bluza 2-warstwowa
Chaqueta 2 capas

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

chabrowy/szary
chabrowy/szary
chabrowy/szary
chabrowy/szary
aciano/gris
aciano/gris
aciano/gris
aciano/gris
Nr art.: N.º de art. 5200 Nr art.: N.º de art. 5210 Nr art.: N.º de art. 5220 Nr art.: N.º de art. 5230

Rozmiary
Tallas

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

Weld Shield
EN ISO 11611
Kl. 1–A1

014 | 015

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149–3
EN 1149-5

Weld Shield
Ochrona przed wysoką temperaturą i nowoczesne wzornictwo
Nawet w ekstremalnych warunkach PLANAM zapewnia optymalną ochronę. Nowa linia specjalna „Weld shield” oferuje
trwałe i skuteczne zabezpieczenie podczas prac przy niewielkiej emisji ciepła i przy zagrożeniu pryskającym metalem.
Modele certyfikowane przez Saksoński Instytut Badań Materiałów Tekstylnych (STFI) charakteryzują się nowoczesnym
wzornictwem i dwubarwną kolorystyką. Wysokiej jakości tkanina jest wytrzymała i nadaje się do suszenia w suszarkach,
co ułatwia jej pielęgnację. Ponadto liczne kieszenie i przydatne detale oferują pewny dostęp do wszystkich utensyliów
potrzebnych do pracy. Gwarantuje to bezpieczeństwo w trakcie robót w wysokiej temperaturze i prac spawalniczych.

Protección contra el calor con un diseño muy moderno
Con PLANAM estará totalmente protegido incluso en condiciones extremas. Con la nueva línea especial „Weld Shield“,
estará protegido en todo momento al realizar trabajos en los que haya un escaso calor de radiación pero exista el
peligro de salpicaduras de metal. Los modelos de esta serie, certificados por el Instituto de investigación textil de
Sajonia (STFI), destacan por su moderno diseño y su presentación bicolor. La mezcla de tejidos de alta calidad es
robusta y apta para secadora, lo cual garantiza un mantenimiento sencillo. Además, sus numerosos bolsillos y detalles
le permiten acceder de forma segura a todos los utensilios necesarios durante el trabajo. Gracias a ello, se sentirá
totalmente seguro durante la ejecución de trabajos a elevadas temperaturas y de soldadura.

Materiał

Material

84 % bawełna, 15 % poliester, 1 % włókna węglowe
włókna antystatyczne, gramatura ok. 365 g/m2,
antystatyczny, ognioodporny
84 % algodón, 15 % poliéster, 1 % fibras de carbono
tejidos antiestáticos, gramaje aprox. de 365 g/m2,
antiestático, pirorretardante

Kolory
Colores

szary/czarny, chabrowy/czarny
gris/negro, aciano/negro

Rozmiary
Tallas

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

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

					max. 25 prań
					max. 25 lavados

016 | 017

Weld Shield
Bluza Chaqueta

Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica

Wysokiej jakości ochrona w gorących czasach. Zapięcie z przodu na
kryte zatrzaski, 2 kieszenie z patką na piersi, 1 kieszeń na telefon
komórkowy po prawej stronie, 2 naszyte kieszenie boczne z patkami.
Protección de alta calidad para los trabajos a elevadas temperaturas.
Cierre frontal con botones de presión cubiertos, 2 bolsillos en
pecho con solapas, 1 bolsillo para el móvil a la derecha, 2 bolsillos
laterales aplicados con solapas.

Maksymalna wygoda i wysokie bezpieczeństwo. Pas i rozporek zapinane na guziki, 7 szlufek, gumka w pasie, 2 pionowe przednie kieszenie
na zatrzask, 1 kieszeń z patką na udzie po lewej stronie, 1 kieszeń z
patką na miarkę po prawej stronie, 2 kieszenie z patką z tyłu.
Máxima comodidad y seguridad de primera clase. Cintura y bragueta
con botones cosidos, cintura con 7 trabillas, elástico en cintura,
2 bolsillos verticales insertados delante con botón de presión, 1
bolsillo en muslo izquierdo con solapa, 1 porta-metro con solapa a la
derecha, 2 bolsillos traseros con solapa.

Kolory Colores
szary/czarny gris/negro

5510

chabrowy/czarny aciano/negro

5511

018 | 019

EN ISO 11611
Kl. 1–A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149–3
EN 1149-5

Kolory Colores
szary/czarny gris/negro 		

5520

chabrowy/czarny aciano/negro

5521

EN ISO 11611
Kl. 1–A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149–3
EN 1149-5

Weld Shield
Spodnie ogrodniczki Pantaón peto
Optymalna ochrona i wygoda. Regulacja w pasie za pomocą guzików,
rozporek zapinany na guziki, gumka w pasie, 2 bezpieczne klamry
przy szelkach, szelki z gumową wstawką, kieszeń z patką na klapie,
2 pionowe przednie kieszenie na zatrzask, 1 kieszeń z patką na udzie
po lewej stronie, 1 kieszeń z patką na miarkę po prawej stronie, 2
kieszenie z patką z tyłu.
Perfectamente protegido y cómodo. Ancho de cintura ajustable con
botones cosidos, bragueta con botones cosidos, elástico en cintura,
2 hebillas de seguridad en los tirantes, tirantes con elástico de
goma, bolsillo en peto con solapa, 2 bolsillos verticales insertados
delante con botón de presión, 1 bolsillo en muslo izquierdo con
solapa, 1 porta-metro con solapa a la derecha, 2 bolsillos traseros
con solapa.

Kolory Colores
szary/czarny gris/negro 		

5530

chabrowy/czarny aciano/negro

5531

020 | 021

EN ISO 11611
Kl. 1–A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149–3
EN 1149-5

Weld Shield Weld Shield

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Fashion for your profession

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
gris/negro
gris/negro
gris/negro
Nr art.: N.º de art. 5510 Nr art.: N.º de art. 5520 Nr art.: N.º de art. 5530
chabrowy/czarny
chabrowy/czarny
chabrowy/czarny
aciano/negro
aciano/negro
aciano/negro
Nr art.: N.º de art. 5511 Nr art.: N.º de art. 5521 Nr art.: N.º de art. 5531

Rozmiary
Tallas

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

Odzież ochronna dla spawaczy,
zabezpieczająca przed wysokimi
temperaturami
Protección contra el
calor/para soldadores
EN ISO
11611

022 | 023

EN ISO
11612

EN 470-1

EN 531

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Doskonała ochrona przed wysoką temperaturą i płomieniami
Gdy w pracy robi się „gorąco“ i lecą skry, ochronna odzież ma znaczenie decydujące. Mając ubiór ze specjalnej kolekcji PLANAM, jesteś zawsze
po bezpiecznej stronie, masz optymalne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą i płomieniami. Wszystkie modele produkowane są zgodnie z
normami EN ISO 11611 i EN ISO 11612 lub DIN EN 470-1 oraz DIN EN 531 i posiadają atest wzorcowego wyrobu, wydany przez TÜV w Nadrenii,
niemiecką organizację nadzoru technicznego. Firma PLANAM jest dziś czołowym dostawcą dzięki przekonywującej jakości produkowanej odzieży
o sprawdzonych w praktyce zaletach: najlepszy z możliwych komfort noszenia, wysokiej jakości mieszanki tkanin, doskonałe wykończenie,
wyposażenie w liczne, praktyczne dodatki oraz surowa kontrola jakościowa. Daje to zawsze pewność posiadania dobrego i bezpiecznego ubioru
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 están fabricados conforme a las
normas EN ISO 11611, EN ISO 11612, DIN EN 470-1 o DIN EN 531 y disponen del certificado de modelo de fabricación de 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, utilización de combinaciones de tejidos de alta calidad, acabados perfectos, numerosas características de equipamiento prácticas y
estrictos controles de calidad. De esta manera disfrutará de manera permanente de la agradable sensación de sentirse bien equipado y protegido
mientras suelda o corta.

Materiał

Material

100 % bawełna
splot diagonalny, 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
100 % algodón
doble piloto de raso ligero, aprox. 500 g/m²

Kolory
Colores

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

Rozmiary
Tallas

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

500 g/m² chabrowy, szary, granatowy
500 g/m² azul aciano, gris, marino

Kurtka zimowa dla spawaczy Chaqueta de invierno
S - M - L - XL - XXL - XXXL
Instrukcja
pielęgnacji
Indicaciones de
mantenimiento

Bluza, Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki
Chaqueta, Pantalón, Peto 		
Kurtka zimowa dla spawaczy maks. 50 prań
Chaqueta de invierno 		

maks. 50 prań
máx. 50 lavados
máx. 50 lavados

025 | 025

024 | 025

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Bluza 360g/m² i 400g/m²
Chaqueta 360g/m² y 400g/m²

360 g/m²

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.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.
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

80
UVS 065118

026 | 027

TESTEX Zürich

EN ISO 11611
Kl. 1, A1

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Spodnie do pasa 360g/m² i 400g/m²
Pantalón 360g/m² y 400g/m²

360 g/m²

Idealne uzupełnienie dla kurtki, zapewniające niezawodną,
wszechstronną ochronę. 2 boczne kieszenie wewnętrzne, otwory kieszeniowe 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.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.
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

80
UVS 065118
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EN ISO 11611
Kl. 1, A1

Spodnie ogrodniczki 360 g/m² i 400 g/m²
Peto 360 g/m² y 400 g/m²

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, 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 directo en la costura lateral, 1 bolsillo en el muslo derecho con entrada
desde atrás, bolsillo interior en el pecho con solapa, 2 tirantes completamente elásticos con cierre de clavija, peto en el lado izquierdo
de la cintura con 2 botones, bragueta con botones.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

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

80
TESTEX Zürich

360 g/m²

UVS 065118

TESTEX Zürich

EN ISO 11611
Kl. 1, A1

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Kurtka zimowa dla spawaczy 360g/m²
Chaqueta de invierno 360g/m²
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.
Tkanina wierzchnia: 100 % bawełna
splot diagonalny ok. 360 g/m²
Wypełnienie:
100 % poliester
Podszewka:
100 % bawełna
Rozmiary:
S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido exterior:
100% algodón
Sarga diagonal de algodón, aprox. 360 g/m²
Relleno:
100 % poliéster
Forro:
100 % algodón
Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores		
chabrowy azul aciano 360 g/m²

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

1720

EN 470-1

EN 531
A, B2, C1

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Bluza 500g/m²
Chaqueta 500g/m²
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 frontales con solapa y botón, 1 bolsillo en el interior del pecho, puños
ajustables mediante botones.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.
Kolory Colores		
chabrowy azul aciano 500 g/m²

1732

szary gris 500 g/m²

1742

granatowy marino 500 g/m²

1752

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

EN 11611
Kl. 2 A1

EN 11612
A1, B1, C2, E2

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Spodnie do pasa 500g/m²
Pantalón 500g/m²
Elastyczny pasek zapewnia odpowiednie dopasowanie. 2 boczne kieszenie 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 oblicuos 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.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores		
chabrowy azul aciano 500 g/m²

1733

szary gris 500 g/m²

1743

granatowy marino 500 g/m²

1753

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

EN 11611
Kl. 2 A1

EN 11612
A1, B1, C2, E2

Odzież ochronna dla spawaczy, zabezpieczająca przed wysokimi temperaturami
Protección contra el calor/para soldadores
Spodnie ogrodniczki 500g/m²
Peto 500g/m²
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, duża kieszeń 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, bolsillo en peto 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.
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores		
chabrowy azul aciano 500 g/m²

1734

szary gris 500 g/m²

1744

granatowy marino 500 g/m²

1754

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

EN 11611
Kl. 2 A1

EN 11612
A1, B1, C2, E2

038 | 039

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

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Peto

Fashion for your profession

Kurtka zimowa dla
spawaczy
Chaqueta de
invierno

chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
360 g/m²
360 g/m²
360 g/m²
360 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1702 Nr art.: N.º de art. 1703 Nr art.: N.º de art. 1704 Nr art.: N.º de art. 1720
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
400 g/m²
400 g/m²
400 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1706 Nr art.: N.º de art. 1707 Nr art.: N.º de art. 1708
szary gris
szary gris
szary gris
360 g/m²
360 g/m²
360 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1709 Nr art.: N.º de art. 1710 Nr art.: N.º de art. 1711
szary gris
szary gris
szary gris
400 g/m²
400 g/m²
400 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1713 Nr art.: N.º de art. 1714 Nr art.: N.º de art. 1715
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
chabrowy azul aciano
500 g/m²
500 g/m²
500 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1732 Nr art.: N.º de art. 1733 Nr art.: N.º de art. 1734
szary gris
szary gris
szary gris
500 g/m²
500 g/m²
500 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1742 Nr art.: N.º de art. 1743 Nr art.: N.º de art. 1744
granatowy marino
granatowy marino
granatowy marino
500 g/m²
500 g/m²
500 g/m²
Nr art.: N.º de art. 1752 Nr art.: N.º de art. 1753 Nr art.: N.º de art. 1754

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Kurtka zimowa dla spawaczy Chaqueta de invierno
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Odzież ostrzegawcza
Ropa de señalización
de alta visibilidad
EN 471

040 | 041

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Bezpiecznie i optymalnie ubrani
Ciemność, mrok, jak i kiepskie warunki widoczności w dzień to o każdej porze roku czynniki wysokiego ryzyka przy pracy na zewnątrz.
W ciemnej odzieży, nie dającej efektów odblaskowych, można Cię łatwo przeoczyć, wystawiasz się na niepotrzebne ryzyko. Zabezpiecz się
zawczasu! W ochronnej odzieży ostrzegawczej PLANAM zawsze będziesz po bezpiecznej stronie. Zadbają o to paski odblaskowe naszywki
z materiału odblaskowego 3MTM ScotchliteTM, które przy naświetleniu już z daleka widocznie odbijają światło i tym samym skutecznie chronią.
Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony dzięki sygnalizacyjnemu oddziaływaniu tej odzieży. Kolejna zaleta, dająca korzyści przy pracy w lecie,
to ochrona przed promieniowaniem UV, potwierdzona certyfikatem ochrony UV „PROTECT 80“. Dzięki niej możesz przebywać w słońcu 80 razy dłużej niż bez
ochrony. Uszlachetniona odzież ze zintegrowanym czynnikiem ochrony słonecznej daje optymalną ochronę skóry. Ponadto oprócz bezpieczeństwa odzież ta
gwarantuje jakość na najwyższym poziomie, oferuje wielorakie, praktyczne wyposażenie w różne dodatki i świetne wykonanie z najlepszych materiałów.
Prendas óptimas para la seguridad
La oscuridad y las malas condiciones de visibilidad durante el día son grandes factores de riesgo en esta época del año al trabajar al aire libre.
Con ropa oscura y no reflectante, no se le verá bien y estará expuesto a peligros innecesarios. ¡Evítelo! Con las prendas de señalización de PLANAM irá
siempre sobre seguro. De ello se encargan las bandas reflectantes de material reflectante 3M™ Scotchlite™ que se ven desde lejos cuando se iluminan
y lo protegen de manera eficaz. Este efecto se refuerza además con la señalización de la ropa. Otra ventaja para el verano es el certificado de protección
UV „PROTECT 80“ con el que podrá permanecer bajo el sol 80 veces más tiempo que sin proteger. La mejora de estas prendas con factor de protección
solar integrado le ofrece así una seguridad óptima para la piel. Aparte de los aspectos de seguridad, la calidad también está garantizada con la variedad
de características prácticas y un procesamiento de primera con los mejores materiales.
Ochronna odzież ostrzegawcza PLANAM według DIN EN ISO 20471
Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegawczej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471. Design i jakość produktów nie uległy zmianie. Jednak ze względu na wysoki stan magazynu, w celu zapewnienia
Państwu ciągłej dostępności naszych artykułów, upłynie trochę czasu, zanim produkty certyfikowane według nowej normy będą dostępne loco magazyn.
Ropa de alta visibilidad PLANAM según DIN EN ISO 20471
La ropa de señalización de PLANAM ha pasado de estar certificada según DIN EN 471 a estarlo según DIN EN ISO 20471. El diseño y la calidad de los productos permanecen inalterables. Debido al gran número de
existencias que poseemos en almacén para garantizar el suministro continuo de nuestros productos, transcurrirá cierto tiempo hasta que la mercancía marcada según la nueva norma esté disponible en almacén.

Material

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

pomarańczowy i żółty: 85 % poliester, 15 % bawełna
splot diagonalny, ok. 290 g/m², niekurczący się wg DIN EN ISO 6330;
granatowy i zielony: 65 % poliester, 35% bawełna
splot diagonalny, ok. 320 g/m², niekurczący się wg DIN EN ISO 6330;
Naranja y amarillo: 85 % poliéster, 15 % algodón
sarga diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330
Marino y verde: 65 % poliéster, 35 % algodón
sarga diagonal, aprox. 320 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 – 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 – 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Szorty Bermudas
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Ochraniacze
kolan
Protección para
rodillas

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa , Spodni
ogrodniczki i Kombinezonu.
certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (nº de artículo 9901027)
para pantalón con cintura elástica, pantalón peto y mono rally bicolor

Instrukcja
pielęgnacji
Indicaciones de
mantenimiento

042 | 043

maks. 50 cykli prania máx. 50 lavados

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Bluza uni Chaqueta unicolor con cintura elástica
Świetlany przykład bezpieczeństwa. 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na
lewej piersi z patką i guzikami, 1 kieszeń na telefon komórkowy po
prawej, 1 przegródka na długopis z prawej, 1 wewnętrzna kieszeń po
prawej, kryte zapięcie na guziki, ściągacze u rękawów.
Un brillante ejemplo de seguridad: 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo
izquierdo en pecho con solapa y botón, 1 bolsillo derecho para móvil,
1 portabolígrafos izquierdo, 1 bolsillo izquierdo interior, botones
cubiertos por solapa, puños.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Kolory Colores
2001

żółty amarillo

2002

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

80
UVS 064178

044 | 045

TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie do pasa uni
Pantalón con cintura elástica uni
Wygodne, praktyczne i dobrze widoczne. W talii ściągacz z 7 szlufkami, pasek z metalowym zapięciem, 2 naszyte wzmocnione kieszenie
z przodu, 1 kieszeń z tyłu z patką i guzikiem, 1 kieszeń po prawej na
miarkę, 1 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy.
Cómodo, práctico y bien visible. Cintura con 7 trabillas, cinturón con
hebilla de metal, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados,
1 bolsillo trasero con solapa y botón, 1 bolsillo derecho porta-metro,
1 bolsillo de muslo con solapa y botón, 1 bolsillo para móvil.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
2011

żółty amarillo

2012

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

80
UVS 064178

046 | 047

TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie ogrodniczki uni
Pantalón peto uni
Dużo miejsca, duże bezpieczeństwo. Kieszeń na piersi z mosiężnym
zamkiem błyskawicznym, dodatkowa naszyta kieszeń na piersi,
2 naszyte wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń z tyłu, 1 kieszeń
po prawej na miarkę, 1 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
1 kieszonka na telefon komórkowy, regulowana objętość nogawki,
rozporek na zamek błyskawiczny, podwyższone plecy z solidnie
skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na
szelkach.
Mucho espacio, mucha seguridad. Peto con cremallera de latón,
bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 bolsillos delanteros aplicados
reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo izquierdo porta-metro,
1 bolsillo en muslo con solapa y velcro, 1 bolsillo para móvil, cintura
ajustable, bragueta con cremallera, espalda alta con elástico intermedio resistente, tirantes con hebillas de seguridad.

2
2

EN 471

EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
2021

żółty amarillo

2022

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

80
UVS 064178

048 | 049

TESTEX Zürich

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Szorty uni Bermudas uni
Znakomite na lato! 2 wszyte obszerne kieszenie, po prawej kieszeń na
miarkę,1 kieszeń na lewym udzie z patką, 1 kieszeń z tyłu z patką, w
talii ściągacz z gumką i z 7 szlufkami na pasek, rozporek na zamek
błyskawiczny.
¡Perfectas para el verano! 2 bolsillos tipo canguro, bolsillo derecho
porta-metro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, 1 bolsillo
trasero con solapa, cintura con elástico y 7 trabillas, bragueta con
cremallera.
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
EN 471: kl. 1 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 1, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy naranja

2015

żółty amarillo

2014

80
UVS 064178

050 | 051

TESTEX Zürich

1
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kombinezon uni Mono rally unicolor
Bezpieczeństwo od stóp do głów. 2-kierunkowy zamek błyskawiczny
ok. 70 cm, 2 kieszenie na piersi na zamek błyskawiczny, 2 naszyte
kieszenie boczne, 1 kieszeń po prawej na miarkę, 2 kieszenie z tyłu,
1 kieszeń na udzie z patką i zapinana na rzep, 1 kieszonka na telefon
komórkowy, 2 boczne rozcięcia, regulowane ściągacze przy rękawach,
regulowany ściągacz w talii z gumką z tyłu, regulowana objętość
nogawek w kostkach.
Seguro de la cabeza a los pies. Cremallera de 2 vías de aprox. 70 cm,
2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos laterales aplicados,
1 bolsillo izquierdo porta-metro, 2 bolsillos traseros, 1 bolsillo en
muslo con solapa y velcro, 1 bolsillo para móvil, 2 aberturas laterales,
puños ajustables, goma elástica ajustable en la espalda, ancho de
perneras ajustable.
EN 471: kl. 3 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Kolory Colores

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

2031

80
UVS 064178

052 | 053

TESTEX Zürich

3
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Bluza 2-kolorowa
Chaqueta bicolor con cintura elástica
Niepowtarzalny multitalent. Zamek błyskawiczny kryty, z zatrzaskami
do mocowania patki, ściągacze rękawów regulowane zatrzaskami, poczwórne oczka wentylacyjne pod pachami, 2 zakładki golfa na plecach,
wywijany kołnierz, zawieszka na kołnierzu, wykończenie ściągaczem,
2 naszyte kieszenie boczne, prawa kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzep, lewa kieszeń na piersi ze zintegrowaną kieszonką na
telefon komórkowy i przegródką na długopis, podwójna kieszonka na
lewym rękawie, 1 kieszeń wewnętrzna.
Un verdadero multitalento. Cremallera con solapa de botones a presión, puños ajustables por botones de presión, ojetes de ventilación
en las axilas, 2 pliegues en la espalda, cuello doblado, cinta para
colgar en el cuello, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo izquierdo
con solapa y velcro, bolsillo izquierdo con bolsillo integrado para
móvil y portabolígrafos, bolsillo doble en la manga izquierda,
1 bolsillo interior.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2006
2007

pomarańczowy/zielony naranja/verde

2008

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/granatowy amarillo/marino

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie do pasa 2-kolorowe
Pantalón bicolor con cintura elástica
Wysokiej klasy komfort noszenia. Wzmocnienie kolan, można łączyć z
wyściełaniem kolan, pętelka do młotka, kieszonka na telefon komórkowy i kieszeń na lewym udzie, podwójna kieszeń na miarkę na prawym
udzie, rozporek na zamek błyskawiczny, ściągacz w talii ze szlufkami
na pasek, wszyte obszerne kieszenie, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu, z
patkami i zapinane na rzep.
Comodidad de primera clase. Rodillas reforzadas, posible integración
de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil y portabolígrafos,
bolsillo en el muslo izquierdo, bolsillo doble porta-metro en el muslo
derecho, bragueta con cremallera, cintura con trabillas, bolsillos tipo
canguro, 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y velcro.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2016
2017

pomarańczowy/zielony naranja/verde

2018

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/granatowy amarillo/marino

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie ogrodniczki 2-kolorowe
Pantalón peto bicolor
Wszechstronny klasyk. Łącznie z bezpieczeństwem! Wzmocnienie
na kolanach, można łączyć z wyściełaniem kolan, pętelka do młotka,
na lewym udzie kieszeń i kieszonka na telefon komórkowy, podwójna
kieszeń na miarkę na prawym udzie, rozporek na zamek błyskawiczny, regulowany obwód w pasie z zapięciem na patki, 2 boczne
rozcięcia, kieszeń na piersi wykonana jak kieszeń walizkowa i z patką
i zapięciem na rzep, po lewej i prawej stronie po jednej przegródce
na długopis, wewnętrzna kieszeń w klapie na piersi, wszyta obszerna
kieszeń, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na
rzep, podwyższone plecy, elastyczne szelki na bezpieczne klamrowe
zapięcia.
El clásico polifacético. ¡Seguridad incluida! Rodillas reforzadas, posible integración de rodilleras, trabilla para martillo, bolsillo para móvil
y bolsillo en el muslo izquierdo, bolsillo doble porta-metro en el muslo derecho, bragueta con cremallera, cintura ajustable por botones a
presión, 2 aberturas laterales, amplio bolsillo de peto con solapa y
cremallera, portabolígrafos a ambos lados del bolsillo de peto, bolsillo
interior de peto, bolsillo tipo canguro, 2 bolsillos traseros reforzados
con solapa y velcro, espalda alta, tirantes elásticos con hebillas de
plástico de cierre rápido.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2026
żółty/granatowy amarillo/marino

2027

pomarańczowy/zielony naranja/verde

2028

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kombinezon 2-kolorowy Mono rally bicolor
Praktyczny i komfortowy – lepiej nie można! Zamek błyskawiczny kryty, z zatrzaskiem i zapięciem na rzep do mocowania patki, regulowane
na zatrzaski ściągacze rękawów, poczwórne otwory wentylacyjne pod
pachami, 2 golfowe fałdy na plecach, wywijany kołnierz, zawieszka na
kołnierzu, wzmocnienie na kolanach, możliwość łączenia z wyściełaniem kolan, podwójna kieszeń na miarkę na prawym udzie, kieszeń i
kieszonka na telefon komórkowy na lewym udzie, 2 kieszenie boczne,
wszyte obszerne kieszenie z patką, zapięciem na rzep i zintegrowaną
kieszonką na telefon komórkowy, prawa kieszeń na piersi jako kieszeń
walizkowa z patką, zapięciem na rzep i przegródką na długopis,
podwójna kieszeń na lewym ramieniu, 1 kieszeń wewnętrzna.
Práctico y confortable. ¡Insuperable! Cremallera protegida por solapa
con botones a presión y velcro, puños ajustables con botones de
presión, ojetes de ventilación en las axilas, 2 pliegues en la espalda,
cuello doblado, 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 bolsillo para móvil, dos
abertura laterales, bolsillos tipo canguro con solapa, velcro y bolsillo
para móvil, amplio bolsillo derecho en pecho con solapa, velcro y
portabolígrafos, bolsillo doble en la manga izquierda,
1 bolsillo interior.
EN 471: kl. 3 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 3, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2036

80
UVS 064178

060 | 061

TESTEX Zürich

3
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Doskonała ochrona w ciemności i na słońcu
Latem, w lekkiej odzieży roboczej, kwestie bezpieczeństwa często traktuje się zbyt lekko. Powoduje to zagrożenia, dlatego firma PLANAM stworzyła
asortyment składający się z t-shirtów i koszulek polo, które skutecznie chronią podczas pracy zarówno o zmroku, jak i na słońcu.
Paski odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego 3MTM ScotchliteTM gwarantują dobrą widoczność w mroku już z daleka, a certyfikat ochrony
UV „PROTECT 40“ gwarantuje zapobieganie poparzeniom słonecznym. W modelach PLANAM możesz przebywać na słońcu 40 razy dłużej, niż bez
ich ochrony. To bardzo dużo, zważywszy, że współczynnik ochrony przed słońcem oferowany przez dostępny w sprzedaży zwykły t-shirt z bawełny
wynosi tylko 10. W naszych tekstyliach nawet bardzo wrażliwe osoby mogą dłużej przebywać na słońcu bez konieczności smarowania kremem
całego ciała. Tym samym praca jest znacznie łatwiejsza. A do tego nasze ubiory tworzą standardy jakości, spełniają z nadwyżką wszelkie wymogi
praktyczne, oferują: znakomite wykonanie, wysokiej jakości materiały, nowoczesny krój i wygląd.
Protección perfecta en la oscuridad y bajo el sol
Sobre todo en verano se suele tomar a la ligera la seguridad con la ropa de trabajo. En este caso existen peligros para los que PLANAM ha
desarrollado un surtido de camisetas y polos que protegen por igual con sol y oscuridad. Las bandas reflectantes de material reflectante 3M™
Scotchlite™ brindan una buena visibilidad, y el certificado de protección UV „PROTECT 40“ evita las quemaduras solares. Con los modelos de
PLANAM podrá permanecer al sol 40 veces más tiempo que si estuviera sin protección. Para los tejidos, estos valores son extraordinarios si
tenemos en cuenta que una camiseta convencional de algodón sólo dispone de un factor de protección solar de 10. Las personas más sensibles
pueden permanecer más tiempo al sol sin tener que ponerse crema en todo el cuerpo. El trabajo resulta así mucho más llevadero. Aparte, el
complejo procesamiento, los materiales de primera y su aspecto moderno logran niveles de calidad que superan todas las exigencias prácticas.
Ochronna odzież ostrzegawcza PLANAM według DIN EN ISO 20471
Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegawczej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471. Design i jakość produktów nie uległy zmianie. Jednak ze względu na wysoki stan magazynu, w celu zapewnienia
Państwu ciągłej dostępności naszych artykułów, upłynie trochę czasu, zanim produkty certyfikowane według nowej normy będą dostępne loco magazyn.

Materiał
Material

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad
Rozmiary
Tallas
Instrukcja
pielęgnacji
Indicaciones de
mantenimiento

062 | 063

90 % poliester, 10 % bawełna
zewn.: 100 % poliester,
wewn.: 50 % bawełna, 50 % poliester
90 % poliéster, 10 % algodón
Exterior: 100 % poliéster,
Interior: 50 % algodón, 50 % poliéster
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

maks. 50 cykli prania máx. 50 lavados

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Ropa de alta visibilidad PLANAM según DIN EN ISO 20471
La ropa de señalización de PLANAM ha pasado de estar certificada según DIN EN 471 a estarlo según DIN EN ISO 20471. El diseño y la calidad de los productos permanecen inalterables. Debido al gran número de
existencias que poseemos en almacén para garantizar el suministro continuo de nuestros productos, transcurrirá cierto tiempo hasta que la mercancía marcada según la nueva norma esté disponible en almacén.

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Koszulka polo uni Polo unicolor
Lekka i przewiewna! Kołnierz, zapięcie na 3 guziki, 1 pasek odblaskowy
przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół brzucha.
¡Ligero y fresco! Cuello con tres botones, 1 banda reflectante sobre
cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del abdomen.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy naranja

2091

żółty amarillo

2092

40
UVS 064307

064 | 065

TESTEX Zürich

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Koszulka polo 2-kolorowa Polo bicolor
Modna i bezpieczna! Kołnierz obszyty na szaro, zapięcie na 3 guziki,
1 pasek odblaskowy przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół
brzucha.
¡Tan elegante como seguro! Cuello en gris con tres botones, 1 banda
reflectante sobre cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del
abdomen.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Kolory Colores

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy/szary naranja/gris

40
UVS 064307
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TESTEX Zürich

2098

2
2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
T-shirt uni Camiseta uni
Interesująco inny! Okrągłe wycięcie pod szyję, 1 pasek odblaskowy
przez każde ramię, 2 paski odblaskowe wokół brzucha.
¡Protección refrescante! Cuello redondo, 1 banda reflectante sobre
cada hombro, 2 bandas reflectantes alrededor del abdomen.
EN 471: kl. 2 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante

Kolory Colores
2095

żółty amarillo

2096

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

40
UVS 064307
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TESTEX Zürich
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2

EN 471

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Jakość na każdą pogodę i zawsze dobry wygląd
Na kiepską pogodę niestety nie mamy wpływu, na odpowiednią odzież - tak. Dlatego na zimną, deszczową porę roku oferujemy program skrojony
według potrzeb, odzież, która chroni Cię w ciemności, chroni przed deszczem i chłodem. Paski odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego
3MTM ScotchliteTM odbijają światło już z daleka i gwarantują tym samym dobrą widoczność nawet przy większych odległościach. Materiały powlekane
PLANAM-Tex czy z powłoką PU na odwrocie tkaniny oraz podklejane szwy sprawiają, że odzież nasza chroni przed deszczem jak parasol. Ponadto
ocieplane modele zapewniają dodatkowo znakomitą ochronę przed chłodem. Poza tymi właściwościami asortyment nasz zapewnia optymalny
komfort noszenia i zachwyca różnymi, praktycznymi elementami wyposażenia dodatkowego, bardzo przydatnego w praktyce, w sumie jest to jakość
ustalająca nowe standardy.
Calidad que se aprecia frente a las inclemencias del tiempo
Por desgracia no podemos influir sobre el mal tiempo, pero sí sobre la ropa adecuada. Para la época del año más fría y lluviosa le ofrecemos
un surtido apropiado para sus necesidades que le protegerá de los peligros de la oscuridad, la lluvia y el frío. Las bandas reflectantes de
material reflectante 3M™ Scotchlite™ procuran una buena visibilidad cuando se iluminan, incluso desde grandes distancias. El tejido revestido
de PU o PLANAM-Tex actúa como un paraguas sobre la parte trasera y las costuras selladas. Los modelos acolchados garantizan además
una excelente protección contra el frío. Aparte de estos atributos que optimizan el confort, la gama fascina gracias a sus variados y prácticos
detalles de gran utilidad y una calidad que marca tendencia.
Ochronna odzież ostrzegawcza PLANAM według DIN EN ISO 20471
Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegawczej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471. Design i jakość produktów nie uległy zmianie. Jednak ze względu na wysoki stan magazynu, w celu zapewnienia
Państwu ciągłej dostępności naszych artykułów, upłynie trochę czasu, zanim produkty certyfikowane według nowej normy będą dostępne loco magazyn.

Materiał

Material

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Rozmiary
Tallas
Instrukcja
pielęgnacji
Consejo de
mantenimiento

070 | 071

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekany PU, podklejone szwy, dlatego wodoszczelny
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Futerko tkane: 100 % poliester
Tejido exterior: 100% poliéster
revestido de PU, costuras selladas, por lo que es impermeable
Forro: 100% poliéster
Relleno: 100% poliéster
Forro polar: 100% poliéster
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Kurtka komfortowa i Kurtka 2-kolorowa w pomarańczowy/granatowy i żółty/granatowy dodatkowo w rozmiarach
Chaqueta confortable y Parka bicolor en naranja/marino y amarillo/marino adicional 5XL - 6XL - 7XL - 8XL

maks. 25 cykli prania máx. 25 lavados

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Ropa de alta visibilidad PLANAM según DIN EN ISO 20471
La ropa de señalización de PLANAM ha pasado de estar certificada según DIN EN 471 a estarlo según DIN EN ISO 20471. El diseño y la calidad de los productos permanecen inalterables. Debido al gran número de
existencias que poseemos en almacén para garantizar el suministro continuo de nuestros productos, transcurrirá cierto tiempo hasta que la mercancía marcada según la nueva norma esté disponible en almacén.

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kurtka pilotka uni Cazadora de piloto uni
Doskonała ochrona podczas deszczu i przy złej widoczności!
Wodoszczelna dzięki spodniej tkaninie powleczonej PU i podklejanym
szewkom, rolowany kaptur w kołnierzu, odpinane rękawy na schowany
zamek błyskawiczny (przy ekstremalnej pogodzie lub podczas prac
wykonywanych nad głową na zamkach błyskawicznych może przenikać woda), przechodzący przez cłość przedni zamek błyskawiczny,
kieszonka na zamek na lewym rękawie, 2 kieszenie z patką na klatce
piersiowej, 2 boczne kieszenie w rozcięciach.
La protección perfecta contra la lluvia y la mala visibilidad. Impermeable gracias al tejido de la parte trasera revestido de PU y
costuras selladas, capucha enrollable en el cuello, mangas
desmontables con cremallera oculta (a través de las cremalleras
puede entrar agua en condiciones climatológicas adversas o trabajos
en altura), cremallera frontal completa, bolsillo en manga izquierda
con cremallera, 2 bolsillos en pecho con solapa, 2 bolsillos oblicuos
laterales.
EN 471:

kl. 1 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 przy noszeniu z rękawami
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 1 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 1, superficie de fondo y reflectante,
Clase 2 con mangas montadas
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kolory Colores
2043

żółty amarillo

2044

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

072 | 073

1
2

31

EN 343

EN 471

2/2 przy noszeniu z rękawami
2/2 con mangas montadas

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie zimowe ogrodniczki uni
Pantalón peto de invierno uni

2
2

Ciepło i sucho przy złej pogodzie! Watowane, wodoszczelne, zamek
błyskawiczny na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z
tyłu z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej, 1
kieszeń na lewym udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi
na zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Caliente y seco a pesar del mal tiempo! Enguatado, impermeable,
cremallera en la pierna, 2 bolsillos delanteros aplicados,
2 bolsillos traseros con solapa y velcro, 1 bolsillo derecho portametro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa y velcro, 1 bolsillo
para móvil, bragueta con cremallera, bolsillo de peto con cremallera,
trabilla para martillo, espalda alta con elástico intermedio resistente,
tirantes con hebillas de seguridad.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

kl. 2 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 1 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 2, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

Kolory Colores
2063

żółty amarillo

2060

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

074 | 075

EN 471

31

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Parka uni Parka uni
Całościowa ochrona na deszcz i śnieg! Wodoszczelna dzięki spodniej
tkaninie powleczonej PU i podklejanym szewkom, rolowany kaptur,
wypinana podszewka wewnętrzna, kieszonka na telefon, przechodzący
przez całą długość przedni zamek błyskawiczny.
Siempre protegido de la lluvia y la nieve. Impermeable gracias
al tejido de la parte trasera revestido de PU y costuras selladas,
capucha enrollable, forro interior extraíble, bolsillo para móvil,
cremallera frontal completa.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

kl. 3 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 1 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 3, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

Kolory Colores
2053

żółty amarillo

2054

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

076 | 077

3
2

EN 471

31

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kamizelka zimowa uni
Chaleco de invierno unicolor

2
2

Sucha, bezpieczna! Wodoszczelna dzięki powleczeniu poliuretanowemu warstwy spodniej i podklejonym szewkom, kieszonka na
telefon komórkowy po lewej, 3 przegródki na długopisy po prawej,
przechodzący przez całość przedni zamek błyskawiczny, 2 naszyte
kieszenie boczne, 2 kieszenie wewnętrzne.
¡Para mantenerse seco y seguro! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, bolsillo izquierdo para
móvil, 3 portabolígrafos a la derecha, cremallera frontal completa, 2
bolsillos laterales aplicados, 2 bolsillos interiores.
EN 471: kl. 2 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 471: Clase 2, superficie de fondo y reflectante
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
Kolory Colores
2071

żółty amarillo

2072

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

078 | 079

EN 471

080 | 081

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kurtka komfortowa 2-kolorowa
Chaqueta confortable bicolor
Komfort noszenia spełniający wszelkie wymagania! Oddychająca,
wodoszczelna dzięki spodniej tkaninie powleczonej PLANAM-TEX
i podklejonym szewkom, rolowany kaptur w kołnierzu, odpinana
futerkowa podszewka, kieszonka na telefon, odpinane rękawy na
chowany zamek błyskawiczny (przy ekstremalnej pogodzie lub
podczas prac wykonywanych nad głową na zamkach błyskawicznych
może przenikać woda), odpinany kołnierz, przechodzący przez całą
długość przedni zamek błyskawiczny, kieszeń na rękawie z suwakiem
na lewym rękawie, 2 kieszenie z patką na klatce piersiowej, 2 boczne
kieszenie w rozcięciach.
Comodidad para todos los gustos. Transpirable, impermeable gracias
al tejido de la parte trasera revestido de PLANAM-TEX y costuras
selladas, capucha enrollable en el cuello, forro polar extraíble, bolsillo
para móvil, mangas desmontables con cremallera oculta (a través
de las cremalleras puede entrar agua en condiciones climatológicas
adversas o trabajos en altura), cuello desmontable, cremallera frontal
completa, bolsillo con cremallera en la manga izquierda, 2 bolsillos
en pecho con solapa, 2 bolsillos oblicuos laterales.
EN 471:

kl. 1 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 przy noszeniu z rękawami
EN 471: kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
EN 343: kl. 3 odporność na przenikanie wody
EN 343: kl. 3 odporność na przenikanie pary wodnej
EN 471: Clase 1, superficie de fondo y reflectante,
Clase 2 con mangas montadas
EN 471: Clase 2, reflectancia del material reflectante
EN 343: Clase 3 impermeabilidad
EN 343: Clase 3 transpirabilidad
Kolory Colores

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2046
żółty/granatowy amarillo/marino

2047

pomarańczowy/zielony naranja/verde

2048

082 | 083

1
2

33

EN 343

EN 471

2/2 przy noszeniu z rękawami
2/2 con mangas montadas

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Parka 2-kolorowa Parka bicolor
Najlepsze materiały, najlepsza ochrona! Oddychająca, wodoszczelna
dzięki powleczeniu PLANAM-TEX na spodzie tkaniny i dzięki podklejanym szewkom, odpinany kaptur, odpinana wewnętrzna podpinka, 2
naszyte kieszenie na piersiach z patką i z 3 przegródkami na długopisy
i kieszonką na telefon komórkowy po prawej, przechodzący przez całość kryty zamek błyskawiczny z przodu, patka z zatrzaskami, ściągacz
sznureczkowy w pasie, regulowane ściągacze u rękawów.
¡Los mejores materiales, la mejor protección! Transpirable, impermeable gracias a su recubrimiento posterior PLANAM-TEX y costuras
selladas, capucha desmontable, forro desmontable, 2 bolsillos
aplicados en pecho con solapa, 3 portabolígrafos y bolsillo derecho
para móvil, cremallera frontal con solapa y botones a presión, cintura
ajustable por cordón, puños ajustables.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

kl. 3 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 3 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 2, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 3 transpirabilidad

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2056
2057

pomarańczowy/zielony naranja/verde

2058

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/granatowy amarillo/marino

084 | 085

3
2

EN 471

33

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie zimowe ogrodniczki 2-kolorowe
Pantalón peto de invierno bicolor

2
2

Zapewniają doskonały dla ciała mikroklimat! Watowane, oddychające,
wodoszczelne, zamek na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej,
1 kieszeń na lewym udzie z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na
telefon komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi
na zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Para una temperatura corporal perfecta! Enguatado, transpirable, impermeable, cremallera en la pierna, 2 bolsillos delanteros
aplicados, 2 bolsillos traseros con solapa y velcro, 1 bolsillo derecho
porta-metro, 1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa y velcro,
1 bolsillo para móvil, bragueta con cremallera, bolsillo de peto con
cremallera, trabilla para martillo, espalda alta con elástico intermedio
resistente, tirantes con hebillas de seguridad.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

kl. 2 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 3 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 2, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 3 transpirabilidad

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2086

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/granatowy amarillo/marino

086 | 087

2087

EN 471

33

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie przeciwdeszczowe ogroniczki 2-kolorowe
Pantalón peto bicolor para lluvia
Idealna ochrona przed wodą! Oddychające, wodoszczelne, zamek
błyskawiczny na łydce, 2 naszyte kieszenie przednie, 2 kieszenie z tyłu
z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na miarkę po prawej, 1 kieszeń
na lewym udzie z patka i zapięciem na rzep, 1 kieszonka na telefon
komórkowy, rozporek na zamek błyskawiczny, kieszeń na klapce na
zamek błyskawiczny, pętelka na młotek, przedłużone w górę plecy
z solidnie skonstruowaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia
klamrowe na szelkach.
¡Ideal para repeler el agua! Transpirable, impermeable, cremallera
en la pantorrilla, 2 bolsillos delanteros aplicados, 2 bolsillos traseros
con solapa y velcro, 1 porta-metro a la derecha, 1 bolsillo en muslo
izquierdo con solapa y velcro, 1 bolsillo para móvil, cremallera en
la bragueta, bolsillo en peto con cremallera, trabilla para martillo,
espalda alta con elástico intermedio resistente, hebillas de seguridad
en los tirantes.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:

kl. 2 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 3 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 2 Superficie del material de fondo y reflectante
C lase 2 Coeficiente de intensidad luminosa del material
reflectante
Clase 3 Resistencia al paso del agua
Clase 3 Resistencia al paso del vapor de agua

EN 343:
EN 343:

Kolory Colores
pomarańczowy/granatowy naranja/marino 2066

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

żółty/granatowy amarillo/marino

088 | 089

2067

2
2

EN 471

33

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Kurtka przeciwdeszczowa uni
Chaqueta impermeable uni
Praktycznie niezniszczalna! Wodoszczelna dzięki pokryciu tkaniny poliuretanem od spodu i dzięki podklejanym szewkom, kaptur, przechodzący
przez całość zamek błyskawiczny z przodu, 2 naszyte kieszenie boczne
z patką i zapięciem na rzep, frontowa patka na zatrzaski, ściągacze
rękawów regulowane na rzepy, wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep,
regulacja obwodu w pasie ściągaczem sznureczkowym.
¡Prácticamente indestructible! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, capucha, cremallera
frontal con solapa y botones a presión, 2 bolsillos laterales aplicados
con solapa y velcro, puños ajustables por velcro, bolsillo interior con
velcro, cintura ajustable
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8906, srebrna
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8906 plata
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:

kl. 3 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 1 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 3, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material
reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

EN 343:
EN 343:

Kolory Colores
2061

żółty amarillo

2062

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

090 | 091

3
2

EN 471

31

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad
Spodnie przeciwdeszczowe uni
Pantalón impermeable unicolor

1
2

Optymalne uzupełnienie kurtki! Wodoszczelne dzięki pokryciu poliuretanem tkaniny od spodu i dzięki podklejanym szewkom, rozporek na 2
zatrzaski, ściągacz z gumką w pasie.
¡El complemento ideal a la chaqueta impermeable! Impermeable gracias a su recubrimiento posterior de PU y costuras selladas, bragueta
con 2 botones a presión, cintura ajustable por goma elástica.
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8906, srebrna
Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8906 plata
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

kl. 1 powierzchnie tła i materiału odblaskowego
kl. 2 wartość odblaskowa materiału odblaskowego
kl. 3 odporność na przenikanie wody
kl. 1 odporność na przenikanie pary wodnej
Clase 3, superficie de fondo y reflectante
Clase 2, reflectancia del material reflectante
Clase 3 impermeabilidad
Clase 1 transpirabilidad

Kolory Colores
2064

żółty amarillo

2065

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

pomarańczowy naranja

092 | 093

EN 471

31

EN 343

Odzież ostrzegawcza Ropa de señalización de alta visibilidad

Bluza uni
Chaqueta con
cintura elástica uni

Spodnie do pasa
uni
Pantalón con cintura elástica uni

pomarańczowy
naranja
Nr art.: N.º de art. 2001

pomarańczowy
pomarańczowy
pomarańczowy
pomarańczowy
naranja
naranja
naranja
naranja
Nr art.: N.º de art. 2011 Nr art.: N.º de art. 2021 Nr art.: N.º de art. 2031 Nr art.: N.º de art. 2015

żółty
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2002

żółty
żółty
amarillo
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2012 Nr art.: N.º de art. 2022

Bluza 2-kolorowa
Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie do pasa
2-kolorowe
Pantalón con
cintura elástica

pomarańczowy/granatowy
naranja/marino
Nr art.: N.º de art. 2006

pomarańczowy/granatowy pomarańczowy/granatowy pomarańczowy/granatowy
naranja/marino
naranja/marino
naranja/marino
Nr art.: N.º de art. 2016 Nr art.: N.º de art. 2026 Nr art.: N.º de art. 2036

żółty/granatowy
amarillo/marino
Nr art.: N.º de art. 2007

żółty/granatowy
żółty/granatowy
amarillo/marino
amarillo/marino
Nr art.: N.º de art. 2017 Nr art.: N.º de art. 2027

pomarańczowy/zielony
naranja/verde
Nr art.: N.º de art. 2008

pomarańczowy/zielony pomarańczowy/zielony
naranja/verde
naranja/verde
Nr art.: N.º de art. 2018 Nr art.: N.º de art. 2028

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 – 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 – 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Szorty Bermudas
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

094 | 095

Spodnie
ogrodniczki uni
Pantalón peto uni

Spodnie
ogrodniczki
2-kolorowe
Pantalón peto

Kombinezon uni
Mono rally uni

Szorty uni
Bermudas uni

żółty
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2014

Kombinezon
2-kolorowy
Mono rally

T-shirt uni
Camiseta uni

Koszulka polo uni
Polo uni

pomarańczowy
naranja
Nr art.: N.º de art. 2095

Koszulka polo
2-kolorowa
Polo bicolor

Kurtka przeciwdeszczowa uni
Chaqueta
impermeable uni

Spodnie przeciwdeszczowe uni
Pantalón
impermeable uni

pomarańczowy
pomarańczowy/szary
naranja
naranja/gris
Nr art.: N.º de art. 2091 Nr art.: N.º de art. 2098

pomarańczowy
naranja
Nr art.: N.º de art. 2061

pomarańczowy
naranja
Nr art.: N.º de art. 2064

żółty
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2096

żółty
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2092

żółty
żółty
amarillo
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2062 Nr art.: N.º de art. 2065

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Fashion for your profession

Odzież ostrzegawcza
Ropa de señalización de alta visibilidad

Kurtka pilotka uni Parka uni
Cazadora de piloto Parka uni
uni

Spodnie zimowe
ogrodniczki uni
Pantalón peto uni

Kamizelka zimowe
uni
Chaleco uni

pomarańczowy
pomarańczowy
pomarańczowy
pomarańczowy
naranja
naranja
naranja
naranja
Nr art.: N.º de art. 2043 Nr art.: N.º de art. 2053 Nr art.: N.º de art. 2063 Nr art.: N.º de art. 2071
żółty
żółty
żółty
żółty
amarillo
amarillo
amarillo
amarillo
Nr art.: N.º de art. 2044 Nr art.: N.º de art. 2054 Nr art.: N.º de art. 2060 Nr art.: N.º de art. 2072

Kurtka komfortowa
Parka 2-kolorowa
2-kolorowa
Parka bicolor
Chaqueta confortable

Spodnie zimowe
Spodnie przeciwdeszogrodniczki 2-kolorowe czowe 2-kolorowe
Pantalón peto
Pantalón peto

pomarańczowy/granatowy pomarańczowy/granatowy pomarańczowy/granatowy pomarańczowy/granatowy
naranja/marino
naranja/marino
naranja/marino
naranja/marino
Nr art.: N.º de art. 2046 Nr art.: N.º de art. 2056 Nr art.: N.º de art. 2086 Nr art.: N.º de art. 2066
żółty/granatowy
żółty/granatowy
żółty/granatowy
żółty/granatowy
amarillo/marino
amarillo/marino
amarillo/marino
amarillo/marino
Nr art.: N.º de art. 2047 Nr art.: N.º de art. 2057 Nr art.: N.º de art. 2087 Nr art.: N.º de art. 2067
pomarańczowy/zielony pomarańczowy/zielony
naranja/verde
naranja/verde
Nr art.: N.º de art. 2048 Nr art.: N.º de art. 2058

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Kurtka komfortowa i Kurtka 2-kolorowa w pomarańczowy/granatowy i żółty/
granatowy dodatkowo w rozmiarach Chaqueta confortable y Parka bicolor en
naranja/marino y amarillo/marino adicional
5XL - 6XL - 7XL - 8XL

Odzież ostrzegawcza Plaline
Plaline de gran visibilidad
DIN EN ISO
20471

096 | 097

Odzież ostrzegawcza Plaline Plaline de gran visibilidad
Kombinacja nie do pobicia
Odzież ostrzegawcza musi być przede wszystkim dobrze widoczna. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę również na nowoczesne kroje. W celu
stworzenia ochronnej odzieży roboczej, która byłaby zarówno bezpieczna jak i wygodna oraz posiadała nowoczesny krój, PLANAM zaprojektowała
asortyment odzieży ostrzegawczej Plaline, który odniósł sukces na rynku. Odzież ostrzegawcza Plaline to znormalizowane ubrania robocze w
nowoczesnych krojach. Obok odblaskowych pasków z materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ przyjemna w dotyku tkanina z 25% domieszką
bawełny zapewnia optymalną ochronę i komfort noszenia. Liczne kieszenie w różnych rozmiarach gwarantują, że calówka, komórka i inne niezbędne
przybory znajdą się zawsze w zasięgu ręki.
Una combinación invencible
La ropa reflectante tiene que ser sobre todo bien visible. Pero contar con un diseño moderno es cada vez más importante. Para diseñar su
ropa de trabajo de protección tanto segura como cómoda y moderna, PLANAM ha desarrollado su gama de productos de éxito, Plaline, como
ropa reflectante. Esta nueva colección, llama la atención por el elegante diseño en 2 colores. La ropa reflectante Plaline es una ropa de trabajo
moderna acorde con la normativa. Además de las tiras reflectantes del material reflectante 3M™ Scotchlite™, el cómodo tejido con un 25 % de
algodón garantiza una protección óptima y una gran comodidad. Además, numerosos bolsillos de diverso tamaño le permiten tener el metro, el
teléfono móvil y otros objetos siempre a mano.

Material

Kolor główny: 75 % poliester, 25 % bawełna
ok. 290 g/m²
Kolor kontrastowy: 65 % poliester, 35 % bawełna
ok. 280 g/m², splot płócienny
Color principal: 75 % poliéster, 25 % algodón
aprox. 290 g/m²
Color de contraste: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 280 g/m², unión de lona

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna
Tejido Réflex 3M™ Scotchlite™ 8912 N plata

Kolory
Colores

pomarańczowy/cynkowy, żółty/cynkowy
naranja/cinc, amarillo/cinc

Rozmiary
Tallas

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110, 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Ochraniacze
kolan
Protección para
rodillas

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa i Spodni
ogrodniczki.
certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (nº de artículo 9901027)
para pantalón con cintura elástica y pantalón peto

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

maks. 50 cykli prania máx. 50 lavados

098 | 099

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Odzież ostrzegawcza Plaline Plaline de gran visibilidad
Bluza Cazadora
Na pierwszy rzut oka wygodna. 2 naszyte boczne kieszenie z klapką i
zatrzaskami, 1 kieszeń na piersi z lewej strony z klapką i zapięciem na
rzepy, podwójna kieszeń na piersi z prawej strony, kieszeń na telefon
komórkowy na prawej piersi, 2 przegrody na przybory do pisania,
mankiety regulowane guzikiem, zakryty zamek błyskawiczny z przodu,
stójka, szerokość pasa regulowana za pomocą przylepca, kieszeń na
rękawie z lewej strony, 2 kontrafałdy na plecach, rozcięcie wentylacyjne na plecach.
Cómodo y bien visible. 2 bolsillos laterales cosidos con solapa y
botones de cierre, 1 bolsillo interior a la izquierda con solapa y
velcro, doble bolsillo interior a la derecha, bolsillo para guardar una
regla en la parte interior izquierda, 2 bolsillos para bolígrafos, puños
ajustables con botón de presión, cremallera delantera tapada, cuello
alzado, cintura ajustable con velcro, bolso en la manga izquierda, 2
tajos en la espalda, rendijas de ventilación en la espalda.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy/cynkowy naranja/cinc

5600

żółty/cynkowy amarillo/cinc

5601

80
UVS 064178

100 | 101

TESTEX Zürich

Odzież ostrzegawcza Plaline Plaline de gran visibilidad
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Wygoda w noszeniu w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem.
2 wpuszczane kieszenie workowate, 2 naszyte kieszenie na kolanach,
podwójna kieszeń na przymiar z prawej strony, z lewej strony kieszeń
na udzie z klapą i zapięciem na rzepy, kieszeń na telefon komórkowy
z lewej strony, ściągacz gumowy w pasie, 2 kieszenie na pośladkach z
klapami i zapięciem na rzepy, rozporek na zamek błyskawiczny.
Comodidad unida a un diseño moderno. 2 bolsillos cosidos, 2 bolsillos cosidos a la altura de la rodilla, doble bolsillo para guardar una
regla a la derecha, bolsillo con solapa y velcro a la altura del muslo
a la izquierda, bolsillo para el móvil a la izquierda, cintura elástica, 2
bolsillos traseros con solapas y velcro, bragueta con cremallera.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado junto con una rodillera PLANAM
(Número del art. 9901027) de protección para rodillas según
EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy/cynkowy naranja/cinc

5610

żółty/cynkowy amarillo/cinc

5611

80
UVS 064178

102 | 103

TESTEX Zürich

Odzież ostrzegawcza Plaline Plaline de gran visibilidad
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Doskonałe dopasowanie, optymalna ochrona. 2 wpuszczane kieszenie
workowate, 2 naszyte kieszenie na kolanach, podwójna kieszeń na
przymiar z prawej strony, z lewej strony kieszeń na udzie z klapą i
zapięciem na rzepy, kieszeń na telefon komórkowy z lewej strony,
duża kieszeń z klapą i zapięciem na rzepy, dodatkowa duża kieszeń
na zamek błyskawiczny, 2 przegrody na przybory do pisania, ściągacz
gumowy w pasie, 2 kieszenie na pośladkach z klapami i zapięciem
na rzepy, guziki do regulacji szerokości pasa, rozporek na zamek
błyskawiczny, tylna część z szelkami z elastyczną gumową wstawką,
szelki z klamrą bezpieczeństwa.
Ajuste perfecto, protección óptima. 2 bolsillos cosidos, 2 bolsillos
cosidos a la altura de la rodilla, doble bolsillo para guardar una
regla a la derecha, bolsillo con solapa y velcro a la altura del muslo
a la izquierda, bolsillo para el móvil a la izquierda, bolsillo de peto
con solapa y velcro, otro bolsillo con cremallera, 2 bolsillos para
bolígrafos, cintura elástica, 2 bolsillos traseros con solapas y velcro,
cintura ajustable con botón vaquero, bragueta con cremallera, parte
trasera alzada con tirantes, tirantes elásticos, hebilla de seguridad en
los tirantes.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado junto con una rodillera PLANAM
(Número del art. 9901027) de protección para rodillas según
EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
pomarańczowy/cynkowy naranja/cinc

5620

żółty/cynkowy amarillo/cinc

5621

80
UVS 064178

104 | 105

TESTEX Zürich

106 | 107

Bluza
Cazadora

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

pomarańczowy/cynkowy pomarańczowy/cynkowy
naranja/cinc
naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 5600 Nr art.: N.º de art. 5610

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto
pomarańczowy/cynkowy
naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 5620

żółty/cynkowy
żółty/cynkowy
żółty/cynkowy
amarillo/cinc
amarillo/cinc
amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 5601 Nr art.: N.º de art. 5611 Nr art.: N.º de art. 5621

Rozmiary
Tallas

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110, 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Fashion for your profession

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación
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 3MTM ScotchliteTM 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: 3MTM
ThinsulateTM Insulation - nowoczesną technologię włókien, które dzięki swym właściwościom funkcjonalnym i izolującym ustawiają nowe standardy.
W połączeniu z 1-warstwowym watowaniem poliestrowym i 2-warstwowym uszlachetnieniem 3MTM ThinsulateTM Insulation powstaje taka kombinacja
materiału, która nie znajduje sobie równych. Chłód nie ma tu żadnych szans.
Siempre caliente frente al frío extremo

Materiał

Material

Chłodnia/Zamrażalnia
Cámara de refrigeración/
congelación
EN 342

014 | 015

Chłodnia: Tkanina wierzchnia: 100 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % poliester
ok. 250 g/m²
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8906, srebrna
Zamrażalnia: Tkanina wierzchnia: 100 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
2 warstwy 3MTM ThinsulateTM Insulation łącznie ok. 320 g/m²
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8906, srebrna
Cámara de refrigeración: material superficial: 100 % nailon
forro: 100 % poliéster
relleno: 100 % poliéster
aprox. 250 g/m²,
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8906 plata
Cámara de congelación: material superficial: 100 % nailon,
forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % poliéster
2 capas 3MTM ThinsulateTM Insulation, total aprox. 320 g/m²
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8906 plata

Kolory
Colores

Chłodnia: granatowy, podszewka: czerwony Zamrażalnia: granatowy, podszewka: niebiesky
Cámara de refrigeración: marino forro interior: rojo Cámara de congelación: marino forro interior: azul

Rozmiary Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Instrukcja pielęgnacji
Cuidado

3M, Scotchlite i Thinsulate są markami handlowymi 3M. 3M, Scotchlite Y Thinsulate son marcas comerciales de 3M.

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 3MTM ScotchliteTM 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: 3MTM ThinsulateTM
Insulation, 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 3MTM ThinsulateTM Insulation de 2 capas se traduce en una combinación de materiales óptima donde el frío no
tiene cabida.

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,
odblaskowa 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
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
granatowy, podszewka czerwona
marino, forro interior rojo

016 | 017

5120

EN 342

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación
Parka 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.

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.

EN 342

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

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

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores
granatowy, podszewka czerwona
marino, forro interior rojo

5121

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
granatowy, podszewka czerwona
marino, forro interior rojo

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

018 | 019

5122

EN 14058

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación
Spodnie ogrodniczki do chłodni
Pantalón peto para cámara de refrigeración

Kombinezon do chłodni
Mono 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 aplicados acolchados en rodilla, cierre de cremallera lateral con solapa
para cómoda utilización, banda reflectante en las piernas.

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.

EN 342

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

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

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores
granatowy, podszewka czerwona
marino, forro interior rojo

5123

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
granatowy, podszewka czerwona
marino, forro interior rojo

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

020 | 021

5124

EN 342

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación
Parka do zamrażalni
Parka para cámara de congelación

Spodnie ogrodniczki do zamrażalni
Pantalón peto para cámara de congelación

Odpowiednia na Biegun Północny. 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.
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.

- 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.

EN 342

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

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

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

Kolory Colores
granatowy, podszewka niebieska
marino, forro interior azul

5131

3M, Scotchlite i Thinsulate są markami handlowymi 3M. 3M, Scotchlite Y Thinsulate son marcas comerciales de 3M.

3M, Scotchlite i Thinsulate są markami handlowymi 3M. 3M, Scotchlite Y Thinsulate son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
granatowy, podszewka niebieska
marino, forro interior azul

Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

022 | 023

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
Wskazówka: Odzież zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest noszona
jako ubranie w komplecie.
Consejo: la protección de la ropa solo está garantizada si se usa
como traje.

3M, Scotchlite i Thinsulate są markami handlowymi 3M. 3M, Scotchlite Y Thinsulate son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
granatowy, podszewka niebieska
marino, forro interior azul

024 | MF

5134

EN 342

Chłodnia/Zamrażalnia Cámara de refrigeración/congelación

Parka
Parka

Bluza
Cazadora

Spodnie ogrodniczki Kombinezon
Pantalón peto
Mono

Kamizelka
Chaleco

Chłodnia
Cámara de refrigeración
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5121

Chłodnia
Cámara de refrigeración
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5120

Chłodnia
Cámara de refrigeración
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5123

Chłodnia
Cámara de refrigeración
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5124

Chłodnia
Cámara de refrigeración
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5122

Zamrażalnia
Cámara de congelación
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5133

Zamrażalnia
Cámara de congelación
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5134

Zamrażalnia
Cámara de congelación
granaowy marino
Nr art.: N.º de art. 5131

Rozmiary
Tallas

Fashion for your profession

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Odzież robocza Plaline
Ropa de trabajo Plaline

120 | 121

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Bezpieczeństwo i komfort noszenia niezależnie od warunków atmosferycznych
Kolekcja Planam to szeroki wybór wszechstronnej odzieży roboczej, której można używać w dowolnych warunkach atmosferycznych. Warunki
atmosferyczne niestety nie zawsze są stałe. Często na przemian świeci słońce i pada deszcz. Prace są wykonywane na zewnątrz i pod dachem.
W takim przypadku dobrym wyborem jest odzież robocza Plaline. W skład kolekcji wchodzi nowoczesna odzież robocza oraz specjalne
akcesoria chroniące przed trudnymi warunkami atmosferycznymi w chłodniejsze dni (od strony 140). To idealne połączenie na każdą porę roku
i pogodę. Modele odzieży odpowiedniej na każdą pogodę zachwycają nowoczesnym wzornictwem i znakomitym wykonaniem z wysokiej jakości
materiałów oraz licznymi szczegółami wyposażenia, na przykład dużą ilością kieszeni. Wykonanie z innowacyjnej tkaniny Canvas sprawia, że
odzież jest szczególnie odporna na niszczenie. Tkanina oddycha i zapewnia odpowiednią temperaturę ciała. Odzież PLANAM Plaline z ochroną
UV potwierdzoną certyfikatami „PROTECT 80“ zapewnia dodatkowo optymalną ochronę skóry latem. Dzięki temu na słońcu można przebywać
80 razy dłużej niż bez odpowiedniej ochrony. Dobrą widoczność i bezpieczeństwo w ciemnościach zapewniają odblaskowe naszywki z materiału
odblaskowego 3MTM ScotchliteTM. Zmniejsza to znacznie ryzyko wypadków. Kolejną zaletą jest certyfikat zgodności ze standardem Öko-Tex 100,
który gwarantuje, że żaden z użytych surowców od tkaniny po nici nie zawiera szkodliwych substancji, dzięki czemu odzież jest niezwykle przyjazna
dla skóry.
Seguridad y comodidad con cualquier clima
La oferta de PLANAM destaca por su gran variedad en cada situación laboral y climatológica. Sin embargo, las condiciones no siempre se
mantienen constantes. A veces brilla el sol y a veces llueve. A veces estamos fuera y a veces dentro. En este caso, la ropa de trabajo Plaline es
una buena elección. La colección está formada por modernas prendas de trabajo y artículos especiales de protección contra el mal tiempo para
los días más frescos (a partir de la página 140). La combinación ideal para cualquier época del año, para cualquier clima. Los
modelos multiusos convencen por su diseño moderno y el buen acabado con materiales de primera calidad y numerosos detalles de equipamiento como, por ejemplo, diversos bolsillos. La ropa de trabajo hecha con innovadores tejidos de lona hace que las prendas sean especialmente resistentes. Las propiedades de transpiración procuran, además, una excelente aclimatación corporal. Con los certificados de protección
UV „PROTECT 80“, PLANAM Plaline garantiza además una protección óptima de la piel en verano. Así, podrá permanecer al sol entre 80 veces
más tiempo que si estuviera sin protección. Los ribetes reflectantes de material reflectante 3M™ Scotchlite™ ofrecen una buena visibilidad y
seguridad en la oscuridad. El peligro de accidentes se reduce considerablemente. Otra ventaja es el certificado conforme a la norma Öko-Tex
100, que garantiza que todos los materiales empleados, desde el tejido hasta las costuras, carecen de sustancias nocivas y son así especialmente respetuosos con la piel.

Material

65 % poliester, 35 % bawełna
splot Canvas ok. 280 g/m², oddychający, wysoki poziom odporności na niszczenie
Wykończenie zabezpieczające:
Taśma odlaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
65% poliéster, 35% algodón
trama de lona aprox. 280 g/m², Transpirable, especialmente resistente
Equipamiento de seguridad:
Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata

Kolory
Colores

czarny/cynkowy, chabrowy/granatowy, granatowy/cynkowy, czysta biel/cynkowy, piaskowy/czarny, zielony/czarny, łupkowy/czarny,
czerwony/łupkowy negro/cinc, aciano/marino, marino/cinc, blanco/cinc, arena/negro, verde/negro, pizarra/negro, rojo/pizarra

Rozmiary
Tallas

Bluza, Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Chaqueta y pantalón con cintura elástica, pantalón peto
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Kamizelka, Szorty, Spodnie 3/4 Chaleco de trabajo, pantalón corto, pantalón 3/4
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
Ochraniacze kolan
Protección para
rodillas

122 | 123

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa , Spodni
ogrodniczki i Kombinezonu.
Certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo 9901027) para
pantalón y peto y Combi rally.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Bluza Chaqueta con cintura elástica
Odporna na niszczenie, oddychająca, modny fason. 2 naszyte
kieszenie boczne z patką na zatrzask, 1 lewa kieszeń piersiowa
z patką i na rzepy, prawa podwójna kieszeń piersiowa, w części
piersiowej prawa kieszeń na telefon komórkowy, 2 przegródki na
długopis, regulowane na zatrzask ściągacze rękawów, zakryte przednie
zapięcie na zamek, kołnierzyk w stójkę, boczna regulacja w pasie
taśmą na rzepy, kieszonka na lewym rękawie, naszywki na rękawie
jako sygnalizacja ostrzegawcza, 2 golfowe fałdki w plecach, szczelina
wentylacyjna na plecach.
Resistente, transpirable y chic. 2 bolsillos laterales aplicados con solapa y botones de presión, 1 bolsillo izquierdo en pecho con solapa y
cierre de velcro, bolsillo doble derecho en pecho, bolsillo para móvil
en parte derecha del pecho, 2 compartimentos para lápices, puños
ajustables con botón de presión, cremallera delantera oculta, cuello
levantado, ancho de cintura ajustable con banda de velcro, bolsillo
en manga izquierda, ribetes reflectantes como equipamiento de
seguridad, 2 pliegues en espalda, ranura de ventilación en espalda.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2500

chabrowy/granatowy aciano/marino

2501

granatowy/cynkowy marino/cinc

2502

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2503

piaskowy/czarny arena/negro

2504

zielony/czarny verde/negro

2505

łupkowy/czarny pizarra/negro

2506

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2507

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Dopasowany komfort noszenia. 2 naszyte duże kieszenie, 2 naszyte
kieszonki na kolanach, prawa podwójna kieszeń na metrówkę,
po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, kieszonka na
telefon komórkowy po lewej, ściągacz z gumką w pasie, 2 tylne
kieszenie z patką i zapięciem na rzep, zamek błyskawiczny w
rozporku, odblaskowe naszywki jako sygnalizacja ostrzegawcza.
Comodidad que sienta bien. 2 bolsillos insertados tipo canguro,
2 bolsillos aplicados en rodillas, 1 porta-metro doble a la derecha,
bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo
para móvil a la izquierda, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros
con solapas y cierre de velcro, cremallera en bragueta, ribetes
reflectantes como equipamiento de seguridad.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
2510

chabrowy/granatowy aciano/marino

2511

granatowy/cynkowy marino/cinc

2512

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2513

piaskowy/czarny arena/negro

2514

zielony/czarny verde/negro

2515

łupkowy/czarny pizarra/negro

2516

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2517

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

czarny/cynkowy negro/cinc

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Komfort noszenia od stóp do głów. 2 naszyte duże kieszenie,
2 naszyte kieszenie na kolanach, prawa podwójna kieszeń na
metrówkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
kieszonka na komórkę po lewej, kieszonka na klapce z patką
i zapięciem na rzep, druga kieszeń na klapce z zamkiem
błyskawicznym, 2 kieszenie na długopis, ściągacz z gumką w pasie,
2 tylne kieszenie z patką i zapięciem na rzep, regulacja obwodu
w pasie guzikiem dżinsowym, zamek błyskawiczny w rozporku,
podciągnięta wyżej część na plecach ze skrzyżowanymi szelkami,
szelki z elastyczną wstawką z gumką, bezpieczne zatrzaskowe
zapięcia na szelkach, odblaskowe naszywki jako sygnalizacja
ostrzegawcza.
Vestido perfectamente de arriba a abajo. 2 bolsillos insertados tipo
canguro, 2 bolsillos aplicados en rodillas, 1 porta-metro doble a la
derecha, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro,
bolsillo para móvil en lado izquierdo, bolsillo en peto con solapa y
cierre de velcro, otro bolsillo en peto con cremallera, 2 compartimentos para lápices, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapas
y cierre de velcro, ajuste de ancho de cintura con botón de vaquero,
cremallera en bragueta, espalda alta con tirantes cruzados, tirantes
con elástico de goma, hebilla de seguridad en tirantes, ribetes
reflectantes como equipamiento de seguridad.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2520

chabrowy/granatowy aciano/marino

2521

granatowy/cynkowy marino/cinc

2522

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2523

piaskowy/czarny arena/negro

2524

zielony/czarny verde/negro

2525

łupkowy/czarny pizarra/negro

2526

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2527

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Kamizelka Chaleco de trabajo
Wygodna i bezpieczna. 2 naszyte kieszenie boczne z patką na
zatrzask, 1 lewa kieszeń piersiowa z patką i zapięciem na rzep, prawa
podwójna kieszeń piersiowa, w części piersiowej prawa kieszeń na
telefon komórkowy, 2 kieszenie na długopis, zakryte przednie zapięcie
na zamek, kołnierzyk, boczna regulacja w pasie taśmą na rzepy,
naszywki odblaskowe na rękawie jako sygnalizacja ostrzegawcza,
2 golfowe fałdki w plecach, szczelina wentylacyjna na plecach.
Cómodo y seguro. 2 bolsillos laterales aplicados con solapa y
botones de presión, 1 bolsillo izquierdo en pecho con solapa y cierre
de velcro, bolsillo doble derecho en pecho, bolsillo para móvil en
parte derecha del pecho, 2 compartimentos para lápices, cremallera
delantera oculta, cuello levantado, ancho de cintura ajustable con
banda de velcro, ribetes reflectantes como equipamiento de seguridad, 2 pliegues en espalda, ranura de ventilación en espalda.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2530

chabrowy/granatowy aciano/marino

2531

granatowy/cynkowy marino/cinc

2532

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2533

piaskowy/czarny arena/negro

2534

zielony/czarny verde/negro

2535

łupkowy/czarny pizarra/negro

2536

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2537

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Szorty Pantalón corto
Lekkie i luźne szorty na lato. 2 naszyte duże kieszenie, prawa
podwójna kieszeń na metrówkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i
zapięciem na rzep, kieszonka na telefon komórkowa po lewej, ściągacz
z gumką w pasie, 2 tylne kieszenie z patką i zapięciem na rzep, zamek
błyskawiczny w rozporku, odblaskowe naszywki jako sygnalizacja
ostrzegawcza.
Ligero y atractivo en verano. 2 bolsillos insertados tipo canguro,
1 porta-metro doble a la derecha, bolsillo en muslo izquierdo con
solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil a la izquierda, elástico
en cintura, 2 bolsillos traseros con solapas y cierre de velcro,
cremallera en bragueta, ribetes reflectantes como equipamiento de
seguridad.
Kolory Colores
2540

chabrowy/granatowy aciano/marino

2541

granatowy/cynkowy marino/cinc

2542

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2543

piaskowy/czarny arena/negro

2544

zielony/czarny verde/negro

2545

łupkowy/czarny pizarra/negro

2546

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2547

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

czarny/cynkowy negro/cinc

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Spodnie 3/4 Pantalón 3/4
Odpowiednia długość na ciepłe dni. 2 naszyte duże kieszenie, prawa
podwójna kieszeń na metrówkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i
zapięciem na rzep, kieszonka na telefon komórkowy po lewej, ściągacz
z gumką w pasie, 2 tylne kieszenie z patką i zapięciem na rzep, zamek
błyskawiczny w rozporku, odblaskowe naszywki jako sygnalizacja
ostrzegawcza.
La longitud adecuada para los días cálidos. 2 bolsillos insertados
tipo canguro, 1 porta-metro doble a la derecha, bolsillo en muslo
izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil a la
izquierda, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapas y
cierre de velcro, cremallera en bragueta, ribetes reflectantes como
equipamiento de seguridad.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2550

chabrowy/granatowy aciano/marino

2551

granatowy/cynkowy marino/cinc

2552

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2553

piaskowy/czarny arena/negro

2554

zielony/czarny verde/negro

2555

łupkowy/czarny pizarra/negro

2556

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2557
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Linia Plaline chroni przed różnymi warunkami atmosferycznymi i sprawia, że jest ci ciepło i sucho
Zgodnie z dewizą „nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież” zaprojektowaliśmy kolekcję Plaline zapewniającą ochronę przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na kolejnych stronach można zapoznać się z wybranymi modelami, wyposażonymi dodatkowo w
wierzchnią tkaninę z powłoką z poliuretanu i specjalne watowanie. Pozwala dobrze przetrwać zimę i zapewnia optymalną ochronę przed zimnem,
wiatrem, deszczem i śniegiem. Najlepszy sposób na przyjemną pracę nawet w niekorzystnych warunkach.
La protección contra el mal tiempo Plaline le mantiene seco y caliente

Materiał

Material

Kolory
Colores
Rozmiary
Tallas
Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Kamizelka zimowa, Bluza zimowa, Kurtka na każdą pogodę: 100 % poliester
powlekana PU, wodoszczelna, oddychająca
Kurtka softshell: 96 % poliester, 4 % elastan
wodoodporna, oddychająca
Kurtka polarowa: 100% poliester
Wyposażenie bezpieczeństwa:
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Chaleco de invierno, Cazadora de invierno, Chaqueta multiu: 100% poliéster
revestido de PU, impermeable, transpirable
Chaqueta Softshell: 96 % poliéster, 4 % elastano
hidrófugo, transpirable
Chaqueta de forro polar: 100% poliéster
Equipamiento de seguridad: Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata
czarny/cynkowy, chabrowy/granatowy, granatowy/cynkowy, czysta biel/cynkowy, piaskowy/czarny, zielony/czarny, łupkowy/czarny,
czerwony/łupkowy
negro/cinc, aciano/marino, marino/cinc, blanco/cinc, arena/negro, verde/negro, pizarra/negro, rojo/pizarra
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Kurtka Softshell Chaqueta Softshell:

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Fieles al lema „no hay mal tiempo, sino mala ropa“, hemos desarrollado la colección Plaline de primera calidad resistente al mal tiempo. En las
siguientes páginas encontrará modelos seleccionados equipados además con un tejido superficial revestido de PU y un acolchado especial. Así
pasará bien el invierno y estará protegido óptimamente contra el frío, el viento, la lluvia y la nieve. Las mejores condiciones para trabajar bien,
incluso con mal tiempo.

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Kamizelka zimowa Chaleco de invierno
Wilgoć i zimno nie mają szans. Oddychająca, hydrofobowa, podklejone
szwy, kołnierzyk polarowy, naszywki odblaskowe na rękawie jako
sygnalizacja ostrzegawcza, 1 lewa kieszeń piersiowa z patką i
zapięciem na rzep, podwójna prawa kieszeń piersiowa, w części
piersiowej prawa kieszeń na telefon komórkowy, 2 przegródki na
długopis, 2 boczne kieszenie wszywane, 2 naszyte kieszenie boczne,
kieszeń na dokumenty pod patką frontową, stębnowana podszewka
wewnętrzna, kryty zamek błyskawiczny z przodu.
No dé tregua a la humedad ni al frío. Transpirable, repelente al agua,
costuras selladas, cuello de forro polar, ribetes reflectantes como
equipamiento de seguridad, 1 bolsillo izquierdo en pecho con solapa
y cierre de velcro, bolsillo doble derecho en pecho, bolsillo para
móvil en lado derecho del pecho, 2 compartimentos para lápices,
2 bolsillos laterales, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo de
documentos bajo solapa frontal, forro interior acolchado, cremallera
delantera oculta.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PU, wodoodporna, oddychająca
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa
3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Material: 100% poliéster
revestido de PU, repelente al agua, transpirable
Forro: 100% poliéster, acolchado de poliéster
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™,
tejido reflectante 8910 plata

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2580

chabrowy/granatowy aciano/marino

2581

granatowy/cynkowy marino/cinc

2582

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2583

piaskowy/czarny arena/negro

2584

zielony/czarny verde/negro

2585

łupkowy/czarny pizarra/negro

2586

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2587

142 | 143

80
UVS 066429

TESTEX Zürich

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Bluza zimowa Cazadora de invierno
Od zewnątrz sucho, od wewnątrz ciepło. Oddychająca, wodoszczelna,
podklejone szwy, kołnierzyk polarowy, naszywki odblaskowe na
rękawie jako sygnalizacja ostrzegawcza, kaptur w kołnierzu, 1 lewa
kieszeń piersiowa z patką i zapięciem na rzep, podwójna prawa
kieszeń piersiowa, w części piersiowej prawa kieszeń na telefon
komórkowy, 2 przegródki na długopis, 2 boczne kieszenie wszywane,
2 naszyte kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty pod patką
frontową, stębnowana podszewka wewnętrzna, kryty zamek
błyskawiczny z przodu, dziergane ściągacze w pasie, elastyczne
ściągacze rękawów regulowane taśma na rzep.
Seco por fuera, caliente por dentro. Transpirable, impermeable,
costuras selladas, cuello de forro polar, ribetes reflectantes como
equipamiento de seguridad, capucha en el cuello, 1 bolsillo izquierdo
en pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo doble derecho en
pecho, bolsillo para móvil en lado derecho del pecho, 2 compartimentos para lápices, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos laterales
aplicados, bolsillo en manga izquierda, bolsillo de documentos bajo
solapa frontal, forro interior acolchado, cremallera delantera oculta,
cintura de punto, dobladillos elásticos de mangas ajustables con
banda de velcro.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekana PU, wodoszczelna, oddychająca
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa
3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Material: 100% poliéster
revestido de PU, impermeable, transpirable
Forro: 100% poliéster
acolchado de poliéster
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™,
tejido reflectante 8910 plata

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2590

chabrowy/granatowy aciano/marino

2591

granatowy/cynkowy marino/cinc

2592

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2593

piaskowy/czarny arena/negro

2594

zielony/czarny verde/negro

2595

łupkowy/czarny pizarra/negro

2596

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2597
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Kurtka na każdą pogodę Chaqueta multiusos
Z odpowiednią powłoką, wielostronne zastosowanie razem z kurtką
polarową a Kurtka Softshell. Oddychająca, wodoszczelna, podklejone szwy,
kołnierzyk polarowy, naszywki odblaskowe na rękawie jako sygnalizacja
ostrzegawcza, kaptur w kołnierzu, 1 lewa kieszeń piersiowa z patką i
zapięciem na rzep, podwójna prawa kieszeń piersiowa, prawa kieszeń
na telefon komórkowy w części piersiowej, 2 przegródki na długopis, 2
boczne kieszenie wszywane, 2 naszyte kieszenie boczne, kieszonka na
lewym rękawie, kieszeń na dokumenty pod patką frontową, siateczkowa
podszewka wewnątrz, kryty zamek błyskawiczny z przodu, regulowane
rzepami ściągacze rękawów.
Bien cubierto y de uso flexible en combinación con la chaqueta de forro
polar o Chaqueta Softshell. Transpirable, impermeable, costuras selladas,
cuello de forro polar, ribetes reflectantes como equipamiento de seguridad, capucha en cuello, 1 bolsillo izquierdo en pecho con solapa y cierre
de velcro, bolsillo doble derecho en pecho, bolsillo para móvil en lado
derecho del pecho, 2 compartimentos para lápices, 2 bolsillos laterales,
2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo en manga izquierda, bolsillo de documentos bajo solapa frontal, forro interior de malla, cremallera delantera
oculta, dobladillos de mangas ajustables con banda de velcro.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powekana PU, wodoszczelna, oddychająca
Podszewka: 100 % poliester
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa
3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Material: 100% poliéster
revestido de PU, impermeable, transpirable
Forro: 100 % poliéster
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™, tejido
reflectante 8910 plata
Wskazówka: Kurtkę polarową Plaline i Kurtka Softshell można łączyć z kurtką na
Każdą pogodę Plaline jako podpinkę, uzyskując w ten sposób kurtkę zimową.
Consejo: la chaqueta de forro polar Plaline o Chaqueta Softshell se puede usar
como chaqueta interior en la chaqueta multiusos Plaline y convertirse así en
una chaqueta de invierno.
3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2570

chabrowy/granatowy aciano/marino

2571

granatowy/cynkowy marino/cinc

2572

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2573

piaskowy/czarny arena/negro

2574

zielony/czarny verde/negro

2575

łupkowy/czarny pizarra/negro

2576

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2577
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Kurtka softshell Chaqueta Softshell
Miękka i bezpieczna. Wodoodporna, oddychająca, 2 kieszenie boczne na
zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi z prawej na zamek błyskawiczny,
z przodu zamek błyskawiczny na całej długości, regulowane ściągacze
rękawów, odblaskowe lamówki pełniące funkcję ostrzegawczą.
Suave y segura. Hidrófugo, transpirable, 2 bolsillos laterales con
cremallera, 1 bolsillo derecho en pecho con cremallera, cremallera frontal completa, puños ajustables, ribetes reflectantes como
equipamiento de seguridad.
Tkanina wierzchnia: 96 % poliester, 4 % elastan
softshell
Taśma odblaskowa 3M™ Soctchlite™ 8910, srebrna
Tejido superficial: 96 % poliéster, 4 % elastano
Softshell
Equipamiento de seguridad: Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™,
tejido reflectante 8910 plata
Wskazówka: Kurtka softshell Plaline może stanowić podpinkę do kurtki na
każda pogodę Plaline, dzięki czemu uzyska się kurtkę zimową.
Nota: La chaqueta Softshell Plaline se puede usar como chaqueta
interior en la chaqueta multiusos Plaline y convertirse así en una
chaqueta de invierno.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2700

chabrowy/granatowy aciano/marino

2701

granatowy/cynkowy marino/cinc

2702

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2703

piaskowy/czarny arena/negro

2704

zielony/czarny verde/negro

2705

łupkowy/czarny pizarra/negro

2706

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2707
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline
Kurtka polarowa Chaqueta de forro polar
Synonim przyjemnego ciepła. 2 kieszenie boczne na zamek
błyskawiczny, przechodzący przez całą długość przedni zamek
błyskawiczny, ściągacze rękawów z gumką, naszywki odblaskowe jako
sygnalizacja bezpieczeństwa.
La esencia de una calidez agradable. 2 bolsillos laterales con
cremallera, cremallera frontal completa, dobladillos en mangas con
elástico, ribetes reflectantes como equipamiento de seguridad.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
polar antipilling
Wyposażenie bezpieczeństwa:
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Material: 100 % poliéster
forro polar de poliéster, antipilling
Equipamiento de seguridad: Banda reflectante 3M™ Scotchlite™,
tejido reflectante 8910 plata
Wskazówka: kurtkę polarową Plaline można łączyć z kurtką na każdą
pogdę jako podpinkę, uzyskując w ten sposób kurtkę zimową.
Consejo: la chaqueta de forro polar Plaline se puede usar como
chaqueta interior en la chaqueta multiusos Plaline y convertirse así
en una chaqueta de invierno.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2560

chabrowy/granatowy aciano/marino

2561

granatowy/cynkowy marino/cinc

2562

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2563

piaskowy/czarny arena/negro

2564

zielony/czarny verde/negro

2565

łupkowy/czarny pizarra/negro

2566

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

2567

80
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Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kamizelka
Szorty
Chaleco de trabajo Pantalón corto

Spodnie 3/4
Pantalón 3/4

czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
negro/cinc
negro/cinc
negro/cinc
negro/cinc
negro/cinc
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2500 Nr art.: N.º de art. 2510 Nr art.: N.º de art. 2520 Nr art.: N.º de art. 2530 Nr art.: N.º de art. 2540 Nr art.: N.º de art. 2550
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
royalblue/navy
Nr art.: N.º de art. 2501 Nr art.: N.º de art. 2511 Nr art.: N.º de art. 2521 Nr art.: N.º de art. 2531 Nr art.: N.º de art. 2541 Nr art.: N.º de art. 2551
granatowy/cynkowy
granatowy/cynkowy
granatowy/cynkowy
granatowy/cynkowy
granatowy/cynkowy
granatowy/cynkowy
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2502 Nr art.: N.º de art. 2512 Nr art.: N.º de art. 2522 Nr art.: N.º de art. 2532 Nr art.: N.º de art. 2542 Nr art.: N.º de art. 2552
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
Nr art.: N.º de art. 2503 Nr art.: N.º de art. 2513 Nr art.: N.º de art. 2523 Nr art.: N.º de art. 2533 Nr art.: N.º de art. 2543 Nr art.: N.º de art. 2553
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
arena/negro
arena/negro
arena/negro
arena/negro
arena/negro
arena/negro
Nr art.: N.º de art. 2504 Nr art.: N.º de art. 2514 Nr art.: N.º de art. 2524 Nr art.: N.º de art. 2534 Nr art.: N.º de art. 2544 Nr art.: N.º de art. 2554
zielony/czarny
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2505

zielony/czarny
zielony/czarny
zielony/czarny
zielony/czarny
zielony/czarny
verde/negro
verde/negro
verde/negro
verde/negro
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2515 Nr art.: N.º de art. 2525 Nr art.: N.º de art. 2535 Nr art.: N.º de art. 2545 Nr art.: N.º de art. 2555

łupkowy/czarny
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2506

łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
pizarra/negro
pizarra/negro
pizarra/negro
pizarra/negro
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2516 Nr art.: N.º de art. 2526 Nr art.: N.º de art. 2536 Nr art.: N.º de art. 2546 Nr art.: N.º de art. 2556

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2507

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2517

Rozmiary
Tallas

Bluza, Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Chaqueta y pantalón con cintura elástica, pantalón peto
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Kamizelka, Szorty, Spodnie 3/4 Chaleco de trabajo, pantalón corto, pantalón 3/4
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
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czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2527

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2537

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2547

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2557

Odzież robocza Plaline Ropa de trabajo Plaline

Kurtka softshell
Kurtka polarowa
Chaqueta Softshell Chaqueta de forro
polar

Kamizelka zimowa
Kurtka na każdą
Chaleco de
pogodę
Chaqueta multiusos invierno

czarny/cynkowy
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2700

czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
czarny/cynkowy
negro/cinc
negro/cinc
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2560 Nr art.: N.º de art. 2570 Nr art.: N.º de art. 2580

chabrowy/granatowy
aciano/marino
Nr art.: N.º de art. 2701

chabrowy/granatowy
aciano/marino
Nr art.: N.º de art. 2561

Fashion for your profession

Bluza zimowa
Cazadora de
invierno
czarny/cynkowy
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2590

chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
Nr art.: N.º de art. 2571 Nr art.: N.º de art. 2581 Nr art.: N.º de art. 2591

granatowy /cynkowy
granatowy /cynkowy
granatowy/cynkowy
granatowy /cynkowy
granatowy /cynkowy
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2702 Nr art.: N.º de art. 2562 Nr art.: N.º de art. 2572 Nr art.: N.º de art. 2582 Nr art.: N.º de art. 2592
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
czysta biel/cynkowy
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
blanco/cinc
Nr art.: N.º de art. 2703 Nr art.: N.º de art. 2563 Nr art.: N.º de art. 2573 Nr art.: N.º de art. 2583 Nr art.: N.º de art. 2593
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
piaskowy/czarny
arena/negro
arena/negro
arena/negro
arena/negro
arena/negro
Nr art.: N.º de art. 2704 Nr art.: N.º de art. 2564 Nr art.: N.º de art. 2574 Nr art.: N.º de art. 2584 Nr art.: N.º de art. 2594
zielony/czarny
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2705

zielony/czarny
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2565

zielony/czarny
zielony/czarny
verde/negro
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2575 Nr art.: N.º de art. 2585

zielony/czarny
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2595

łupkowy/czarny
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2706

łupkowy/czarny
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2566

łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
pizarra/negro
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2576 Nr art.: N.º de art. 2586

łupkowy/czarny
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2596

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2707

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2567

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2577

czerwony/łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2597

Rozmiary
Tallas

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
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czerwony/ łupkowy
rojo/pizarra
Art.-Nr. Art.-No. 2587

Odzież robocza Canvas 320
Ropa de trabajo Canvas 320

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
„3 w 1“ — jeszcze lepsza jakość, komfort noszenia i bezpieczeństwo
Warunki pracy bywają różne i zależą od branży, dlatego bardzo ważna jest odzież robocza indywidualnie dostosowana do praktycznych potrzeb.
Do zastosowań w ekstremalnych warunkach z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa najlepszym wyborem jest kolekcja ochronnej odzieży
roboczej CANVAS 320 firmy PLANAM – ta kolekcja markowej odzieży, która spełnia, a nawet przekracza najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa: Canvas 320 – innowacyjna tkanina: niezwykle odporna na niszczenie, oddycha i zapewnia odpowiednią temperaturę ciała, została przetestowana pod kątem obecności szkodliwych substancji i wyprodukowana bez ich zastosowania, Cordura® – wielofunkcyjny materiał uszlachetniony
powłoką TEFLON® w najmocniej obciążanych miejscach: odporna na rozrywanie i ścieranie, co zapewnia długą żywotność tkaniny, niebrudząca się i
wodoszczelna, co zapewnia łatwą pielęgnację, odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego 3MTM ScotchliteTM – zintegrowane bezpieczeństwo:
dobra widoczność w ciemności i przy złej pogodzie zmniejsza ryzyko wypadku, wyposażona dodatkowo w: praktyczne dodatki, na przykład wszystkie modele mają kieszeń na telefon komórkowy.
“3 en 1” para más calidad, comodidad y seguridad
Cuanto más diversas son las condiciones laborales de los distintos sectores, más importante es la ropa de trabajo confeccionada a medida para
responder a los requisitos prácticos. Para hacer frente a las exigencias extremas y a la vez tener en cuenta los aspectos de seguridad, la gama
de ropa de trabajo CANVAS 320 de PLANAM es la mejor elección: una colección de marca que supera los más elevados estándares de calidad.
Canvas 320 es un tejido innovador: especialmente resistente, transpirable para una buena temperatura corporal, producido a prueba de sustancias nocivas y libre de ellas. Cordura®, el material de alto rendimiento mejorado con TEFLON® para trabajos especialmente exigentes: resistente
al desgarre y a la abrasión para una larga vida útil, repelente a la suciedad y al agua para un mantenimiento sencillo. Ribetes reflectantes de
material reflectante 3M™ Scotchlite™, la seguridad integrada: la buena visibilidad en condiciones de oscuridad y mal tiempo reduce el riesgo
de accidentes; se complementan con prácticos accesorios, p. ej. bolsillos para el móvil en todos los modelos.

Material

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad
Kolory
Colores
Rozmiary
Tallas

Tkanina wierzchnia: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot Canvas, ok. 320 g/m², spód tkaniny lekko szorstki, bardzo oddychający, bardzo wytrzymały,
niekurczany sie wg. normy wg DIN EN ISO 6330
Wzmocnienia: 100 % oryginalna tkanina Cordura® z oryginalną powłoką TEFLON®,
splot płócienny, ok. 310 g/m², miękko wykończone
Cordura® jest tkaniną ekstremalnie odporną na rozdarcia i przecieranie
Tejido base: tafetán de 65 % poliéster y 35 % algodón
de aprox. 320 g/m², lado posterior del tejido ligeramente rugoso, muy transpirable,
muy resistente, no encoge, de conformidad con DIN EN ISO 6330
Refuerzos: 100 % nylon, Cordura® original con revestimiento de TEFLON® original,
tafetán de aprox. 310 g/m², acabado suave. Cordura® es un tejido
extremadamente resistente al desgarre y a la abrasión
Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna
Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata
chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, czysta biel/czysta biel, czarny/czarny, szary/czarny, khaki/czarny, brązowy/czarny,
czerwony/czerwony, granatowy/granatowy
aciano/aciano, verde/verde, blanco/blanco, negro/negro, gris/negro, caqui/negro, marrón/negro, rojo/rojo,
marino/marino
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Kamizelka, Szorty Chaleco, bermudas
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
Ochrona kolan
Protección para
rodillas
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Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa i Spodni
ogrodniczki.
Certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (n° de artículo 9901027) para pantalón
con cintura elástica y pantalón peto

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Materiał

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Bluza Chaqueta con cintura elástica
Dużo na niej, dużo w środku, duży komfort! 2 obszerne kieszenie
z tkaniny Cordura®, paski odblaskowe przy wszyciu rękawów i na
patkach kieszeni, 2 kieszenie na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami,
po prawej z dodatkowo naszytą kieszonką na telefon komórkowy,
kieszonka na lewym ramieniu z podwójnymi przegródkami na długopis, ściągacz z gumką w pasie, kryte zapięcie na zatrzaski z przodu,
regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów, zawieszka na kołnierzu.
¡Mucho fuera, mucho dentro, mucha comodidad! 2 bolsillos de Cordura® tipo canguro, ribetes reflectantes en las sisas y las solapas,
2 bolsillos en pecho (izquierdo con solapa y botones a presión,
derecho con bolsillo aplicado adicional para móvil), bolsillo en la
manga izquierda con portabolígrafos doble, cintura con elástico,
cierre frontal por botones a presión cubiertos por solapa, puños
ajustables por botón a presión, cinta para colgar en el cuello.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano

2110

zielony/zielony verde/verde

2111

czysta biel/czysta biel blanco/blanco

2112

szary/czarny gris/negro

2113

czarny/czarny negro/negro

2114

khaki/czarny caqui/negro

2115

brązowy/czarny marrón/negro

2116

czerwony/czerwony rojo/rojo

2117

granatowy/granatowy marino/marino

2118

80
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Ta kurtka i spodnie stanowią nową skalę jakości! Kieszonki na kolanach z tkaniny Cordura®, 2 obszerne kieszenie z Cordura®, po prawej
podwójna kieszonka na miarkę z tkaniny Cordura®, paski odblaskowe
na lamówce i patkach kieszeni, kieszeń na lewym udzie z patką i
zatrzaskami, naszyta na nią kieszonka na telefon komórkowy, ściągacz
z gumką w pasie, po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu, okrągły
ściągacz z 7 szlufkami na pasek i jeansowym guzikiem, rozporek na
zamek błyskawiczny spodni.
¡Un nuevo estándar de calidad! Bolsillos de Cordura® en las rodillas,
2 bolsillos de Cordura® tipo canguro, bolsillo doble derecho portametro de Cordura®, ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos
y en las solapas,1 bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, botones
a presión y bolsillo aplicado para móvil, bolsillo trasero derecho
reforzado, cintura con elástico, 7 trabillas y botón de vaqueros,
bragueta con cremallera.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano

2120

zielony/zielony verde/verde

2121

czysta biel/czysta biel blanco/blanco

2122

szary/czarny gris/negro

2123

czarny/czarny negro/negro

2124

khaki/czarny caqui/negro

2125

brązowy/czarny marrón/negro

2126

czerwony/czerwony rojo/rojo

2127

granatowy/granatowy marino/marino

2128

80
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Klasyka z wyjątkowym wyposażeniem „3w1“, oferowana w całej
palecie kolorów! 2 obszerne kieszenie z Cordura®, kieszenie na
kolanach z Cordura®, po prawej podwójna kieszeń z Cordura® na
miarkę, pasy odblaskowe na lamówkach i patkach kieszeni, po lewej
kieszeń na udzie z patką i zatrzaskami, naszyta na niej kieszonka na
telefon komórkowy, na klapie na piersi 1 kieszeń z patką i zatrzaskami
i 1 kieszeń na zamek błyskawiczny, ściągacz z gumką w pasie, z tyłu
po prawej 1 wzmocniona kieszeń, regulacja obwodu z guzikiem jeansowym, rozporek na zamek błyskawiczny, podwyższony tył z szelkami
na krzyż, paski szelek z elastyczną gumową wstawką, bezpieczne
zapięcia klamrowe na szelkach.
¡El clásico con el equipamiento único “3 en 1” en colores variados!
Bolsillos de Cordura® en las rodillas, 2 bolsillos de Cordura® tipo
canguro, bolsillo doble derecho porta-metro de Cordura®, ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos y en las solapas,1 bolsillo en
el muslo izquierdo con solapa, botones a presión y bolsillo aplicado
para móvil, bolsillo doble de peto (1 con solapa y botones a presión
y 1 con cremallera), bolsillo trasero derecho reforzado, cintura
ajustable con elástico y botón de vaqueros, bragueta con cremallera,
espalda alta reforzada, tirantes elásticos con hebillas de seguridad.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano

2130

zielony/zielony verde/verde

2131

czysta biel/czysta biel blanco/blanco

2132

szary/czarny gris/negro

2133

czarny/czarny negro/negro

2134

khaki/czarny caqui/negro

2135

brązowy/czarny marrón/negro

2136

czerwony/czerwony rojo/rojo

2137

granatowy/granatowy marino/marino

2138

80
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Kamizelka Chaleco de trabajo
Praktyczny niezbędnik, spełniający wysokie wymagania! 2 obszerne
kieszenie z Cordura®, odblaskowe paski na wzdłuż ramion i na patkach
kieszeni, 2 kieszenie na piersi, lewa z patką i zatrzaskami, prawa z
dodatkowo naszytą kieszonką na telefon komórkowy, ściągacz z gumką
w pasie, kryte zapięcie na zatrzaski z przodu, zawieszka na kołnierzu.
¡El chaleco para altas exigencias! 2 bolsillos de Cordura® tipo
canguro, ribetes reflectantes en la línea de los hombros y las solapas,
2 bolsillos en pecho (izquierdo con solapa y botones a presión,
derecho con bolsillo aplicado adicional para móvil), bolsillo en la
manga izquierda con portabolígrafos doble, cintura con elástico, cierre
frontal por botones a presión cubiertos por solapa, cinta para colgar
en el cuello.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano

2160

zielony/zielony verde/verde

2161

czysta biel/czysta biel blanco/blanco

2162

szary/czarny gris/negro

2163

czarny/czarny negro/negro

2164

khaki/czarny caqui/negro

2165

brązowy/czarny marrón/negro

2166

czerwony/czerwony rojo/rojo

2167

granatowy/granatowy marino/marino

2168

80
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Szorty Bermudas de trabajo
Cool, gdy nadejdzie upał! 2 obszerne kieszenie z Cordura®, po prawej
podwójna kieszeń z tkaniny Cordura® na miarkę, pasy odblaskowe
na lamówce i patkach kieszeni, po lewej kieszeń na udzie z patką i
zatrzaskami, na niej naszyta kieszonka na telefon komórkowy, ściągacz z gumką w pasie, po prawej 1 naszyta kieszeń z tyłu, ściągacz
w pasie z 7 szlufkami na pasek, jeansowy guzik, rozporek na zamek
błyskawiczny.
¡Para que no se sofoque cuando el calor arrecia! 2 bolsillos de Cordura® tipo canguro, bolsillo doble derecho porta-metro de Cordura®,
ribetes reflectantes en las bocas de los bolsillos y en las solapas,1
bolsillo en el muslo izquierdo con solapa, botones a presión y bolsillo
aplicado para móvil, bolsillo trasero derecho reforzado, cintura con
elástico, 7 trabillas y botón de vaqueros, bragueta con cremallera.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Kolory Colores
chabrowy/chabrowy aciano/aciano

2170

zielony/zielony verde/verde

2171

czysta biel/czysta biel blanco/blanco

2172

szary/czarny gris/negro

2173

czarny/czarny negro/negro

2174

khaki/czarny caqui/negro

2175

brązowy/czarny marrón/negro

2176

czerwony/czerwony rojo/rojo

2177

granatowy/granatowy marino/marino

2178

80
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Spodnie ocieplane
Już od dziś można korzystać z zalet naszej tkaniny Canvas także w zimnym środowisku pracy lub przy zimowej pogodzie. Spodnie termiczne
Canvas łączą wytrzymałość, dobre dopasowanie i oddychalność ze skuteczną ochroną przed zimnem, wiatrem i śniegiem. Drapana podszewka
wewnętrzna z bawełny zapewnia komfort noszenia i przyjemne ciepło. Jak zwykle, wszystkie produkty PLANAM z asortymentu Canvas wyposażone
są w liczne praktyczne detale, dzięki którym codzienna praca jest choć trochę łatwiejsza. Odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego 3M™
Scotchlite™ zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.
Pantalón térmico de lona

Materiał

Material

Tkanina wierzchnia: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot Canvas, ok. 320 g/m², niezwykle wytrzymała, niekurcząca się wg normy DIN EN ISO 6330,
Podszewka: 100 % poliester
Matowy wewnątrz
Tejido superficial: tafetán de 65 % poliéster y 35 % algodón
de aprox. 320 g/m², muy resistente, no encoge, de conformidad con DIN EN ISO 6330
Forro: 100 % poliéster
ligeramente rugosa en el interior

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata

Kolory
Colores

chabrowy, zielony, szary,czarny, khaki
aciano, verde, gris, negro, caqui

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Ahora ya no tiene por qué renunciar a las ventajas de nuestro tejido de lona aunque trabaje en entornos fríos o en pleno invierno: El pantalón térmico de lona combina resistencia, comodidad y transpirabilidad con una protección efectiva contra el frío, el viento y la nieve. El forro interior cardado
de algodón le garantiza la máxima comodidad y un agradable calor. Y como de costumbre, todos los productos PLANAM de la línea Canvas están
equipados con una serie de prácticos detalles que harán su trabajo diario un poco más fácil. Además, los ribetes reflectantes de 3M™ Schotchlite™
aumentarán su seguridad.

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Spodnie ocieplane Pantalón térmico
Przyjemnie ciepłe - Canvas w połączeniu z bawełną. 2 naszyte duże
kieszenie, z prawej strony podwójna kieszeń na metrówkę, otwory
kieszeni i patki obszyte odblaskowymi paskami, po lewej stronie kieszeń na udzie z patką i zatrzaskami, na to naszyta kieszeń na telefon
komórkowy, ściągacz z gumką w pasie, z prawej strony 1 wzmacniana
kieszeń tylna, pas wszywany z 7 szlufkami do paska i guzikiem
dżinsowym, zamek błyskawiczny w rozporku.
Agradable calor: La lona se une al algodón. 2 bolsillos insertados tipo
canguro, 1 porta-metro doble a la derecha, ribetes reflectantes en
bocas y solapas de bolsillos, bolsillo en muslo izquierdo con solapa
y botones de presión, bolsillo para móvil aplicado sobre bolsillo en
muslo, elástico en cintura, 1 bolsillo trasero derecho reforzado, cintura
ajustable con 7 trabillas y botón de vaquero, cremallera en bragueta.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
chabrowy aciano

2140

zielony verde

2141

szary gris

2143

czarny negro

2144

khaki caqui

2145
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Canvas na zimę: idealna odzież na zimną porę roku
Kolekcją Canvas na zimę sensownie rozszerzyliśmy skutecznie program. Pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami kolekcji Canvas 320, chroniąc
jednocześnie najlepiej przed chłodem, wiatrem, deszczem i śniegiem – dzięki poliuretanowemu powleczeniu wierzchniego materiału z poliestru
i ociepleniu z watoliny poliestrowej. Canvas 320 daje świadectwo naszej odpowiedzialności za jakość, daje komfort noszenia i bezpieczeństwo.
Materiał, wykończenia, kształt i wyposażenie spełniają wszystkie życzenia, pozwalają spokojnie zabrać się do pracy.

Materiał

Material

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
powlekany PU, bardzo wytrzymały
Wzmocnienia: 100 % oryginalna tkanina Cordura® z oryginalną powłoką TEFLON®,
splot płócienny, ok. 310 g/m², miękko wykończone.
Cordura® jest tkaniną ekstremalnie odporną na rozdarcia i przecieranie
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Tejido base: 100 % poliéster
con recubrimiento de PU, muy resistente, no encoge,
Refuerzos: 100 % nylon, Cordura® original con revestimiento de TEFLON® original,
tafetán de aprox. 310 g/m², acabado suave.
Cordura® es un tejido extremadamente resistente al desgarre y a la abrasión.
Forro: 100 % poliéster
forro de poliéster

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Taśma odblaskowa 3MTM SoctchliteTM 8910, srebrna

Kolory
Colores

chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, szary/czarny, khaki/czarny, czarny/czarny
aciano/aciano, verde/verde, gris/negro, caqui/negro, negro/negro

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™, tejido reflectante 8910 plata

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

Canvas Winter: La ropa ideal para el invierno.
Con Canvas Winter hemos ampliado nuestra exitosa gama de manera consecuente con nuestra filosofía. Canvas Winter le ofrece todas las
ventajas de la colección Canvas 320 y, gracias a su tejido exterior de poliéster recubierto con PU y su forro de poliéster, también una excelente
protección contra frío, viento, lluvia y nieve. Canvas 320 es el producto de nuestro compromiso con la calidad, la comodidad y la seguridad. Sus
materiales, formas, confección y equipamiento son capaces de satisfacer todas las exigencias, por lo que usted podrá dedicarse al trabajo sin
preocupación alguna.

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Parka zimowa Parka
Optymalna ochrona na wiatr i niepogodę! Wodoszczelna, podklejane
szwy, polarowy kołnierz, paski odblaskowe na ramionach i patkach
kieszeni, wzmocnienie z tkaniny Cordura® na wysokosci łokci, kaptur
w kołnierzu, po prawej naszyta kieszonka na telefon komórkowy, 2
boczne klasyczne kieszenie do włożenia rąk, 2 naszyte kieszenie
przednie i 2 kieszenie na piersi każda zapinana na patkę i zatrzaski,
kieszonka na lewym ramieniu, wewnętrzna kieszeń na rzep po lewej,
pikowane wewnętrzne ocieplenie, kryty zamek błyskawiczny z przodu.
¡Protección óptima contra el mal tiempo! Impermeable, costuras
selladas, cuello de forro polar, ribetes reflectantes en los hombros y
las solapas, refuerzo de Cordura® a la altura del codo, capucha en
el cuello, bolsillo derecho aplicado para móvil, 2 bolsillos laterales,
2 bolsillos delanteros aplicados y 2 bolsillos en pecho con solapa y
botones a presión, bolsillo en la manga izquierda, bolsillo izquierdo
interior con velcro, forro interior pespunteado, cierre frontal por
cremallera con solapa.
Kolory Colores
2190

zielony/zielony verde/verde

2191

szary/czarny gris/negro

2193

czarny/czarny negro/negro

2194

khaki/czarny caqui/negro

2195

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

chabrowy/chabrowy aciano/aciano
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320
Bluza zimowa Cazadora de invierno
Odzież robocza może wyglądać tak świetnie! Wodoszczelna, podklejone szwy, kołnierz polarowy, pasy odblaskowe na ramionach i na patkach kieszeni, naszywki z tkaniny Cordura® na zgięciach łokciowych,
kaptur w kołnierzu, naszyta kieszonka na telefon komórkowy z prawej,
2 boczne kieszenie do włożenia rąk, 2 kieszenie na piersi zapinane
na patkę i zatrzaski, kieszeń na lewym ramieniu, kieszeń wewnętrzna
zapinana na rzep, pikowane wewnętrzne ocieplenie, kryty zamek
błyskawiczny z przodu, dziergane ściągacze przy rękawach i w pasie.
¡Protección laboral con estética! Impermeable, costuras selladas, cuello de forro polar, ribetes reflectantes en los hombros y las solapas,
pliegues de los codos de Cordura®, capucha en el cuello, bolsillo
derecho aplicado para móvil, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en
pecho con solapa y botones a presión, bolsillo en la manga izquierda,
bolsillo izquierdo interior con velcro, forro interior pespunteado, cierre
frontal por cremallera con solapa, puños y cintura de punto.
Kolory Colores
2180

zielony/zielony verde/verde

2181

szary/czarny gris/negro

2183

czarny/czarny negro/negro

2184

khaki/czarny caqui/negro

2185

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.
TEFLON® jest zarejestrowaną marką DuPont używaną przez PLANAM na licencji.
TEFLON® es una marca registrada de DuPont y PLANAM la usa bajo licencia.

chabrowy/chabrowy aciano/aciano
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Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320

Bluza
Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kamizelka
Szorty
Chaleco de trabajo Bermudas
de trabajo

chabrowy/chabrowy
chabrowy/chabrowy
chabrowy/chabrowy
chabrowy/chabrowy
chabrowy/chabrowy
aciano/aciano
aciano/aciano
aciano/aciano
aciano/aciano
aciano/aciano
Nr art.: N.º de art. 2110 Nr art.: N.º de art. 2120 Nr art.: N.º de art. 2130 Nr art.: N.º de art. 2160 Nr art.: N.º de art. 2170
zielony/zielony
zielony/zielony
zielony/zielony
zielony/zielony
zielony/zielony
verde/verde
verde/verde
verde/verde
verde/verde
verde/verde
Nr art.: N.º de art. 2111 Nr art.: N.º de art. 2121 Nr art.: N.º de art. 2131 Nr art.: N.º de art. 2161 Nr art.: N.º de art. 2171
czysta biel/czysta biel czysta biel/czysta biel czysta biel/czysta biel czysta biel/czysta biel czysta biel/czysta biel
blanco/blanco
blanco/blanco
blanco/blanco
blanco/blanco
blanco/blanco
Nr art.: N.º de art. 2112 Nr art.: N.º de art. 2122 Nr art.: N.º de art. 2132 Nr art.: N.º de art. 2162 Nr art.: N.º de art. 2172
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
gris/negro
gris/negro
gris/negro
gris/negro
gris/negro
Nr art.: N.º de art. 2113 Nr art.: N.º de art. 2123 Nr art.: N.º de art. 2133 Nr art.: N.º de art. 2163 Nr art.: N.º de art. 2173
czarny/czarny
czarny/czarny
czarny/czarny
czarny/czarny
czarny/czarny
negro/negro
negro/negro
negro/negro
negro/negro
negro/negro
Nr art.: N.º de art. 2114 Nr art.: N.º de art. 2124 Nr art.: N.º de art. 2134 Nr art.: N.º de art. 2164 Nr art.: N.º de art. 2174
khaki/czarny
khaki/czarny
khaki/czarny
khaki/czarny
khaki/czarny
caqui/negro
caqui/negro
caqui/negro
caqui/negro
caqui/negro
Nr art.: N.º de art. 2115 Nr art.: N.º de art. 2125 Nr art.: N.º de art. 2135 Nr art.: N.º de art. 2165 Nr art.: N.º de art. 2175
brązowy/czarny
brązowy/czarny
brązowy/czarny
brązowy/czarny
brązowy/czarny
marrón/negro
marrón/negro
marrón/negro
marrón/negro
marrón/negro
Nr art.: N.º de art. 2116 Nr art.: N.º de art. 2126 Nr art.: N.º de art. 2136 Nr art.: N.º de art. 2166 Nr art.: N.º de art. 2176
czerwony/czerwony
czerwony/czerwony
czerwony/czerwony
czerwony/czerwony
czerwony/czerwony
rojo/rojo
rojo/rojo
rojo/rojo
rojo/rojo
rojo/rojo
Nr art.: N.º de art. 2117 Nr art.: N.º de art. 2127 Nr art.: N.º de art. 2137 Nr art.: N.º de art. 2167 Nr art.: N.º de art. 2177
granatowy/granatowy
granatowy/granatowy
granatowy/granatowy
granatowy/granatowy
granatowy/granatowy
marino/marino
marino/marino
marino/marino
marino/marino
marino/marino
Nr art.: N.º de art. 2118 Nr art.: N.º de art. 2128 Nr art.: N.º de art. 2138 Nr art.: N.º de art. 2168 Nr art.: N.º de art. 2178
Rozmiary
Tallas
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42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Kamizelka, Szorty Chaleco, bermudas
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Odzież robocza Canvas 320 Ropa de trabajo Canvas 320

Spodnie ocieplane
Pantalón térmico
de lona

Bluza zimowa
Cazadora de
invierno

chabrowy
aciano
Nr art.: N.º de art. 2140

chabrowy/chabrowy
chabrowy/chabrowy
aciano/aciano
aciano/aciano
Nr art.: N.º de art. 2180 Nr art.: N.º de art. 2190

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 2141

zielony/zielony
zielony/zielony
verde/verde
verde/verde
Nr art.: N.º de art. 2181 Nr art.: N.º de art. 2191

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 2143

szary/czarny
szary/czarny
gris/negro
gris/negro
Nr art.: N.º de art. 2183 Nr art.: N.º de art. 2193

czarny
negro
Nr art.: N.º de art. 2144

czarny/czarny
czarny/czarny
negro/negro
negro/negro
Nr art.: N.º de art. 2184 Nr art.: N.º de art. 2194

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 2145

khaki/czarny
khaki/czarny
caqui/negro
caqui/negro
Nr art.: N.º de art. 2185 Nr art.: N.º de art. 2195

Rozmiary
Tallas

Fashion for your profession

Parka zimowa
Parka

Spodine ocieplane Pantalón térmico de lona
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Parka zimowa, Bluza zimowa
Parka de invierno, Cazadora de invierno
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Odzież robocza Basalt
Ropa de trabajo Basalt
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Nowa odzież robocza zapewniająca komfort i bezpieczeństwo
Odzież robocza jest już od dawna nie tylko praktyczna. Firma PLANAM w swej nowej odzieży roboczej Basalt połączyła nowoczesne wzornictwo
z materiałami wysokiej jakości. Lekka tkanina mieszana o fakturze ripstop jest wytrzymała i podkreśla nowoczesny design. Subtelne połączenie
dwóch kolorów sprawia, że innowacja przyciąga wzrok. Obszerne kieszenie zapewniają dużo miejsca na wszystkie niezbędne przybory. Różne
możliwości regulacji oraz wygodne, elastyczne wstawki w pasie podkreślają optymalny krój. Dzięki temu odzież robocza Basalt jest wygodna i
komfortowa w każdej sytuacji roboczej. Aplikacje wykonane z 3M™ Scotchlite™ 8910 zapewniają dobrą widoczność także w ciemności i dodatkowe
bezpieczeństwo. Oczywiście spodnie Basalt z paskiem i spodnie na szelkach w połączeniu z nakolannikami PLANAM (numer artykułu 9901027)
posiadają certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, stopień 0. Z kolei certyfikat uzyskany zgodnie ze standardem Oeko-Tex 100 gwarantuje, że
odzież Basalt jest bezpieczna i nieszkodliwa dla zdrowia.
Nueva ropa de trabajo con confort y seguridad

Materiał

Material

Kolor główny: 65% poliester, 35% bawełna
ok. 260 g/m2, faktura ripstop
Kolor kontrastowy: 65% poliester, 35% bawełna
ok. 285 g/m2
ZHGO 093760
Wyposażenie bezpieczeństwa: Taśma odblaskowa
3M™ Scotchlite™ 8910, srebrna
Color principal: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 260 g/m², aspecto ripstop
Color de contraste: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 285 g/m²
Equipamiento de seguridad: Ribetes reflectantes 3M™ Scotchlite™ tejido reflectante 8910 plata

Kolory
Colores

antracytowy/czerwony, chabrowy/czerwony, granatowy/czerwony, oliwkowy/czerwony
antracita/rojo, aciano/rojo, marino/rojo, verde oliva/rojo

Rozmiary
Tallas

Bluza, Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Chaqueta y pantalón con cintura elástica, pantalón peto
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Szorty Bermudas S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL

Ochrona kolan

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa i
Spodni ogrodniczki.
certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo
9901027) para pantalón con cintura elástica y peto

Protección para
rodillas
Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Hace tiempo que la ropa de trabajo dejó de ser sólo práctica. PLANAM ha combinado un diseño moderno con materiales de gran calidad en
las nuevas prendas de trabajo Basalt. El ligero tejido mixto con aspecto ripstop es resistente y acentúa el diseño moderno. Los dos discretos
colores en los que la ropa está disponible convierten esta innovación en el centro de todas las miradas. Los amplios bolsillos proporcionan
mucho espacio para guardar todos los utensilios necesarios. Las numerosas posibilidades de ajuste junto con las cómodas cinturas elásticas
con cordón ponen de relieve su perfecta forma. Por tanto, la ropa de trabajo Basalt es cómoda y confortable en cualquier situación laboral. Las
aplicaciones de 3M™ Scotchlite™ 8910 proporcionan una buena visibilidad en la oscuridad y una seguridad adicional. Por descontado, los
pantalones con cintura elástica y los petos Basalt junto con las rodilleras PLANAM (número de artículo 9901027) como protección para las
rodillas han sido certificados conforme a la EN 14404 tipo 2, nivel 0. La certificación según el estándar Oeko-Tex 100 garantiza que las prendas
Basalt son inocuas para la salud.

Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Bluza Chaqueta con cintura elástica
Modny wygląd i optymalne dopasowanie. 2 naszyte kieszenie boczne,
1 kieszeń na piersi po lewej stronie z patką i zapięciem na rzep,
podwójna kieszeń na piersi z prawej, kieszeń na telefon komórkowy
w części piersiowej z prawej strony, ściągacze rękawów regulowane
na zatrzask, wykładany kołnierz, regulacja w pasie na zatrzask, 2
fałdy golfowe z tyłu, odblaskowe naszywki z przodu i na plecach jako
sygnalizacja ostrzegawcza.
Diseño moderno unido a un ajuste óptimo. 2 bolsillos laterales
aplicados, 1 bolsillo izquierdo en pecho con solapa y velcro, bolsillo
doble derecho en pecho, bolsillo para móvil en lado derecho del
pecho, puños ajustables con botón de presión, cuello vuelto, ancho
de cintura ajustable con botón de presión, 2 pliegues en espalda,
ribetes reflectantes en frontal y espalda como equipamiento de
seguridad.

Kolory Colores
2810

chabrowy/czerwony aciano/rojo

2811

granatowy/czerwony marino/rojo

2812

oliwkowy/czerwony verde oliva/rojo

2813

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

antracytowy/czerwony antracita/rojo

ZHGO 093760
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Wygodne i łatwe łączenie z innymi produktami. 2 naszyte kieszenie
boczne z zamkiem błyskawicznym, 2 naszyte kieszenie z boku kolan,
obsługiwane od góry, podwójna kieszeń na metrówkę po prawej,
po lewej kieszeń na udzie z patką i zatrzaskiem, kieszeń na telefon
komórkowy po lewej, ściągacz z gumką w pasie, 2 tylne kieszenie z
patką i zapięciem na rzep, zamek błyskawiczny w rozporku, w pasie
siedem szlufek na pasek oraz guzik dżinsowy, odblaskowe naszywki
jako sygnalizacja ostrzegawcza
Cómodo y fácil de combinar. 2 bolsillos laterales aplicados con
cremallera, 2 bolsillos aplicados en rodillas con apertura por parte
superior, 1 porta-metro doble a la derecha, bolsillo en muslo izquierdo
con solapa y botón de presión, bolsillo para móvil a la izquierda,
elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapas y velcro, cremallera
en la bragueta, cintura con 7 trabillas y botón de vaquero, ribetes
reflectantes como equipamiento de seguridad
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 0 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 0.
Kolory Colores
2820

chabrowy/czerwony aciano/rojo

2821

granatowy/czerwony marino/rojo

2822

oliwkowy/czerwony verde oliva/rojo

2823

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

antracytowy/czerwony antracita/rojo

ZHGO 093760
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Spodnie ogrodniczki Peto
Ochrona od stóp do głów. 2 naszyte kieszenie boczne z zamkiem
błyskawicznym, 2 naszyte kieszenie z boku kolan, obsługiwane od
góry, podwójna kieszeń na metrówkę po prawej stronie, po lewej
kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, kieszeń na telefon
komórkowy po lewej, kieszonka na klapce z patką i zapięciem na rzep,
2 tylne kieszenie z patką i zapięciem na rzep, zamek błyskawiczny w
rozporku, regulacja obwodu w pasie z guzikiem dżinsowym, zamek
błyskawiczny w rozporku, wysoki, zachodzący na plecy tył spodni
ze skrzyżowanymi szelkami, szelki z elastyczną wstawką z gumką,
bezpieczne zatrzaskowe zapięcia na szelkach, naszywki odblaskowe
jako sygnalizacja ostrzegawcza
Le protege desde el pecho hasta los pies. 2 bolsillos laterales
aplicados con cremallera, 2 bolsillos aplicados en rodillas con apertura
por parte superior, 1 porta-metro doble a la derecha, bolsillo en
muslo izquierdo con solapa y botón de presión, bolsillo para móvil a la
izquierda, bolsillo en peto con solapa y velcro, 2 bolsillos traseros con
solapas y velcro, cremallera en la bragueta, ajuste de ancho de cintura
con botón de vaquero, cremallera en la bragueta, espalda alta con
tirantes cruzados, tirantes con elástico de goma, hebilla de seguridad
en tirantes, ribetes reflectantes como equipamiento de seguridad
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 0 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 0.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Kolory Colores
antracytowy/czerwony antracita/rojo

2830

chabrowy/czerwony aciano/rojo

2831

granatowy/czerwony marino/rojo

2832

oliwkowy/czerwony verde oliva/rojo

2833

ZHGO 093760

192 | 193

Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Szorty Bermudas
Luźny styl. 2 naszyte boczne kieszenie, podwójna kieszeń na przymiar
z prawej strony, kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem,
kieszeń na telefon komórkowy z lewej strony, ściągacz gumowy w
pasie, 2 naszyte kieszenie na pośladkach z klapką i zapięciem na
rzepy, rozporek na zamek błyskawiczny, pas z 7 szlufkami i guzikiem.
Aspecto atractivo. 2 bolsillos laterales con cremallera cosidos, doble
bolsillo para guardar una regla a la derecha, bolsillo con solapa y
botón de cierre a la altura del muslo a la izquierda, bolsillo para el
móvil a la izquierda, cintura elástica, 2 bolsillos traseros con solapa
y velcro, bragueta con cremallera, unión con 7 trabillas de cinturón y
botón vaquero.

Kolory Colores
antracytowy/czerwony antracita/rojo

2840

chabrowy/czerwony aciano/rojo

2841

granatowy/czerwony marino/rojo

2842

oliwkowy/czerwony verde oliva/rojo

2843

ZHGO 093760
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Kurtka softshell Chaqueta Softshell

Kurtka zimowa Chaqueta de invierno

Najlepsza ochrona. Wiatroodporna, 2 boczne kieszenie wszywane, naszywki odblaskowe z przodu i na plecach, 1 kieszeń na piersi po prawej
stronie na wodoszczelny zamek błyskawiczny, regulowane mankiety
rękawów, dół kurtki regulowany troczkiem, wewnątrz miękki polar.
La mejor protección. A prueba de viento, 2 bolsillos laterales, ribetes
reflectantes en frontal y espalda, 1 bolsillo derecho en pecho con
cremallera impermeable, puños ajustables, cintura ajustable con
cordón, interior de suave forro polar.

Pasuje do odzieży roboczej Basalt. Oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelne, podklejone szwy, odblaskowe lamówki z przodu i z tyłu, 2
wszywane kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie na
piersi z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym, kieszeń wewnętrzna
z prawej strony z zamkiem błyskawicznym, zamek błyskawiczny z
przodu podłożony tkaniną na wysokości brody, dół kurtki regulowany
troczkiem, kieszeń na telefon komórkowy na lewym rękawie, regulowane mankiety rękawów, odpinany kaptur z możliwością regulacji.
Combinable con la ropa de trabajo Basalt. Transpirable, impermeable,
a prueba de viento, costuras selladas, ribetes reflectantes en frontal
y espalda, 2 bolsillos laterales con cremallera, 2 bolsillos en pecho
con cremallera impermeable, bolsillo interior a la derecha con
cremallera, cremallera frontal enguatada en barbilla, cintura ajustable
con cordón, bolsillo para el móvil en la manga izquierda, puños
ajustables, capucha extraíble y ajustable.

Tkanina wierzchnia: 100% poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100% poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Kolory Colores
czarny negro

3380

Instrukcja pielęgnacji Consejo de mantenimiento

Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
laminowana TPU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % poliéster
laminado de TPU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny negro3390

Instrukcja pielęgnacji Consejo de mantenimiento
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt
Spodnie Zimowe Pantalón de invierno
Optymalne uzupełnienie kurtki. Oddychające, wodoszczelne,
wiatroodporne, 2 naszyte kieszenie boczne na wodoszczelny zamek
błyskawiczny, rozporek na zamek błyskawiczny, podwójna kieszeń na
lewym udzie z zamkiem wodoszczelnym i patką na zatrzask, naszyta
kieszeń na telefon komórkowy z patką, kieszenie kolanowe, naszywka
odblaskowa na kolanach z przodu i z tyłu, podwójna kieszeń na
metrówkę ze szlufką na młotek z prawej, 2 kieszenie na pośladkach
zamykane na patkę i taśmę na rzep, boczny zamek błyskawiczny na
goleni, wyżej skrojone plecy chroniące nerki
Wskazówka: Spodnie z lekkim watowaniem można nosić jako spodnie
zimowe na normalne spodnie robocze lub z bielizną funkcyjną pod
spodem.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027)
El compañero ideal de la chaqueta. Transpirable, impermeable, a
prueba de viento, 2 bolsillos laterales aplicados con cremallera
impermeable, cremallera en la bragueta, bolsillo doble en muslo izquierdo con cremallera impermeable y solapa con botón de presión,
bolsillo aplicado para móvil con solapa, bolsillos en rodillas, ribete
reflectante en zona delantera y trasera de las rodillas, porta-metro
doble con trabilla para martillo a la derecha, 2 bolsillos traseros
con solapa y cierre con banda de velcro, cremallera lateral en la
pantorrilla, espalda alta para proteger los riñones.
Nota: Este pantalón ligeramente acolchado puede llevarse en invierno
si se coloca sobre el pantalón de trabajo habitual o bien con ropa
interior funcional.
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Tkanina wierzchnia: 100% poliester
Laminowanie z TPU
Podszewka: 100% poliester
Watowanie: 100% poliester
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100% poliéster
laminado de TPU
Forro: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
czarny negro

3385

Instrukcja pielęgnacji Consejo de mantenimiento
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Odzież robocza Basalt Ropa de trabajo Basalt

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Peto

Szorty
Bermudas

antracytowy/czerwony
antracita/rojo
Nr art.: N.º de art. 2810

antracytowy/czerwony
antracita/rojo
Nr art.: N.º de art. 2820

antracytowy/czerwony
antracita/rojo
Nr art.: N.º de art. 2830

antracytowy/czerwony
antracita/rojo
Nr art.: N.º de art. 2840

chabrowy/czerwony
aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2811

chabrowy/czerwony
aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2821

chabrowy/czerwony
aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2831

chabrowy/czerwony
aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2841

granatowy/czerwony
marino/rojo
Nr art.: N.º de art. 2812

granatowy/czerwony
marino/rojo
Nr art.: N.º de art. 2822

granatowy/czerwony
marino/rojo
Nr art.: N.º de art. 2832

granatowy/czerwony
marino/rojo
Nr art.: N.º de art. 2842

oliwkowy/czerwony
verde oliva/rojo
Nr art.: N.º de art. 2813

oliwkowy/czerwony
verde oliva/rojo
Nr art.: N.º de art. 2823

oliwkowy/czerwony
verde oliva/rojo
Nr art.: N.º de art. 2833

oliwkowy/czerwony
verde oliva/rojo
Nr art.: N.º de art. 2843

Kurtka softshell
Spodnie zimowe
Chaqueta Softshell Pantalón de
invierno

Kurtka zimowa
Chaqueta de
invierno

czarny
negro
Nr art.: N.º de art. 3380

czarny
negro
Nr art.: N.º de art. 3385

Rozmiary
Tallas

Bluza, Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki
Chaqueta y pantalón con cintura elástica, pantalón peto
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Spodnie i Kurtka zimowa, Kurtka softshell
Pantalón y Chaqueta de invierno, Chaqueta Softshell Basalt
S – M – L – XL – XXL – XXXL
Szorty Bermuda
S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
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Fashion for your profession

czarny
negro
Nr art.: N.º de art. 3390

Odzież robocza Basalt Neon
Ropa de trabajo Basalt Neon

Odzież robocza Basalt Neon Ropa de trabajo Basalt Neon
Widoczna ochrona w każdej sytuacji i przy każdej pogodzie
Wysokogatunkowe materiały w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem – tym wyróżnia się asortyment Basalt, który odniósł sukces na rynku.
Dzięki kolekcji Basal Neon firma PLANAM stawia kolejny krok do przodu. Lekka tkanina mieszana o fakturze ripstop jest wytrzymała i oferuje
optymalną ochronę przy rozproszonym oświetleniu. Ochronę zapewniają kolorowe naszywki z fluoryzującej tkaniny i wyposażenie bezpieczeństwa
z odblaskowymi aplikacjami 3M™ Scotchlite™. Kontrastowe szwy podkreślają nowoczesny styl, a obszerne kieszenie zapewniają dużo miejsca na
wszystkie niezbędne w pracy przybory.
Protección visible en todas las situaciones y en todas las condiciones meteorológicas
Materiales de alta calidad combinados con un diseño moderno: eso es la gama de éxito Basalto. Con la colección Basalto neón, PLANAM crea
un nuevo matiz. El ligero tejido mixto en diseño Ripstop es resistente y ofrece una protección óptima cuando la luz es difusa. Algo que se
consigue cortando la línea de color con el tejido fluorescente y con la seguridad con las aplicaciones reflectantes de 3M™ Scotchlite™. Las
costuras cosidas en un hilo de otro color refuerzan el diseño moderno y los bolsillos de gran tamaño disponen de suficiente espacio para todo lo
que se necesita durante el trabajo.

Material

Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki
Kolor główny: 65% poliester, 35% bawełna
ok. 260 g/m2, technologia Rip-Stop
Kolor kontrastowy: 85% poliester, 15% bawełna
ok. 300 g/m2
Pantalón, Pantalón peto
Color principal: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 260 g/m², óptica Ripstop
Color de contraste: 85 % poliéster, 15 % algodón
aprox. 300 g/m²

Kurtka softshell
Tkanina wierzchnia: 100% poliester
Technologia Rip-Stop
Chaqueta Softshell
Tejido superior: 100 % poliéster
Óptica Ripstop

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna
Tejido Réflex 3M™ Scotchlite™ 8912 N plata

Kolory
Colores

antracytowy/żółty, granatowy/pomarańczowy, oliwkowy/pomarańczowy
antracita/amarillo, marino/naranja, verde oliva/naranja

Rozmiary
Tallas

Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Pantalón, Pantalón peto
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110, 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
Kurtka softshell Chaqueta Softshell
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Odzież robocza Basalt Neon Ropa de trabajo Basalt Neon
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Wysokogatunkowy materiał z odblaskowymi wstawkami. 2 naszyte
boczne kieszenie, kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem, kieszeń na telefon komórkowy z lewej strony, podwójna kieszeń
na przymiar z prawej strony, gumowy ściągacz w pasie, rozporek
na zamek błyskawiczny, pas z 7 szlufkami i guzikiem, odblaskowe
obszycie jako wyposażenie bezpieczeństwa, 2 naszyte kieszenie na
pośladkach z klapą i zapięciem na rzepy.
Material de alta calidad con matices visibles. Dos bolsillos laterales
cosidos, bolsillo con solapa a la altura del muslo y botón de presión
a la izquierda, bolsillo para el móvil a la izquierda, doble bolsillo
para guardar una regla a la derecha, cintura elástica, bragueta con
cremallera, unión con 7 trabillas de cinturón y botón vaquero, ribetes
reflectantes de seguridad, 2 bolsillos traseros cosidos con solapa y
velcro.
Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6220

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6221

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6222
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Odzież robocza Basalt Neon Ropa de trabajo Basalt Neon
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Wygodna praca przy optymalnym zabezpieczeniu. Naszyta duża
kieszeń z klapą i zamknięciem na rzepy, 2 naszyte kieszenie boczne,
kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem, kieszeń na
telefon komórkowy z lewej strony, podwójna kieszeń na przymiar z
prawej strony, guzik do regulacji szerokości pasa, gumowy ściągacz
w pasie, rozporek na zamek błyskawiczny, odblaskowe obszycie jako
wyposażenie bezpieczeństwa, 2 naszyte kieszenie na pośladkach z
zapięciem na rzepy, tylna część z szelkami z elastyczną wstawką z
gumy, szelki z klamrą bezpieczeństwa.
Trabaje cómodo con la protección óptima. Bolsillo de peto cosido
con solapa y velcro, 2 bolsillos laterales cosidos, bolsillo a la altura
del muslo con solapa y botón de presión a la izquierda, bolsillo para
el móvil a la izquierda, doble bolsillo para guardar una regla a la
derecha, cintura ajustable con botón de pantalón, cintura elástica,
bragueta con cremallera, ribetes reflectantes de seguridad, 2 bolsillos traseros cosidos con velcro, parte trasera alzada con tirantes,
tirantes elásticos, hebilla de seguridad en los tirantes.
Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6230

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6231

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6232
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Odzież robocza Basalt Neon Ropa de trabajo Basalt Neon
Kurtka softshell Chaqueta Softshell
Zda egzamin przy każdej pogodzie. Oddychająca, wodoodporna i
wiatroszczelna, 2 boczne chowane kieszenie na zamek błyskawiczny,
z przodu kryty zamek błyskawiczny, odblaskowe obszycie z przodu i
na plecach jako wyposażenie bezpieczeństwa, elastyczne mankiety,
wewnętrzna miękka wyściółka.
Supera todas las pruebas en todas las situaciones meteorológicas.
Transpirable, resistente al agua, a prueba de viento, 2 bolsillos laterales de parche para las manos con cremallera, cremallera principal
con protección, ribetes reflectantes de seguridad en la parte frontal y
en la espalda, puños elásticos, lana suave en el interior.

Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6290

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6291

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6292
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Basalt Neon Basalt Neon

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Fashion for your profession

Kurtka softshell
Chaqueta Softshell

antracytowy/żółty
antracytowy/żółty
antracytowy/żółty
antracita/amarillo
antracita/amarillo
antracita/amarillo
Nr art.: N.º de art. 6220 Nr art.: N.º de art. 6230 Nr art.: N.º de art. 6290
granatowy/pomarańcgranatowy/pomarańcgranatowy/pomarańczowy marino/naranja
zowy marino/naranja
zowy marino/naranja
Nr art.: N.º de art. 6221 Nr art.: N.º de art. 6231 Nr art.: N.º de art. 6291
oliwkowy/pomarańczowy oliwkowy/pomarańczowy oliwkowy/pomarańczowy
verde oliva/naranja
verde oliva/naranja
verde oliva/naranja
Nr art.: N.º de art. 6222 Nr art.: N.º de art. 6232 Nr art.: N.º de art. 6292

Rozmiary
Tallas

Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Pantalón, Pantalón peto
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110, 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
Kurtka softshell Chaqueta Softshell
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Junior
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Junior
Wygodne, bezpieczne i wytrzymałe – także dla Juniorów
Dokazywanie na placu zabaw lub zabawa w lesie i w ogrodzie – ponieważ dzieci ruszają się dużo, potrzebują optymalnej ochrony. Dlatego też
PLANAM zaprojektował kolekcję dla Juniorów, która jest wygodna i zapewnia Państwa dziecku optymalne bezpieczeństwo. Także przy brzydkiej
pogodzie dziecko może bawić się bez problemu, gdyż odblaskowe obszycia z 3M™ Scotchlite™ zapewniają dobrą widoczność, nawet przy rozproszonym świetle. Lekka, mieszana tkanina wysokiej jakości jest wytrzymała i łatwa w utrzymaniu i nawet częste pranie nie stanowi tutaj problemu.
Jak powszechnie wiadomo w przypadku wszystkich produktów firmy PLANAM, także kolekcja Junior została starannie wykonana z bez zawartości
szkodliwych substancji, zgodnie z TEX Standard 100. Także praktyczne charakterystyczne wykończenia zostały starannie wykonane – zupełnie jak
odzież dla dorosłych.
Cómodo, seguro y resistente: también para los más pequeños
Divirtiéndose en el parque, jugando en el bosque o en el jardín, los niños se mueven sin parar y por eso necesitan una protección óptima. Por
eso PLANAM ha desarrollado la colección Junior, que ofrece la seguridad óptima a sus pequeños sin restar comodidad. Sus hijos también pueden jugar al aire libre con mal tiempo, pues los bordones reflectantes de 3M™ Scotchlite™ se ven con claridad incluso con luz difusa. El ligero
tejido mixto de alta calidad es resistente y fácil de cuidar, así que lo puede lavar con frecuencia sin ningún problema. Como todos los demás
productos de PLANAM, la colección Junior consta de materiales no tóxicos conformes con el Oeko Tex Estándar 100, que se han elaborado con
esmero. También se han incluido elementos prácticos, al igual que para los «mayores».

Kurtka softshell
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Technologia Rip-Stop

Material

Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki
Kolor główny: 65 % poliester, 35 % bawełna
ok. 260 g/m2, technologia Rip-Stop
Kolor kontrastowy: 85 % poliester, 15 % bawełna
ok. 300 g/m2
Pantalón, Pantalón peto
Color principal: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 260 g/m², óptica Ripstop
Color de contraste: 85 % poliéster, 15 % algodón
aprox. 300 g/m²

Wyposażenie
bezpieczeństwa
Seguridad

Tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna
Odpowiada wytycznym normy DIN EN 14682:2015 dotyczącej bezpieczeństwa odzieży dla dzieci
Tejido Réflex 3M™ Scotchlite™ 8912 N plata
Satisface las normas de DIN EN 14682:2015 sobre la seguridad de la ropa infantil

Kolory
Colores

antracytowy/żółty, granatowy/pomarańczowy, oliwkowy/pomarańczowy
antracita/amarillo, marino/naranja, verde oliva/naranja

Rozmiary
Tallas

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

Spodnie do pasa, Spodnie ogrodniczki Pantalón, Pantalón peto

Kurtka softshell Chaqueta Softshell
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Chaqueta Softshell
Tejido superior: 100 % poliéster
Óptica Ripstop

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Materiał

Junior
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Bezpieczna zabawa. 2 naszyte boczne kieszenie, kieszeń na udzie
z klapą i zatrzaskiem z lewej strony, podwójna kieszeń na przymiar
z prawej strony, regulowany ściągacz w pasie, rozporek na zamek
błyskawiczny, w pasie 7 szlufek na pasek i guzik, odblaskowe obszycia
jako wyposażenie bezpieczeństwa, 2 naszyte kieszenie na pośladkach
z zapięciem na rzepy.
Jugar con seguridad. 2 bolsillos laterales cosidos, bolsillo con solapa
a la altura del muslo y botón de presión a la izquierda, doble bolsillo
para guardar una regla a la derecha, cintura elástica ajustable,
bragueta con cremallera, unión con 7 trabillas de cinturón y botón
de presión, ribetes reflectantes de seguridad, 2 bolsillos traseros
cosidos con velcro.
Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6110

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6111

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6112
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Junior
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Nieograniczona swoboda ruchu. Naszyta duża kieszeń z klapą i
zapięciem na rzepy, 2 naszyte boczne kieszenie, kieszeń na udzie z
lewej strony z klapą i zatrzaskiem, podwójna kieszeń na przymiar z
prawej strony, guzik do regulacji szerokości pasa, gumowy ściągacz
w pasie, rozporek na zamek błyskawiczny, odblaskowe obszycia jako
wyposażenie bezpieczeństwa, 2 naszyte kieszenie na pośladkach z
zapięciem na rzepy, tylna część z szelkami z elastyczną wstawką z
gumy, szelki z klamrą bezpieczeństwa.
Libertad de movimiento. Bolsillo de peto cosido con solapa y velcro,
2 bolsillos laterales cosidos, bolsillo a la altura del muslo con solapa
y botón de presión a la izquierda, doble bolsillo para guardar una
regla a la derecha, cintura ajustable con botón de presión, cintura
elástica, bragueta con cremallera, ribetes reflectantes de seguridad,
2 bolsillos traseros cosidos con velcro, parte trasera alzada con
tirantes, tirantes elásticos, hebilla de seguridad en los tirantes.

Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6120

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6121

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6122
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Junior
Kurtka softshell Chaqueta Softshell
Brzydka pogoda już nam niestraszna. Oddychająca, wodoodporna,
wiatroszczelna, 2 boczne chowane kieszenie, z przodu kryty zamek
błyskawiczny, odblaskowe obszycie z przodu i na plecach jako wyposażenie bezpieczeństwa, elastyczne mankiety, wewnętrzna miękka
wyściółka.
No existe el mal tiempo. Transpirable, resistente al agua, a prueba
de viento, 2 bolsillos laterales, cremallera principal con protección,
ribetes reflectantes de seguridad en la parte frontal y en la espalda,
puños elásticos, vellón suave en el interior.

Kolory Colores
antracytowy/żółty antracita/amarillo

6130

granatowy/pomarańczowy marino/naranja

6131

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M. 3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

oliwkowy/pomarańczowy verde oliva/naranja 6132
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Junior

Fashion for your profession

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kurtka softshell
Chaqueta Softshell

antracytowy/żółty
antracita/amarillo
Nr art.: N.º de art. 6110

antracytowy/żółty
antracita/amarillo
Nr art.: N.º de art. 6120

antracytowy/żółty
antracita/amarillo
Nr art.: N.º de art. 6130

granatowy/pomarańczowy marino/naranja
Nr art.: N.º de art. 6111

granatowy/pomarańczowy marino/naranja
Nr art.: N.º de art. 6121

granatowy/pomarańczowy marino/naranja
Nr art.: N.º de art. 6131

oliwkowy/pomarańczowy oliwkowy/pomarańczowy oliwkowy/pomarańczowy
verde oliva/naranja
verde oliva/naranja
verde oliva/naranja
Nr art.: N.º de art. 6112 Nr art.: N.º de art. 6122 Nr art.: N.º de art. 6132

Rozmiary
Tallas

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Odzież robocza Highline
Ropa de trabajo Highline
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Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Nowoczesny design, perfekcyjna jakość!
Odzież robocza może być atrakcyjna. Dowodzi tego kolekcja Highline firmy PLANAM, która nie tylko spełnia, ale i przewyższa wszelkie wymogi odnośnie odzieży
odpowiadającej aktualnym trendom. Zachwyca jej nowoczesny i awangardowy design wzbudza zachwyt. O jej jakości przekonują sprawdzone w praktyce
cechy, dzięki którym PLANAM jest wiodącym dostawcą w tej dziedzinie: zastosowanie wysokiej jakości mieszanek tkanin, perfekcyjne wykonanie i
dopracowane detale oraz liczne, praktyczne szczegóły wyposażenia. Nasza dokładna kontrola jakości daje użytkownikom odczuć, że są zawsze dobrze i
bezpiecznie ubrani.
Highline ubiera i przyciąga uwagę, długa lista zalet tej odzieży robi wrażenie: Materiały przyjemne w dotyku i odporne na zadrapania, 3-kolorowa optyka, duża
trwałość i odporność na niszczenie dzięki potrójnym szwom w miejscach obciążenia. Aby użytkownicy długo mogli cieszyć się ubraniami, wszystkie modele
wykonane są zgodnie z normą DIN EN ISO 6330 i dlatego nie kurczą się.
Kolejna zaleta: cały asortyment jest poddawany kontroli przez międzynarodową organizację ekologiczną „Öko-Tex” w jednym z jej 14 renomowanych instytutów
badawczo-rozwojowych ds. materiałów włókienniczych. Certyfikat zgodny z normą Öko-Tex 100 gwarantuje, że odzież Highline pod względem zdrowotnym nie
budzi zastrzeżeń. Zawsze można się w niej czuć dobrze.
Diseño moderno, calidad perfecta
La ropa profesional no tiene por qué ser aburrida. Así lo demuestra PLANAM con su colección Highline, que dejará más que satisfechos a los que deseen
una moda actual. El diseño sorprende por su modernidad y frescura. La calidad resulta convincente debido a las cualidades que han convertido a PLANAM
en uno de los proveedores líderes: el uso de combinaciones textiles de alta calidad, un acabado perfecto hasta en el más mínimo detalle y características
de equipamiento prácticas. Nuestros estrictos controles de calidad le confieren la sensación de estar siempre bien vestido y de forma segura.
Highline es también “atractiva”, como pone de manifiesto una larga serie de ventajas: Acabados sin arañazos, aspecto tricolor, resistente con costuras triples
en los puntos de carga. Y para que pueda disfrutar de los modelos durante mucho tiempo, se han fabricado conforme a la norma DIN EN ISO 6330 para
evitar que encojan.
Otra ventaja: la gama ha sido probada por la comunidad internacional “Öko-Tex” en uno de los 14 prestigiosos institutos
de análisis e investigación textil. La certificación conforme al Öko-Tex Standard 100 le garantiza que Highline se ha fabricado
teniendo en cuenta la salud de los usuarios. Así se sentirá siempre bien.
Materiał

Material

Kolor
Colores

Rozmiary
Tallas

Kolor główny i aplikacje: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonaly, ok. 285 g/m²
Kolor kontrastowy: 65 % poliester, 35 % bawełna
tkanina Canvas, splot płócienny, 320 g/m²
Color principal y aplicaciones: 65% poliéster, 35% algodón
285 g/m²
Color secundario: 65% poliéster, 35% algodón
tejido de lona, 320 g/m²
chabrowy/granatowy/cynkowy, cynkowy/łupkowy/czerwony, łupkowy/czarny/czerwony, cynkowy /chabrowy/czerwony, beżowy/
brązowy/cynkowy, zielony/czarny/czerwony, czerwony/łupkowy/czarny, czysta biel/czysta biel/żółty
azul aciano/marino/cinc, cinc/pizarra/rojo, pizarra/negro/rojo, cinc/azul aciano/rojo, beige/marrón/cinc
verde/negro/rojo, rojo/pizarra/negro, blanco/blanco/amarillo
Odzież damska chabrowy/granatowy/cynkowy, łupkowy/czarny/czerwony, czerwony/łupkowy/czarny
Ropa de mujer azul aciano/marino/cinc, pizarra/negro/rojo, rojo/pizarra/negro
Odzież męska Ropa de hombre 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 – 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kolor chabrowy/granatowy/ cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo w rozmiarach
Color azul aciano/marino/cinc y pizarra/negro/rojo además en
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69
Kamizelka, Szorty Chaleco, pantalón corto XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL – XXXXL
Odzież damska Ropa de mujer 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Instrukcja pielęgnacji
Cuidado

Ochrona kolan
Protección para
rodillas
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Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa ,
Spodni ogrodniczki i Kombinezonu
Certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo
9901027) para pantalón y peto y Combi rally.

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Bluza Chaqueta
Niezwykle praktyczna. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie
piersiowe na patki i zamki błyskawiczne, kolorowe aplikacje na
prawej kieszeni piersiowej, kieszeń na lewym ramieniu, regulowane
rzepami ściągacze rękawów, ściągacz gumowy w pasie, przykryty
zamek błyskawiczny z przodu, kołnierz kładziony, lamówki na barkach i
ramionach, 2 zakładki na plecach.
Bonita y práctica. 2 bolsillos laterales aplicados, 2 en pecho con
solapa y cierre de velcro, aplicaciones de color en el bolsillo derecho
del pecho, bolsillo para móvil en la manga izquierda, puños ajustables
con cierre de velcro, cierre frontal oculto de cremallera, elástico en
cintura, ribete en parte frontal y mangas, 2 pliegues golf en espalda.
Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2310
cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo 		

2311

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo

		

2312

cynkowy/chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo

2313

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc 		

2314

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo		 2315
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro		

2316

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo

2317

80
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Spodnie do pasa Pantalón
Wygodne i elastyczne. 2 kieszenie klasyczne boczne, 2 naszyte
kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, otwory kieszeniowe z
patkami kieszeniowymi ozdobione kolorowymi lamówkami, podwójna
kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem na
rzep, ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z patkami, pas z 7
szlufkami na pasek, rozporek na zamek błyskawiczny.
Cómodo y flexible. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplicados en
rodillas con aplicaciones de color, bolsillo doble para regla, bolsillo
en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil,
elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa, cremallera en
bragueta, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2320
cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo		

2321

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo		

2322

cynkowy/chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo

2323

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc		

2324

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo		 2325
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro		

2326

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo

2327
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Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Spodnie ogrodniczki Peto
Klasyczny model w nowym design. 2 kieszenie klasyczne boczne,
2 naszyte kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, otwory
kieszeniowe z patkami ozdobione kolorowymi lamówkami, podwójna
kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem
na rzep, kieszeń ogrodniczek z patką i zamkiem na rzep, kolorowe
aplikacje na górnej kieszeni ogrodniczek, ściągacz na gumkę w pasie,
2 kieszenie tylne z patkami, regulacja pasa z przykrytym zatrzaskiem,
rozporek na zamek błyskawiczny, podciągnięty tył z szelkami na krzyż,
szelki z wszytymi gumkami, sprzączka zabezpieczająca przy szelkach.
El clásico con un diseño nuevo. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos
aplicados en rodillas con aplicaciones de colores, bolsillo doble
para regla, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro,
bolsillo para móvil, bolsillo en pecho con solapa y cierre de velcro,
aplicaciones de color en bolsillo en pecho, elástico en cintura, 2
bolsillos traseros con solapa, ajuste de ancho de cintura con botón
automático oculto, cremallera en bragueta, espalda alta con tirantes
cruzados, tirantes con elástico de goma, hebilla de seguridad en
tirantes, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2330
cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo

2331

łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo

2332

cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo

2333

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc 		

2334

zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo		 2335
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro		

2336

czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo 2337
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T E S T E X Z ü ri c h

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Damska bluza Chaqueta mujer
Wygodna i jednocześnie solidna. 2 naszyte kieszenie boczne, 2
kieszenie na piersiach z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje
na prawej kieszonce na piersi, regulowane ściągacze rękawów, zakryte
frontowe zapięcie na zamek błyskawiczny, lamówka z przodu i na
rękawach.
Muy cómoda y aun así robusta. 2 bolsillos laterales aplicados, 2
bolsillos en pecho con solapa y velcro, apliques de color en el
bolsillo derecho en pecho, puños ajustables con velcro, cremallera
frontal oculta, bordón en canesú y mangas.

Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2318
łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo 2319
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro
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TESTEX Zürich

2390.

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Damskie spodnie do pasa Pantalón Mujer
Po prostu praktyczne. 2 wszyte duże kieszenie, 2 naszyte kieszenie na
kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka na miarkę, po
lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, gumka w pasie, 2
kieszenie na pośladkach z patkami, rozporek na zamek błyskawiczny,
otwory kieszeni i patki obszyte kolorową lamówką.
Increíblemente práctico. 2 bolsillos insertados tipo canguro, 2 bolsillos aplicados en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro doble,
bolsillo en muslo izquierdo con solapa y velcro, elástico en cintura,
2 bolsillos traseros con solapa, cremallera en bragueta, bocas y
solapas de bolsillos con bordones de color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2328
łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo 2329
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro
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2391

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Damskie Spodnie ogrodniczki Pantalón Peto Mujer
Nowy fason, sprawdzony komfort. 2 wszyte duże kieszenie, 2 naszyte
kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
kieszonka na klapce z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje
na kieszonce w klapce, gumka w pasie, 2 kieszenie na pośladkach
z patką, regulacja obwodu w pasie schowanym zatrzaskiem,
podciągnięta wyżej część na plecach ze skrzyżowanymi szelkami,
szelki z elastyczną taśmą z gumką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia
na szelkach, otwory kieszeni i patki obszyte kolorową lamówką.
Un look novedoso con la comodidad de siempre. 2 bolsillos
insertados tipo canguro, 2 bolsillos aplicados en rodillas con apliques
de color, 1 porta-metro doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa
y velcro, bolsillo en peto con solapa y velcro, apliques de color en
bolsillo en peto, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa,
ajuste de ancho de cintura con botón de presión oculto, espalda
alta con tirantes cruzados, tirantes con elástico de goma, hebilla de
seguridad en tirantes, bocas y solapas de bolsillos con bordones de
color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg EN 14404 typ 2, poziom 1
w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para rodillas
conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc 2338
łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo 2339
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro
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2392

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Szorty Pantalón corto
Idealne na lato. 2 kieszenie klasyczne boczne, podwójna kieszeń
na metrówkę, otwory kieszeniowe z patkami ozdobione kolorowymi
lamówkami, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem na rzep,
ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z patkami, pas z 7
szlufkami na pasek, rozporek na zamek błyskawiczny.
Ideal para verano. 2 bolsillos insertados, bolsillo doble para regla,
bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo
para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa,
cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con ribetes de
color.
Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc2370
cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo 2371
łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo2372
cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo 2373
beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc 2374
zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo2375
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro2376
czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo2377
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Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Kamizelka Chaleco
Bez rękawów. Komfortowa w noszeniu. 2 naszywane kieszenie boczne,
2 kieszenie piersiowe z patkami i zamkami na rzepy, kolorowe
aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, ściągacz na gumkę w pasie,
przykryty zamek przedni, kołnierz, lamówka na barkach, 2 zakładki na
plecach.
Sin mangas. Cómodo de usar. 2 bolsillos laterales aplicados,
2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, aplicaciones
de color en el bolsillo derecho del pecho, elástico en cintura, cierre
frontal oculto de cremallera, ribete en parte frontal, 2 pliegues golf
en espalda.
Kolory Colores
chabrowy/granatowy/cynkowy azul aciano/marino/cinc

2360

cynkowy/łupkowy/czerwony cinc/pizarra/rojo 2361
łupkowy/czarny/czerwony pizarra/negro/rojo2362
cynkowy /chabrowy/czerwony cinc/azul aciano/rojo

2363

beżowy/brązowy/cynkowy beige/marrón/cinc 2364
zielony/czarny/czerwony verde/negro/rojo2365
czerwony/łupkowy/czarny rojo/pizarra/negro2366
czysta biel/czysta biel/żółty blanco/blanco/amarillo2367
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Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline
Kombinezon Combi rally

Kitel roboczy Abrigo

Idealny w każdym calu: 2 kieszenie piersiowe z patkami i zapięciem
na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, kieszeń na
telefon komórkowy na lewym rękawie, mankiety u rękawów regulowane rzepami, gumka w pasku w talii, zapinany na kryty, dwukierunkowy
suwak z przodu, 2 zakładki na plecach, 2 wszyte duże kieszenie, 2 naszyte kieszenie kolanowe z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszeń
na metrówkę, kieszeń na telefon komórkowy, kieszeń na lewym udzie
z patką i na rzepy, 2 kieszenie tylne z patkami, kolorowe naszywki na
karczku, przy rękawach i jako wykończenie patek i kieszeni.
Bien de arriba a abajo: 2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de
velcro, aplicaciones de color en el bolsillo derecho del pecho, bolsillo
para móvil en la manga izquierda, puños ajustables con cierre de
velcro, elástico en cintura, cierre frontal doble oculto de cremallera,
2 pliegues golf en espalda, 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplicados en rodillas con aplicaciones de color, bolsillo doble para regla,
bolsillo para móvil, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de
velcro, 2 bolsillos traseros con solapa, ribete de color en parte frontal,
mangas, bocas y solapas de bolsillos.

Perfekcyjny ubiór. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe
z patkami i na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej,
kieszeń na telefon komórkowy na lewym rękawie, mankiety rękawów
regulowane rzepami, zapinany na kryty suwak z przodu, kołnierz
wykładany, naszywki na karczku i rękawach, 2 zakładki na plecach,
rozcięcia boczne.
Vístase a la perfección. 2 bolsillos laterales aplicados, 2 en pecho
con solapa y cierre de velcro, aplicaciones de color en el bolsillo
derecho del pecho, bolsillo para móvil en la manga izquierda, puños
ajustables con cierre de velcro, cierre frontal oculto de cremallera,
cuello vuelto, ribete en parte frontal y mangas, 2 pliegues golf en
espalda, aperturas laterales.
Kolory Colores
chabrowy/granatowy/ cynkowy azul aciano/marino/cinc 2350
cynkowy/łupkowy/czerwony pizarra/negro/rojo		

Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
chabrowy/granatowy/ cynkowy azul aciano/marino/cinc 2340
cynkowy/łupkowy/czerwony pizarra/negro/rojo		
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2352

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Peto

Kamizelka
Chaleco

Szorty
Pantalón corto

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2310

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2320

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2330

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2360

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2370

cynkowy/łupkowy/
czerwony
cinc/pizarra/rojo
Nr art.: N.º de art. 2311

cynkowy/łupkowy/
czerwony
cinc/pizarra/rojo
Nr art.: N.º de art. 2321

cynkowy/łupkowy/
czerwony
cinc/pizarra/rojo
Nr art.: N.º de art. 2331

cynkowy/łupkowy/
czerwony
cinc/pizarra/rojo
Nr art.: N.º de art. 2361

cynkowy/łupkowy/
czerwony
cinc/pizarra/rojo
Nr art.: N.º de art. 2371

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2312

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2322

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2332

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2362

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2372

cynkowy/chabrowy/
czerwony
cinc/azul aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2313

cynkowy/chabrowy/
czerwony
cinc/azul aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2323

cynkowy/chabrowy/
czerwony
cinc/azul aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2333

cynkowy/chabrowy/
czerwony
cinc/azul aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2363

cynkowy/chabrowy/
czerwony
cinc/azul aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 2373

beżowy/brązowy/
cynkowy
beige/marrón/cinc
Nr art.: N.º de art. 2314

beżowy/brązowy/
cynkowy
beige/marrón/cinc
Nr art.: N.º de art. 2324

beżowy/brązowy/
cynkowy
beige/marrón/cinc
Nr art.: N.º de art. 2334

beżowy/brązowy/
cynkowy
beige/marrón/cinc
Nr art.: N.º de art. 2364

beżowy/brązowy/
cynkowy
beige/marrón/cinc
Nr art.: N.º de art. 2374

zielony/czarny/czerwony zielony/czarny/czerwony zielony/czarny/czerwony zielony/czarny/czerwony zielony/czarny/czerwony
verde/negro/rojo
verde/negro/rojo
verde/negro/rojo
verde/negro/rojo
verde/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2315 Nr art.: N.º de art. 2325 Nr art.: N.º de art. 2335 Nr art.: N.º de art. 2365 Nr art.: N.º de art. 2375
czerwony/łupkowy/czarny czerwony/łupkowy/czarny czerwony/łupkowy/czarny czerwony/łupkowy/czarny czerwony/łupkowy/czarny
rojo/pizarra/negro
rojo/pizarra/negro
rojo/pizarra/negro
rojo/pizarra/negro
rojo/pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2316 Nr art.: N.º de art. 2326 Nr art.: N.º de art. 2336 Nr art.: N.º de art. 2366 Nr art.: N.º de art. 2376
czysta biel/czysta biel/
żółty
blanco/blanco/amarillo
Nr art.: N.º de art. 2317

czysta biel/czysta biel/
żółty
blanco/blanco/amarillo
Nr art.: N.º de art. 2327

Rozmiary
Tallas

Odzież męska Ropa de hombre
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 – 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kolor chabrowy/granatowy/ cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo w rozmiarach
Color azul aciano/marino/cinc y pizarra/negro/rojo además en
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69
Kamizelka , Szorty Chaleco, pantalón corto XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL – XXXXL
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czysta biel/czysta biel/
żółty
blanco/blanco/amarillo
Nr art.: N.º de art. 2337

czysta biel/czysta biel/
żółty
blanco/blanco/amarillo
Nr art.: N.º de art. 2367

czysta biel/czysta biel/
żółty
blanco/blanco/amarillo
Nr art.: N.º de art. 2377

Odzież robocza Highline Ropa de trabajo Highline

Damska bluza
Chaqueta mujer

Damskie spodnie
do pasa
Pantalón Mujer

Damskie spodnie
ogrodniczki
Pantalón PetoMujer

Kombinezon
Combi rally

Kitel roboczy
Abrigo

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2318

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2328

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2338

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2340

chabrowy/granatowy/
cynkowy
azul aciano/marino/cinc
Nr art.: N.º de art. 2350

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2319

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2329

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2339

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2342

łupkowy/czarny/
czerwony
pizarra/negro/rojo
Nr art.: N.º de art. 2352

czerwony/łupkowy/
czarn
rojo/pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2390

czerwony/łupkowy/
czarn
rojo/pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2391

czerwony/łupkowy/
czarn
rojo/pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2392

Rozmiary
Tallas

Odzież damska Ropa de mujer 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Odzież męska Ropa de hombre 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 – 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kolor chabrowy/granatowy/ cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo w rozmiarach
Color azul aciano/marino/cinc y pizarra/negro/rojo además en
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69
Kamizelka Szorty Chaleco, pantalón corto XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL – XXXXL
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Fashion for your profession

Odzież robocza Visline
Ropa de trabajo Visline

Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
Design bezpieczny, a przy tym modny i elegancki
Jeśli chcecie mieć profesjonalną odzież jednocześnie bezpieczną, modną i elegancką, to dobry wybór stanowi kolekcja PLANAM Visline.
Trójkolorowy fason wygląda świeżo i stanowi modny akcent, a innowacyjny design aplikacji z tkaniny ostrzegawczej zapewnia dobrą widoczność.
W ten sposób będziecie Państwo lepiej widoczni nawet przy stłumionym oświetleniu. Jednak na tym nie koniec: odporne na obciążenia
wykończenie, wysoka wytrzymałość z potrójnym szwem w punktach dużego obciążenia, praktyczna kieszeń na komórkę we wszystkich wyrobach
oraz szeroka gama rozmiarów gwarantuje dodatkową korzyść jakości i komfortu. Typowe PLANAM!
Wskazówka: Odzież Visline nie jest odzieżą ostrzegawczą wg normy EN ISO 20471.
Diseño seguro y, al mismo tiempo, elegante
Si desea un diseño que combine elegancia y seguridad para su ropa de trabajo, la colección Visline de PLANAM será la elección correcta. El
aspecto tricolor presta a la ropa una nota fresca y actual, mientras que el innovador diseño de los apliques de tejido de señalización aumenta
su visibilidad. De este modo, se le verá mejor cuando la luz sea tenue. Pero no solo eso: el equipamiento a prueba de arañazos, la elevada
resistencia con costura triple en los puntos de carga, el práctico bolsillo para móvil en todos los artículos y la amplia oferta de tallas garantizan
además una gran ventaja en cuanto a calidad y comodidad. ¡Típico de PLANAM!
Aviso: las prendas de Visline no son prendas de señalización conforme a EN ISO 20471.

Materiał

Material

Kolory
Colores
Rozmiary
Tallas

Kolor główny i aplikacje: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonaly, ok. 285 g/m²
Kolor kontrastowy ostrzegawczy pomarańczowy/ostrzegawczy żółty: 85 % poliester, 15 % bawełna
splot diagonaly, ok. 290 g/m²
Color principal y apliques: 65 % poliéster, 35 % algodón
285 g/m²
Color en contraste naranja fluorescente / amarillo fluorescente: 85 % poliéster, 15 % algodón
290 g/m²
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy, czarny/pomarańczowy/cynkowy, zielony/pomarańczowy/łupkowy, granatowy/żółty/cynkowy
cinc/naranja/pizarra, negro/naranja/cinc, verde/naranja/pizarra, marino/amarillo/cinc
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kamizelka, Szorty Chaleco, pantalón corto
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
Ochrona kolan
Protección
para rodillas
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Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa i Spodni
ogrodniczki.
Certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo 9901027) para
pantalón con cintura elástica y peto

Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
V1 Bluza V1 Chaqueta con cintura elástica
Modnie trójkolorowa. Dobrze widoczna. Absolutnie bezpieczna.
2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem
na rzep, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi, kieszonka na
komórkę na prawym rękawie, regulowane na rzep ściągacze rękawów,
kryte przednie zapięcie na zamek, ściągacz z gumką w pasie, wszyte
paseczki na siedzeniu i ramionach, 2 golfowe fałdki w plecach.
A la moda, con tres colores y buena visibilidad: muy segura, 2 bolsillos laterales aplicados, 2 en pecho con solapa y cierre de velcro,
apliques de color en el bolsillo derecho del pecho, bolsillo para móvil
en la manga izquierda, puños ajustables con cierre de velcro, cierre
frontal oculto de cremallera, elástico en cintura, bordón en canesú y
mangas, 2 pliegues en espalda.
Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra  2410
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2411
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra 2412
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc2413

80
UVS 064178

250 | 251

TESTEX Zürich

Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
V2 Bluza V2 Chaqueta con cintura elástica
Atrakcyjny design, bezpieczna i świetnie wyposażona. 2 naszyte
kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzep,
kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi, kieszonka na komórkę
na prawym rękawie, regulowane na rzep ściągacze rękawów, kryte
przednie zapięcie na zamek, ściągacz z gumką w pasie, wszyte
paseczki na siedzeniu i ramionach, 2 golfowe fałdki w plecach.
Diseño, seguridad y equipamiento atractivos. 2 bolsillos laterales
aplicados, 2 en pecho con solapa y cierre de velcro, apliques de color en el bolsillo derecho del pecho, bolsillo para móvil en la manga
izquierda, puños ajustables con cierre de velcro, cierre frontal oculto
de cremallera, elástico en cintura, bordón en canesú y mangas, 2
pliegues en espalda.
Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra  2480
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2481
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra2482
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc2483
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Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Eleganckie, wytrzymałe i wygodne. 2 wszyte kieszenie, 2 naszyte
kieszenie na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
kieszonka na komórkę, ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie na
pośladkach z patkami, rozporek na zamek błyskawiczny, otwory
kieszeni i patki obszyte kolorowymi paseczkami.
Chic, resistente y cómodo. 2 bolsillos insertados tipo canguro,
2 bolsillos aplicados en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro
doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro,
bolsillo para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con
solapa, cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con
bordones de color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra2420
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2421
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra2422
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc2423
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Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Załóż i czuj się bezpiecznie. 2 wszyte kieszenie, 2 naszyte kieszonki
na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka na miarkę,
po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, kieszonka na
komórkę, kieszonka na klapce z patką i zapięciem na rzep, kolorowe
aplikacje na kieszonce w klapce, ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie z patkami na pośladkach, regulacja obwodu w pasie schowanym
zatrzaskiem, rozporek na zamek błyskawiczny, podciągnięta wyżej
część na plecach ze skrzyżowanymi szelkami, szelki z elastyczną
wstawką taśmy z gumką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia na
szelkach, otwory kieszeni obszyte kolorowymi paseczkami.
Comodidad y seguridad. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplicados
en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro doble, bolsillo en
muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil,
bolsillo en peto con solapa y cierre de velcro, apliques de color en
bolsillo en peto, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa,
ajuste de ancho de cintura con botón de presión oculto, cremallera
en bragueta, espalda alta con tirantes cruzados, tirantes con elástico
de goma, hebilla de seguridad en tirantes, bocas y solapas de
bolsillos con bordones de color.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra2430
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2431
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra2432
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc 2433
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Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
Kamizelka Chaleco de trabajo
Świetny wygląd. Dobra robota. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie
na piersiach z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje na prawej
kieszonce na piersi, ściągacz z gumką w pasie, zakryte frontowe
zapięcie na zamek błyskawiczny, wszyte paseczki na siedzeniu,
2 golfowe fałdki na plecach.
Buen aspecto. Buen trabajo. 2 bolsillos laterales aplicados,
2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, apliques de color
en el bolsillo derecho del pecho, elástico en cintura, cierre frontal
oculto de cremallera, bordón en canesú, 2 pliegues en espalda.
Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra2460
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2461
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra 2462
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc2463
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Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline
Szorty Pantalón corto de trabajo
Idealna świeżość latem. 2 wszyte kieszenie, podwójna kieszonka
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep,
kieszonka na komórkę, ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie na
siedzeniu z patką, rozporek na zamek błyskawiczny, otwory kieszeni i
patki obszyte kolorowymi paseczkami.
Ideal para el verano. 2 bolsillos insertados tipo canguro, 1 portametro doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de
velcro, bolsillo para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con
solapas, cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con
bordones de color.

Kolory Colores
cynkowy/pomarańczowy/łupkowy cinc/naranja/pizarra2470
czarny/pomarańczowy/cynkowy negro/naranja/cinc2471
zielony/pomarańczowy/łupkowy verde/naranja/pizarra2472
granatowy/żółty/cynkowy marino/amarillo/cinc2473
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Odzież robocza Visline Ropa de trabajo Visline

Fashion for your profession

V1 Bluza
V1 Chaqueta con
cintura elástica

V2 Bluza
V2 Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kamizelka
Szorty
Chaleco de trabajo Pantalón corto
de trabajo

cynkowy/pomarańczowy/
łupkowy
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2410

cynkowy/pomarańczowy/
łupkowy
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2480

cynkowy/pomarańczowy/
łupkowy
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2420

cynkowy/pomarańczowy/
łupkowy
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2430

cynkowy/pomarańczowy/
łupkow
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2460

cynkowy/pomarańczowy/
łupkowy
cinc/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2470

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2411

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2481

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2421

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2431

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2461

czarny/pomarańczowy/
cynkowy
negro/naranja/cinc
Nr art.: N.º de art. 2471

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2412

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2482

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2422

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2432

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2462

zielony/pomarańczowy/
łupkowy
verde/naranja/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2472

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2413

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2483

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2423

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2433

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2463

granatowy/żółty/
cynkowy
marino/amarillo/cinc
Nr art.: N.º de art. 2473

Rozmiary
Tallas

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Kamizelka, Szorty Chaleco, pantalón corto
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Odzież robocza Tristep
Ropa de trabajo Tristep

266 | 267

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
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.
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.

Materiał
Material

65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonaly, ok. 320 g/m², niekurczący się wg normy DIN EN ISO 6330,
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 ISO 6330, alta calidad = medidas estables y cuidado súper sencillo

Kolory
Colores

chabrowy, chabrowy/granatowy, czerwony/granatowy, szary/czarny
Kombinezon, Kitel roboczy i Kamizelka niedostępne w kolorze czerwony/granatowy
aciano, aciano/marino, rojo/marino, gris/negro
Mono de trabajo, Bata de trabajo y Chaleco de trabajo indisponible in rojo/marino

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
Kamizelka chaleco de trabajo
S - M - L - XL - XXL – XXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
Ochroniacze kolan
Protección para
rodillas
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Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z podkładką pod kolana PLANAM (nr art. 9901927) do
Spodni do pasa, Spodnie ogrodniczki, Kombinezonu
Certificada como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (n° de artículo 9901027) para
pantalón con cintura elástica, peto, mono de trabajo

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
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

chabrowy/granatowy aciano/marino

1201

czerwony/granatowy rojo/marino

1203

szary/czarny gris/negro

1204

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
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, bragueta con cremallera, cintura con 7 trabillas, bolsillos tipo canguro,
2 bolsillos traseros reforzados con solapa y velcro.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.

Kolory Colores
chabrowy aciano

1111

chabrowy/granatowy aciano/marino

1211

czerwony/granatowy rojo/marino

1213

szary/czarny gris/negro

1214

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
Spodnie 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 integración 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.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
chabrowy aciano

1121

chabrowy/granatowy aciano/marino

1221

czerwony/granatowy rojo/marino

1223

szary/czarny gris/negro

1224

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich
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Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
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, wzmocnienie 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.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
chabrowy aciano

1131

chabrowy/granatowy aciano/marino

1231

szary/czarny gris/negro

1234

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
Kitel roboczy Bata de trabajo
Nowe wzornictwo zapewnia większy komfort. 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. Cierre frontal 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 aciano

1141

chabrowy/granatowy aciano/marino

1241

szary/czarny gris/negro

1244

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep
Kamizelka 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 aciano

1151

chabrowy/granatowy aciano/marino

1251

szary/czarny gris/negro

1254

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Odzież robocza Tristep Ropa de trabajo Tristep

Bluza
Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kombinezon
Mono de trabajo

Kitel roboczy
Bata de trabajo

Fashion for your profession

Kamizelka
Chaleco de trabajo

chabrowy
chabrowy
chabrowy
aciano
aciano
aciano
Nr art.: N.º de art. 1101 Nr art.: N.º de art. 1111 Nr art.: N.º de art. 1121
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
chabrowy/granatowy
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
aciano/marino
Nr art.: N.º de art. 1201 Nr art.: N.º de art. 1211 Nr art.: N.º de art. 1221 Nr art.: N.º de art. 1231 Nr art.: N.º de art. 1241 Nr art.: N.º de art. 1251
czerwony/granatowy
czerwony/granatowy
czerwony/granatowy
rojo/marino
rojo/marino
rojo/marino
Nr art.: N.º de art. 1203 Nr art.: N.º de art. 1213 Nr art.: N.º de art. 1223
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
szary/czarny
gris/negro
gris/negro
gris/negro
gris/negro
gris/negro
gris/negro
Nr art.: N.º de art. 1204 Nr art.: N.º de art. 1214 Nr art.: N.º de art. 1224 Nr art.: N.º de art. 1234 Nr art.: N.º de art. 1244 Nr art.: N.º de art. 1254

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
Kamizelka chaleco de trabajo
S - M - L - XL - XXL – XXXL

Food
HACCP
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DIN EN 10524

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
splot 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
czysta biel
Męska bluza, Męskie spodnie do pasa i spodnie ogrodniczki także w kolorze chabrowym
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 koszula i Kitel roboczy Camisas y batas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Damskie Mujer:
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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czysta biel
blanco
chabrowy
aciano

Food
Męska bluza Chaqueta 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.

Kolory Colores
czysta biel blanco

5310

chabrowy aciano

5315

80
UVS 065120

288 | 289

TESTEX Zürich

Food
Męska wciągana koszula Camisa para hombre
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
czysta biel blanco

5370

80
UVS 065120
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TESTEX Zürich

Food
Męskie/damskie spodnie do pasa
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.

Kolory Colores
Męskie Hombre:
czysta biel blanco

5330

chabrowy aciano

5335

Damskie Mujer:
czysta biel blanco

5331

80
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TESTEX Zürich

Food
Męskie/damskie spodnie ogrodniczki
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:
czysta biel blanco

5340

chabrowy aciano

5345

Damskie Mujer:
czysta biel blanco

5341

80
UVS 065120
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Food
Męski kombinezon Mono para hombre

Męski kitel 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
czysta biel blanco

5350

Kolory Colores
czysta biel blanco

80
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5390

80
TESTEX Zürich

UVS 065120

TESTEX Zürich

Food
Męski kitel roboczy Bata de trabajo para hombre

Damski kitel 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

Kolory Colores
czysta biel blanco

80
UVS 065120
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czysta biel blanco

5360

80
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5361

Food

Fashion for your profession

Damski kitel
roboczy
Bata de trabajo
para mujer

Damskie spodnie
do pasa
Pantalón con
cintura elástica
para mujer

czysta biel blanco
czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 5360 Nr art.: N.º de art. 5390

biały blanco
Nr art.: N.º de art. 5361

czysta biel blanco
czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 5331 Nr art.: N.º de art. 5341

Męska bluza
Chaqueta
para hombre

Męskie spodnie do
pasa
Pantalón con
cintura elástica
para hombre

Męskie spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto
para hombre

Męski kitel
roboczy
Bata de trabajo
para hombre

Męski kitel
do rzeźni
Bata de carnicero
para hombre

Męska wciągana
koszula
Camisa
para hombre

Damskie spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto
para mujer

Męski kombinezon
Mono para hombre

czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 5310 Nr art.: N.º de art. 5370 Nr art.: N.º de art. 5330 Nr art.: N.º de art. 5340 Nr art.: N.º de art. 5350
chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 5315

Rozmiary
Tallas
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chabrowy aciano
chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 5335 Nr art.: N.º de art. 5345

Męskie Hombre:
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Wciągana koszula i Kitel roboczy Camisas y batas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Damskie Mujer:
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Odzież robocza MG 300
Ropa de trabajo MG 300

Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Gdy robi się gorąco, podejdź do sprawy na chłodno
Gdy na budowie robi się gorąco, praca wyciska z Ciebie siódme poty. Właściwe ubranie może wiele ułatwić. Ubranie, które oddycha i działa jak klimatyzacja. Takie cechy posiada kolekcja PLANAM MG 300 — wykonana z oddychających tkanin i prosta w pielęgnacji. Wyjątkowa mieszanka tkanin
składająca się z 65 % poliestru i 35 % bawełny zapewnia efekt antyperspiracji. Jest prosta w pielęgnacji i nadaje się do suszenia w suszarce. Listę
zalet dopełniają wytrzymałość i wygoda, dzięki czemu kolekcja spełnia wszystkie aktualne wymagania dotyczące nowoczesnej odzieży roboczej.

Para que no se sofoque cuando el trabajo arrecia.
Cuando se trabaja duro en obras, inevitablemente se suda. Aquí la ropa de trabajo correcta le puede aliviar la faena. Para poder regular la
temperatura del cuerpo, la ropa tiene que ser transpirable. La Colección MG 300 de PLANAM le ofrece precisamente esta ventaja;
es completamente transpirable y de fácil cuidado. Su “efecto antisudor” resulta de la combinación única de 65 % de poliéster y 35 % de
algodón. Además, este tejido es muy fácil de cuidar, ya que es apto para secadora. Resistencia y comodidad son las cualidades que completan
el excepcional paquete de ventajas de esta moderna ropa de trabajo.

Materiał
Material

65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonalny, ok. 300 g/m², niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330
65 % poliéster, 35 % algodón
sarga diagonal, aprox. 300 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330

Kolory
Colores

chabrowy, czerwony, zielony, stalowo szary
aciano, rojo medio, verde medio, gris azulado

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Bluza Chaqueta
Zapewnia dobrą atmosferę pracy. 2 wzmocnione kieszenie piersiowe z
patką, 2 wzmocnione kieszenie boczne ze skośnym wlotem, 1 kieszeń
wewnętrzna, guziki kryte podłużną patką, regulowane ściągacze
rękawów, klapy golfowe z tyłu.
Para un buen “clima laboral”. Cierre frontal por botones de presión
con solapa, 2 bolsillos reforzados en pecho con solapa, 2 bolsillos
laterales reforzados de boca inclinada, 1 bolsillo interior, puños
ajustables, espalda con pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0216

czerwony rojo medio

0211

zielony verde medio

0212

stalowo szary gris azulado

0214

80
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Spodnie do pasa Pantalón
Mniej się pocisz więcej zrobisz. 2 naszyte duże kieszenie, rozporek
na zamek błyskawiczny, 2 tylne kieszenie, podwójna kieszeń na
suwmiarkę, szlufka na młotek.
Menos sudor, más rendimiento. 2 amplios bolsillos aplicados,
bragueta con cremallera, 2 bolsillos traseros, 1 bolsillo doble
porta-metro, trabilla para martillo.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0236

czerwony rojo medio

0231

zielony verde medio

0232

stalowo szary gris azulado

0234

80
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Klasyczny strój z nowoczesnego materiału. Klapa z praktyczną,
naszytą kieszenią, patka klapy na rzepy, 2 naszyte duże kieszenie,
2 tylne kieszenie, rozporek na zamek błyskawiczny, podwójna kieszeń
na metrówkę, 2 boczne prześwity, boczna regulacja paska, wysoka
część tylna, szelki z elastyczną wstawką, praktyczne sprzączki
bezpieczeństwa, szlufka na młotek.
El clásico con material innovador. Práctico bolsillo aplicado en el
peto con solapa y velcro, 2 amplios bolsillos aplicados, 2 bolsillos
traseros, 1 bolsillo doble porta-metro, trabilla para martillo, 2 aberturas laterales, ancho de cintura ajustable por el lateral, bragueta con
cremallera, espalda alta, tirantes elásticos con hebillas de seguridad
de alta calidad.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0256

czerwony rojo medio

0251

zielony verde medio

0252

stalowo szary gris azulado

0254

80
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Kombinezon Mono de trabajo
Ubranie oddychające całą powierzchnią. 2 naszyte duże kieszenie,
2 tylne kieszenie, 2 kieszenie piersiowe z patką, podwójna kieszeń na
metrówkę, tylna część z wszytą gumką, kryty zamek błyskawiczny,
regulowane ściągacze rękawów, regulowany obwód wokół stopy, klapy
golfowe z tyłu, szlufka na młotek.
Transpirable de arriba a abajo. Cierre frontal por cremallera con
solapa, 2 amplios bolsillos aplicados, 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos
en pecho con solapa, bolsillo doble porta-metro, espalda con elástico
y pliegues, trabilla para martillo, ancho de puños y piernas ajustable.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0296

czerwony rojo medio

0291

zielony verde medio

0292

stalowo szary gris azulado

0294

80
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300
Kitel roboczy Bata de trabajo
Najlepsza jakość, najlepsza wydajność. Kołnierz z klapami, guziki
kryte listwą, 2 kieszenie piersiowe, 2 wzmacniane kieszenie boczne,
1 kieszeń wewnętrzna, klapy golfowe z tyłu, naszyty pasek na plecach.
Calidad máxima, rendimiento máximo. Cuello con solapa, cierre
frontal por botones de presión con solapa, 2 bolsillos en pecho,
2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo interior, espalda con
pliegues y cinturón de espalda aplicado.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0276

czerwony rojo medio

0271

zielony verde medio

0272

stalowo szary gris azulado

0274

80
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Odzież robocza MG 300 Ropa de trabajo MG 300

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kombinezon
Mono de trabajo

chabrowy
aciano
Nr art.: N.º de art. 0216

chabrowy
chabrowy
chabrowy
chabrowy
aciano
aciano
aciano
aciano
Nr art.: N.º de art. 0236 Nr art.: N.º de art. 0256 Nr art.: N.º de art. 0296 Nr art.: N.º de art. 0276

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0211

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0231

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0251

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0291

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0271

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0212

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0232

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0252

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0292

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0272

stalowo szary
gris azulado
Nr art.: N.º de art. 0214

stalowo szary
gris azulado
Nr art.: N.º de art. 0234

stalowo szary
gris azulado
Nr art.: N.º de art. 0254

stalowo szary
gris azulado
Nr art.: N.º de art. 0294

stalowo szary
gris azulado
Nr art.: N.º de art. 0274

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fashion for your profession

Kitel roboczy
Bata de trabajo

Odzież robocza MG 260
Ropa de trabajo MG 260
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Wytrzymała w użytkowaniu, miękka i wygodna w noszeniu
Odzież robocza jest narażona codziennie na duże obciążenia podczas pracy. Dlatego musi charakteryzować się wysoką jakością, która zapewni
wytrzymałość oraz długi czas użytkowania. Właśnie takie zalety posiada kolekcja PLANAM MF 260. MG to tkanina mieszana (z j. niem. Mischgewebe) składająca się z bawełny i poliestru. Zalety obu tkanin uzupełniają się w idealny sposób, przy czym poliester znacząco poprawia jej
wytrzymałość. Odporność na rozrywanie i ścieranie jest 5-8 razy większa niż w przypadku bawełny. Ta odzież zniesie wszystko. Wypróbuj ją i
zachwyć się łatwością pielęgnacji, korzystając na przykład z czyszczenia na sucho. Jest to wartość dodana, na którą możesz liczyć.
Resistente, suave y cómoda
La ropa de trabajo está expuesta diariamente a fuertes solicitaciones. Por eso, a largo plazo resulta mejor apostar por una buena calidad,
que le garantice una mayor resistencia y una larga vida útil de la ropa. La Colección MG 260 de PLANAM le ofrece precisamente estas ventajas.
MG son las siglas en alemán de tejido mixto, es decir, la combinación de poliéster y algodón. El tejido mixto aprovecha las ventajas de ambos
materiales de forma óptima, siendo especialmente el poliéster el responsable de la robustez. Su resistencia al desgaste y a la abrasión es de 5 a
8 veces mayor que la del algodón. Esta ropa le acompañará y protegerá en todas las situaciones. Haga la prueba y descubra también otras cualidades como el fácil cuidado y la posibilidad de secar en secadora. Saque provecho de una ropa de calidad con la que podrá contar siempre.

Materiał
Material

65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonalny, ok. 260 g/m², niekurczący się wg normy DIN EN ISO 6330
65 % poliéster, 35 % algodón
sarga diagonal, aprox. 260 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330

Kolory
Colores

chabrowy, bordo, zielony, czysta biel, granatowy, szary
aciano, burdeos, verde medio, blanco, azul hidrón, gris

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

318 | 319

Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Bluza Chaqueta
Wytrzymała i praktyczna. Zatrzaski pokryte podłużną patką,
2 wzmacniane kieszenie piersiowe z patkami na zatrzaski,
2 wzmacniane kieszenie boczne ze skośnym otworem, 1 kieszeń
na lewym rękawie, 1 kieszeń wewnętrzna, regulowane ściągacze
rękawów, klapy golfowe z tyłu.
Resistente y práctica. Cierre frontal por botones de presión,
2 bolsillos reforzados en pecho con solapa y botón de presión,
2 bolsillos laterales reforzados de boca inclinada, 1 bolsillo en la
manga izquierda, 1 bolsillo interior, puños ajustables, espalda con
pliegues.

Kolory Colores
chabrowy aciano

0810

bordo burdeos

0811

zielony verde medio

0812

czysta biel blanco

0813

granatowy azul hidrón

0814

szary gris

0815

80
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Spodnie do pasa Pantalón
Wytrzymałe spodnie o idealnym kroju. 2 naszyte duże kieszenie,
rozporek na zamek błyskawiczny, 1 wzmacniana kieszeń tylna z patką,
1 podwójna kieszeń na metrówkę, zapięcie w pasie na haczyk.
Resistencia y corte perfecto. 2 amplios bolsillos aplicados, bragueta
con cremallera, 1 bolsillo trasero reforzado con solapa, 1 bolsillo
doble porta-metro, cintura con cierre de gancho.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0820

bordo burdeos

0821

zielony verde medio

0822

czysta biel blanco

0823

granatowy azul hidrón

0824

szary gris

0825

80
UVS 065120
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Klasyczny krój — teraz większa wytrzymałość. Klapa na piersi z krytym
mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowa naszyta kieszeń na
klapie, 2 naszyte duże kieszenie, rozporek na zamek błyskawiczny,
1 wzmacniania tylna kieszeń z patką i zatrzaskiem, 1 podwójna
kieszeń na metrówkę, 2 boczne prześwity, boczna regulacja paska,
wysoka część tylna z solidną wstawką, szelki ze sprzączkami
bezpieczeństwa.
El clásico, ahora aún más robusto. Peto con cremallera de latón
protegida, bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 amplios bolsillos,
1 bolsillo trasero reforzado con solapa y botón de presión,
1 bolsillo doble porta-metro, 2 aberturas laterales, ancho de cintura
ajustable, bragueta con cremallera, espalda alta con pieza intermedia
resistente, tirantes con hebillas de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0830

bordo burdeos

0831

zielony verde medio

0832

czysta biel blanco

0833

granatowy azul hidrón

0834

szary gris

0835

80
UVS 065120
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Kombinezon Mono de trabajo
Optymalne połączenie tkaniny z komfortem. Kryty, dwukierunkowy
zamek błyskawiczny o długości ok. 60 cm, 2 wzmacniane kieszenie
piersiowe z patkami i zatrzaskami, 2 naszyte duże kieszenie,
1 podwójna kieszeń na metrówkę, 1 wzmacniana kieszeń tylna z patką
i zatrzaskiem, regulowane ściągacze rękawów, regulowany obwód
wokół stopy, gumka na plecach.
La proporción perfecta de material y comodidad. Cremallera de dos
vías protegida de aprox. 60 cm, 2 bolsillos en pecho reforzados con
solapa y botón de presión, 2 amplios bolsillos aplicados, 1 bolsillo
doble porta-metro, 1 bolsillo trasero reforzado con solapa y botón de
presión, ancho de puños y piernas ajustable, espalda con elástico.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0840

bordo burdeos

0841

zielony verde medio

0842

czysta biel blanco

0843

granatowy azul hidrón

0844

szary gris

0845

80
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260
Kitel roboczy Bata de trabajo
Kitel, który zniesie wszystko. Kołnierz z klapami, 2 wzmacniane kieszenie boczne, 1 wzmacniana kieszeń piersiowa, 1 kieszeń wewnętrzna,
zatrzaski pokryte podłużną patką, regulowane ściągacze rękawów.
La bata para todo. Cuello con solapa, cierre frontal por botones
de presión, 2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo reforzado en
pecho, 1 bolsillo interior, puños ajustables.

Kolory Colores
chabrowy aciano

0850

bordo burdeos

0851

zielony verde medio

0852

czysta biel blanco

0853

granatowy azul hidrón

0854

szary gris

0855

80
UVS 065120
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Odzież robocza MG 260 Ropa de trabajo MG 260

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kombinezon
Mono de trabajo

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 0810

chabrowy aciano
chabrowy aciano
chabrowy aciano
chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 0820 Nr art.: N.º de art. 0830 Nr art.: N.º de art. 0840 Nr art.: N.º de art. 0850

Fashion for your profession

Kitel roboczy
Bata de trabajo

bordo burdeos
bordo burdeos
bordo burdeos
bordo burdeos
bordo burdeos
Nr art.: N.º de art. 0811 Nr art.: N.º de art. 0821 Nr art.: N.º de art. 0831 Nr art.: N.º de art. 0841 Nr art.: N.º de art. 0851
zielony
zielony
zielony
zielony
zielony
verde medio
verde medio
verde medio
verde medio
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0812 Nr art.: N.º de art. 0822 Nr art.: N.º de art. 0832 Nr art.: N.º de art. 0842 Nr art.: N.º de art. 0852
czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 0813 Nr art.: N.º de art. 0823 Nr art.: N.º de art. 0833 Nr art.: N.º de art. 0843 Nr art.: N.º de art. 0853
granatowy azul hidrón granatowy azul hidrón granatowy azul hidrón granatowy azul hidrón granatowy azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0814 Nr art.: N.º de art. 0824 Nr art.: N.º de art. 0834 Nr art.: N.º de art. 0844 Nr art.: N.º de art. 0854
szary gris
Nr art.: N.º de art. 0815

szary gris
szary gris
szary gris
szary gris
Nr art.: N.º de art. 0825 Nr art.: N.º de art. 0835 Nr art.: N.º de art. 0845 Nr art.: N.º de art. 0855
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Odzież robocza dla pań
Ropa de trabajo Mujer

332 | 333

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Elegancja w pierwszym rzędzie
Tak, jak nasz asortyment konsekwentnie skrojony jest na potrzeby poszczególnych branż, tak też przykładamy wagę do różnorodnych życzeń pań i
panów. Pod kątem jakości i wyposażenia w przypadku odzieży roboczej obie płcie jeszcze są zgodne. Jeśli jednak chodzi o design i funkcjonalność,
świat kobiet ma całkiem inne wyobrażenia. Dlatego wykreowaliśmy specjalne modele, które nie tylko dobrze wyglądają, lecz również swym
krojem gwarantują najwyższy komfort. Dzięki niezwykłej wytrzymałości i dużej odporności na rozdarcia i ścieranie panie mogą „dotrzymać kroku
mężczyźnie“ w codziennej pracy. A dzięki właściwościom łatwej pielęgnacji i dobrej suchej pralni elementy markowej odzieży będą w dobrej formie
nawet po wielu praniach.
Elegancia exterior
Cuanto más a medida es nuestro surtido a las necesidades de cada sector, con mayor exactitud tenemos en cuenta los distintos deseos de
mujeres y hombres. En relación con la calidad y el equipamiento de la ropa de protección laboral, ambos sexos coinciden. Sin embargo, en
cuanto a diseño y funcionalidad, el mundo de la mujer presenta otras ideas. Para ello, hemos creado modelos especiales que no solo sientan
bien, sino que también garantizan el corte más cómodo. Mediante una resistencia especial frente a la rotura y la abrasión, la mujer puede hacer
frente al hombre en el entorno laboral. Y gracias a su fácil mantenimiento y su buena capacidad de limpieza en seco, las prendas se mantienen
en forma incluso después de numerosos lavados.

Materiał

Material

Kolory
Colores

Tkanina mieszana: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot diagonalny, ok. 230 g/m², niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330
wysoko uszlachetniony = trzymajacy fason i łatwy w pielęgnacji
Bawełna: 100 % bawełna
splot diagonalny, ok. 230 g/m², niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330
Bluza, Spodnie ogrodniczki: 60 % poliester, 40 % bawełna
splot diagonalny, ok. 290 g/m², niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330
Tejido mixto: 65 % poliéster, 35 % algodón
sarga diagonal, aprox. 230 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330, alta calidad = medidas estables y cuidado extremadamente sencillo
Algodón: 100 % algodón
sarga diagonal, aprox. 230 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330
Chaqueta con cintura elástica / Pantalón peto: 60 % algodón, 40 % poliéster
sarga diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330
Tkanina mieszana: chabrowy, czysta biel
Bawełna: chabrowy, czysta biel
Bluza, Spodnie ogrodniczki: chabrowy
Tejido mixto: aciano, blanco
Algodón: aciano, blanco
Chaqueta con cintura elástica / Pantalón peto: aciano

Rozmiary Tallas

36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

Tkanina mieszana:
Tejido mixto:
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Bawełna:
Algodón:

lub
o

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Bluza Chaqueta con cintura elástica

Spodnie ogrodniczki Pantalón peto

To można podziwiać. Ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie boczne
z ukośnymi otworami, 2 kieszenie na piersi z patkami na zatrzaski,
1 kieszonka wewnętrzna, kryte zapięcie na zatrzaski, regulowane
ściągacze rękawów, plecy z golfowymi fałdkami, zawieszka w kołnierzu.
Buena presencia en el trabajo. Elástico en cintura, 2 bolsillos laterales de boca inclinada, 2 bolsillos en pecho con solapas de botones
de presión, 1 bolsillo interior, cierre de botones oculto, puños
ajustables, espalda con pliegues, cinta para colgar en el cuello.

Eleganckie, praktyczne i wygodne. Klapka na piersiach z krytym
mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowo naszyta kieszeń na
klapce, 1 po lewej kieszeń na udzie, 2 wszyte kieszenie, 2 kieszenie na
pośladkach, 1 podwójna kieszeń na miarkę, 2 boczne rozcięcia, z boku
regulowany obwód w pasie, podciągnięta wyżej część na plecach, naramki z elastyczną wstawką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia na szelkach.
Chic, práctico y cómodo. Peto con cremallera oculta de latón, bolsillo
aplicado adicional en peto, 1 bolsillo en muslo izquierdo, 2 bolsillos
insertados tipo canguro, 2 bolsillos traseros, 1 porta-metro doble,
2 aberturas laterales, ancho de cintura ajustable lateralmente, parte
trasera elevada, tirantes con parte intermedia elástica, hebillas de
seguridad en los tirantes.

Kolory Colores
chabrowy aciano

1651
Kolory Colores
chabrowy aciano

80
UVS 065121

336 | 337

1671

80
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Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Kitel roboczy (rękaw 1/1)
Bata de trabajo (manga larga)
Uniwersalnie perfekcyjne ubranie. Długi rękaw, prosta forma wcięta
pasie, długość 3/4, kołnierz z rewersem, zapięcie na zatrzaski,
2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
De aspecto perfectamente clásico. Manga larga, forma de princesa,
3/4 de longitud, cuello con solapa, cierre de botones, 2 bolsillos
laterales, cinturón en espalda.

Kolory Colores
Tkanina mieszana Tejido mixto:
chabrowy aciano

1601

czysta biel blanco

1602

Bawełna Algodón:		
chabrowy aciano

1681

czysta biel blanco

1682

80
UVS 065120
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80
TESTEX Zürich

UVS 065123

TESTEX Zürich

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Kitel roboczy (rękaw 1/4)
Bata de trabajo (1/4 manga)
Kobiecy styl. Krótki rękawek, prosta forma wcięta w pasie, długość
3/4, kołnierz z rewersem, 2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
Aspecto femenino. Un cuarto de manga, forma de princesa, 3/4 de
longitud, cuello con solapa, cierre de botones, 2 bolsillos laterales,
cinturón en espalda.

Kolory Colores
Tkanina mieszana Tejido mixto:
chabrowy aciano

1611

czysta biel blanco

1612

Bawełna Algodón:		
chabrowy aciano

1686

czysta biel blanco

1687

80
UVS 065120
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80
TESTEX Zürich

UVS 065123

TESTEX Zürich

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Kitel roboczy (bez rękawów)
Bata de trabajo (sin mangas)
Luźny i praktyczny nie tylko latem. Bez rękawów, prosta forma wcięta
w pasie, długość 3/4, kołnierz z rewersem, zapięcie na zatrzaski,
2 kieszenie boczne, pasek na plecach.
Informal y práctica no solo en verano. Sin mangas, forma de
princesa, 3/4 de longitud, cuello con solapa, cierre de botones,
2 bolsillos laterales, cinturón en espalda.

Kolory Colores
Tkanina mieszana Tejido mixto:
chabrowy aciano

1621

czysta biel blanco

1622

Bawełna Algodón:		
chabrowy aciano

1691

czysta biel blanco

1692

80
UVS 065120
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80
TESTEX Zürich

UVS 065123

TESTEX Zürich

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer
Kasak (rękaw 1/4) Casaca (1/4 manga)

Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica

Lekki i modny design. Rękawek 1/4, zapięcie na zatrzaski, rozcięcia
po bokach, 2 naszyte kieszenie boczne.
Diseño ligero y a la moda. 1/4 de manga, cierre de botones, ranura
lateral, 2 bolsillos laterales aplicados.

Praktyczne i nowoczesne. Pasek w formie ściągacza z gumką,
2 klasyczne kieszenie z przodu.
Práctico y moderno. Cintura con elástico, 2 bolsillos
delanteros oblicuos.

Kolory Colores
Tkanina mieszana Tejido mixto:

Kolory Colores
Tkanina mieszana Tejido mixto:

chabrowy aciano

1631

czysta biel blanco

1632

80

80
UVS 065120
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czysta biel blanco

TESTEX Zürich

UVS 065120

TESTEX Zürich

1647

Odzież robocza dla pań Ropa de trabajo Mujer

Spodnie do pasa
Tkanina mieszana
Trousers
Tejido mixto

Kitel roboczy
rękaw 1/1
Tkanina mieszana
Bata de trabajo
manga larga
Tejido mixto

Kitel roboczy
rękaw 1/4
Tkanina mieszana
Bata de trabajo
1/4 manga
Tejido mixto

Kitel roboczy
bez rękawów
Tkanina mieszana
Bata de trabajo
sin mangas
Tejido mixto

Kasak
rękaw 1/4
Tkanina mieszana
Casaca
1/4 manga
Tejido mixto

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1601

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1611

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1621

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1631

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1602

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1612

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1622

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1632

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1647

Kitel roboczy
rękaw 1/1
Bawełna
Bata de trabajo
manga larga
Algodón

Kitel roboczy
rękaw 1/4
Bawełna
Bata de trabajo
1/4 manga
Algodón

Kitel roboczy
bez rękawów
Bawełna
Bata de trabajo
sin mangas
Algodón

Bluza
Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1681

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1686

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1691

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1651

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 1671

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1682

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1687

czysta biel blanco
Nr art.: N.º de art. 1692

Rozmiary
Tallas

346 | 347
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Fashion for your profession

Odzież robocza MG 290
Ropa de trabajo MG 290

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Innowacyjny materiał. Tu chodzi o czystość!
Gdy w pracy robi się gorąco, dookoła jest dużo brudu i pyłu. Mimo to możesz zachować „czyste ręce” i sprawiać odpowiednie wrażenie schludnym
wyglądem, ponieważ firma PLANAM oferuje innowacyjną kolekcję: MG290 to nowa klasa A odzieży roboczej, odpornej na zabrudzenia i pył. Tajemnica tkwi w materiale. Włókno powstało z 60 % bawełny i 40 % poliestru. Od zaraz możesz korzystać z zalet tej wyjątkowej tkaniny mieszanej:
• Małe naładowanie statyczne, dzięki czemu odzież dobrze chroni przed zabrudzeniem i kurzem.
• Tkanina oddycha i zapewnia odpowiednią temperaturę ciała.
• Jest odporna na rozrywanie i ścieranie, co zapewnia długą żywotność tkaniny.
• Prosta w pielęgnacji, nadaje się do czyszczenia na sucho.
• Wygodna i lekka w noszeniu.
Wymienione cechy zapewniają jakość i komfort noszenia na najwyższym poziomie — typowym dla odzieży PLANAM.
Material innovador! Calidad limpia!
Cuando se trabaja duro, se produce mucha suciedad y polvo. Para que, a pesar de ello, usted pueda despedirse del cliente dejando una
impresión “limpia”, PLANAM ha creado una colección innovadora: la MG 290, el nuevo “Mercedes Clase A” de la ropa profesional, repelente a
la suciedad y al polvo. Su secreto es el material, que combina 60 % de algodón y 40 % de poliéster en un solo hilo. Ya puede disfrutar de las
ventajas de este tejido mixto:
• Baja carga estática y, por tanto, buena protección contra la suciedad y el polvo
• Transpirable, para una buena temperatura corporal
• Resistente al desgarre y a la abrasión para una larga vida útil
• De fácil cuidado y apto para secadora
• Agradable al tacto y ligero
Estas cualidades le aseguran calidad y comodidad al más alto nivel, las características típicas de PLANAM.

Materiał
Material

60 % bawełna, 40 % poliester
splot diagonalny, ok. 290 g/m², niekurczący się wg normy DIN EN ISO 6330
60 % algodón, 40 % poliéster
sarga diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330

Kolory
Colores

chabrowy, czerwony, zielony, khaki
aciano, rojo medio, verde medio, caqui

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

348 | 349

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Bluza Chaqueta
Czystość przez cały czas. 2 kieszenie wsuwane, 2 kieszenie piersiowe
z patką na guziki, 1 kieszeń wewnętrzna, guziki kryte podłużną patką,
ściągacz rękawów, klapa golfowa z tyłu.
Para un trabajo limpio. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos en pecho
con solapa y botones, 1 bolsillo interior, cierre frontal por botones
con solapa, puños, espalda con pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0610

czerwony rojo medio

0611

zielony verde medio

0612

khaki caqui

0614

80
UVS 065121

350 | 351

TESTEX Zürich

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Spodnie do pasa Pantalón
Materiał czyni różnicę. Pasek wszywany z 7 szlufkami i pasek z
metalową sprzączką, 2 naszyte kieszenie przednie, wzmacniane,
1 kieszeń tylna, 1 kieszeń na metrówkę.
El material marca la diferencia. Cintura con 7 trabillas, cinturón
con hebilla de metal, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados,
1 bolsillo trasero, 1 bolsillo porta-metro.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0620

czerwony rojo medio

0621

zielony verde medio

0622

khaki caqui

0624

80
UVS 065121
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TESTEX Zürich

354 | 355

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Idealna ochrona przed zabrudzeniami i kurzem. Klapa na mosiężny
zamek błyskawiczny, dodatkowa kieszeń naszyta na klapie, 2 naszyte
kieszenie przednie, wzmacniane, 1 kieszeń tylna, 1 kieszeń na
metrówkę, regulowane rozporki boczne, rozporek z mosiężnym zamkiem błyskawicznym, wysoka część tylna z solidną wstawką, sprzączki
bezpieczeństwa na szelkach.
La protección ideal contra la suciedad y el polvo. Peto con
cremallera de latón, bolsillo adicional aplicado en el peto, 2 bolsillos
delanteros aplicados reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo portametro, bragueta con cremallera de latón, ranura lateral ajustable,
espalda alta con elástico intermedio resistente, tirantes con hebillas
de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0630

czerwony rojo medio

0631

zielony verde medio

0632

khaki caqui

0634

80
UVS 065121
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TESTEX Zürich

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Kombinezon Mono de trabajo
Prawdziwie innowacyjny. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny o
długości około 70 cm, 2 naszyte kieszenie boczne, 1 kieszeń na
metrówkę, 1 kieszeń tylna, 2 boczne prześwity, ściągacze rękawów,
regulowana gumka na plecach, regulowany obwód wokół stopy.
Innovador de pies a cabeza. Cremallera de dos vías de aprox.
70 cm, 2 bolsillos laterales aplicados, 1 bolsillo porta-metro,
1 bolsillo trasero, 2 aberturas laterales, puños, espalda regulable
con elástico, ancho de pierna ajustable.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0650

czerwony rojo medio

0651

zielony verde medio

0652

khaki caqui

0654

80
UVS 065121
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TESTEX Zürich

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290
Kitel roboczy Bata de trabajo
Odpowiednie ubranie to odpowiednia ochrona. Kołnierz z klapami,
2 kieszenie boczne, 1 kieszeń piersiowa, guziki kryte podłużną patką,
guziki wymienne, pasek na plecach.
Bien vestido y protegido. Cuello con solapa, 2 bolsillos laterales,
1 bolsillo en pecho, cierre frontal por botones con solapa, botones
intercambiables, cinturón de espalda.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0640

czerwony rojo medio

0641

zielony verde medio

0642

khaki caqui

0644

80
UVS 065121
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TESTEX Zürich

Odzież robocza MG 290 Ropa de trabajo MG 290

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

Kitel roboczy
Bata de trabajo

chabrowy
aciano
Nr art.: N.º de art. 0610

chabrowy
chabrowy
chabrowy
chabrowy
aciano
aciano
aciano
aciano
Nr art.: N.º de art. 0620 Nr art.: N.º de art. 0630 Nr art.: N.º de art. 0640 Nr art.: N.º de art. 0650

Fashion for your profession

Kombinezon
Mono de trabajo

czerwony
czerwony
czerwony
czerwony
czerwony
rojo medio
rojo medio
rojo medio
rojo medio
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0611 Nr art.: N.º de art. 0621 Nr art.: N.º de art. 0631 Nr art.: N.º de art. 0641 Nr art.: N.º de art. 0651
zielony
zielony
zielony
zielony
zielony
verde medio
verde medio
verde medio
verde medio
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0612 Nr art.: N.º de art. 0622 Nr art.: N.º de art. 0632 Nr art.: N.º de art. 0642 Nr art.: N.º de art. 0652
khaki
khaki
khaki
khaki
khaki
caqui
caqui
caqui
caqui
caqui
Nr art.: N.º de art. 0614 Nr art.: N.º de art. 0624 Nr art.: N.º de art. 0634 Nr art.: N.º de art. 0644 Nr art.: N.º de art. 0654
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Odzież robocza BW 345
Ropa de trabajo BW 345
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Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Dobre samopoczucie podczas pracy na zewnątrz
Skrót BW 345 oznacza 100 % bawełny przy gramaturze ok. 345 g/m². Szczególną cechą tej kolekcji jest wykonanie z prawdziwego, naturalnego
materiału. Wysoka zawartość bawełny gwarantuje przyjemne uczucie ciepła, co jest prawdziwą zaletą w przypadku pracy na świeżym powietrzu.
Dodatkowa zaleta to niezwykła odporność materiału, który przetestowano pod kątem zawartości szkodliwych substancji, na wysokie temperatury,
działanie substancji chemicznych oraz bodźce mechaniczne. Poza tym zwraca uwagę też gęsta, odporna na zniszczenia tkanina, charakteryzująca
się wysoką odpornością na rozrywanie i kurczenie, zgodnie z normą DIN EN ISO 6330, co istotnie przedłuża czas użytkowania odzieży. A gdy w
pracy robi się „gorąco“, sprawdza się niezawodność bawełny w zakresie higieny: pot jest absorbowany w optymalny sposób i wydalany na zewnątrz,
dzięki czemu odzież nie „klei się“, a klimat wokół ciała pozostaje w równowadze.
Odkryj zalety markowej kolekcji wyprodukowanej z naturalnych materiałów, w której wykorzystano całą wiedzę i doświadczenie najlepszego w
branży dostawcy ochronnej odzieży roboczej i branżowej.
Trabajar fuera y sentirse bien por dentro
BW 345: esta abreviatura significa 100% algodón (BW) con un peso de aprox. 345 g/m². Lo verdaderamente destacable de esta colección es
la elaboración de un producto natural auténtico. El alto porcentaje de algodón le garantiza un agradable calor, toda una ventaja para quienes
trabajan expuestos al aire fresco. La solución para ello: el material comprobado sin sustancias nocivas es particularmente resistente contra el
calor y los impactos químicos y mecánicos. Además, el tejido grueso y resistente resulta muy apreciado por su elevada resistencia a la rotura
y al encogimiento según DIN EN ISO 6330, lo que permite prolongar la vida útil. Y, cuando en el trabajo la situación se “calienta”, entran en
escena las buenas cualidades higiénicas del algodón: el sudor corporal se absorbe de forma óptima y se expulsa hacia fuera, de forma que la
ropa no se pega y la temperatura corporal permanece en equilibrio.
Descubra las ventajas de esta colección de marca natural en la que se ha aplicado todo el saber
hacer de uno de los principales fabricantes de ropa de protección laboral y ropa de trabajo.

Material
Material

100 % bawełna
splot diagonalny, ok. 345 g/m², bardo wytrzymały, niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330
100 % algodón,
sarga diagonal, aprox. 345 g/m², muy resistente, no encoge según DIN EN ISO 6330

Kolory
Colores

chabrowy, czerwony, zielony
aciano, rojo medio, verde medio

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Bluza Chaqueta con cintura elástica
Naturalna warstwa ochronna. 2 naszyte kieszenie piersiowe z patką,
2 naszyte kieszenie boczne ze skośnym wlotem, 1 kieszeń
wewnętrzna, guziki kryte wzdłużną patką, regulowane ściągacze
rękawów na zatrzask, klapy golfowe z tyłu.
La protección natural. 2 bolsillos aplicados en pecho con solapa,
2 bolsillos laterales aplicados de boca inclinada, 1 bolsillo interior,
botonadura oculta, puños ajustables con botón de presión, espalda
con pliegues.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0510

czerwony rojo medio

0511

zielony verde medio

0512

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Spodnie do pasa Pantalón con cintura elástica
Najlepsza jakość czystej bawełny. 2 naszyte duże kieszenie, rozporek
na zamek błyskawiczny, 1 tylna kieszeń z patką, podwójna kieszeń do
miarki.
La mejor calidad de puro algodón. 2 amplios bolsillos, bragueta con
cremallera, 1 bolsillo trasero con solapa, 1 bolsillo doble porta-metro.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0530

czerwony rojo medio

0531

zielony verde medio

0532

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Spodnie ogrodniczki Pantalón peto
Z naturalnych materiałów, niezwykle odporne. 2 naszyte kieszenie
boczne, 2 kieszenie tylne z patkami na zatrzask, kieszeń do miarki,
kieszeń piersiowa z patką na zatrzask, regulacja obwodu, rozporek na
zamek błyskawiczny, szelki ze sprzączkami bezpieczeństwa, wysoka
część tylna z elastyczną wstawką.
Pura naturaleza y extremadamente resistente. 2 bolsillos laterales
aplicados, 2 bolsillos traseros con solapa y botón de presión, bolsillo
porta-metro, bolsillo en el pecho con solapa y botón de presión,
ajuste lateral, cremallera en la bragueta, tirantes con hebillas de
seguridad, parte trasera elevada con pieza intermedia elástica.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0540

czerwony rojo medio

0541

zielony verde medio

0542

80
UVS 065118
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345
Bluza robocza Chaqueta de trabajo

Kombinezon Mono

Najlepszy komfort noszenia kurtki i spodni. 2 kieszenie boczne,
1 kieszeń piersiowa, 1 kieszeń wewnętrzna, guziki kryte wzdłużną
patką, ściągacze rękawów.
Chaqueta y pantalón con el mayor confort. 2 bolsillos laterales,
1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, botonadura oculta, puños.

Odpowiednia ochrona od stóp do głów. Guziki kryte listwą z przodu, 2
naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z patką i zatrzaskami,
2 kieszenie tylne z patką na zatrzask, kieszeń do miarki, boczne
wloty z lewej i z prawej, ściągacz na gumkę na plecach, regulowane
ściągacze rękawów na zatrzask.
Completamente protegido de pies a cabeza. Botonadura delantera
oculta, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en pecho con solapa y botones de presión, 2 bolsillos traseros con solapa y botón de presión,
bolsillo porta-metro, 2 aberturas laterales a derecha e izquierda,
elástico en la espalda, puños ajustables con botón de presión.

Kolory Colores
chabrowy aciano

0520

Kolory Colores

80
UVS 065118
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chabrowy aciano

0570

czerwony rojo medio

0571

zielony verde medio

0572

80
TESTEX Zürich

UVS 065118

TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 345 Ropa de trabajo BW 345

Bluza
Chaqueta con
cintura elástica

Bluza robocza
Chaqueta de
trabajo

Spodnie do pasa
Pantalón con
cintura elástica

Spodnie
ogrodniczki
Pantalón peto

chabrowy aciano
chabrowy aciano
chabrowy aciano
chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 0510 Nr art.: N.º de art. 0520 Nr art.: N.º de art. 0530 Nr art.: N.º de art. 0540

Kombinezon
Mono
chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 0570

czerwony rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0511

czerwony rojo medio
czerwony rojo medio
czerwony rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0531 Nr art.: N.º de art. 0541 Nr art.: N.º de art. 0571

zielony verde medio
Nr art.: N.º de art. 0512

zielony verde medio
zielony verde medio
zielony verde medio
Nr art.: N.º de art. 0532 Nr art.: N.º de art. 0542 Nr art.: N.º de art. 0572

Rozmiary
Tallas

Fashion for your profession
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Odzież robocza BW 290
Ropa de trabajo BW 290

374 | 375

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Naturalne, dobre i bezpieczne ubrania
BW 290 – ten skrót oznacza 100 % bawełny przy gramaturze ok. 290 g/m². Co to oznacza dla Państwa? Kolekcja zachwyca wyjątkowymi cechami
prawdziwie naturalnego produktu, przetwarzanego zgodnie z wymogami jakości PLANAM w wysoce wartościową odzież roboczą. Materiał jest
szczególnie wytrzymały na wpływy chemiczne/mechaniczne i zapewnia znakomitą ochronę. Do tego dochodzi duża wytrzymałość na przedarcie,
przetarcie i ochrona przed zbieganiem wg DIN EN ISO 6330, zdecydowanie przedłużające okres użytkowania odzieży. A gdy podczas pracy zrobi się
„gorąco”, do głosu dochodzą dobre właściwości higieniczne bawełny: powstający pot jest optymalnie absorbowany i oddawany na zewnątrz, odzież
nie „klei się”, a mikroklimat ciała pozostaje w równowadze.
Odkryj zalety tej markowej kolekcji, zawierającej cały know-how wiodącego dostawcy ochronnej odzieży roboczej i branżowej odzieży zawodowej.
Korzystaj z jakości, komfortu, różnorodności artykułów i kolorów oraz z praktycznego wyposażenia, zapewniającego niezwykle naturalny komfort
noszenia.
Bien vestido, con tejidos naturales y seguros
BW 290 – Esta abreviatura es sinónimo de 100 % algodón con un peso de aprox. 290 g/m². ¿Qué significa esto? Que la colección sorprende
por las características únicas de un auténtico producto natural procesado con el nivel de calidad de PLANAM para lograr así prendas de
protección laboral de alta calidad. Este material es especialmente resistente contra influencias químicas/mecánicas y ofrece así una protección
magnífica. Además, gracias a la elevada resistencia a la rotura y a que no encoge conforme a DIN EN ISO 6330, la vida útil se ve aumentada en
gran medida. Y cuando realizamos trabajos con altas temperaturas, entran en acción las buenas características higiénicas del algodón:
el sudor corporal es absorbido y expulsado de manera óptima, de forma que la ropa no queda pegajosa y la temperatura corporal se mantiene
equilibrada.
Descubra las ventajas de esta colección de marca de tejido natural donde se han puesto en práctica todos los
conocimientos de un proveedor líder de vestuario profesional y de protección para el trabajo. Aproveche la calidad,
el confort, la variedad de artículos y colores y el práctico equipamiento para disfrutar de su uniforme de
manera especialmente natural.

Materiał
Material
Kolory

100 % bawełna

		
splot diagonalny, ok. 290 g/m², bardo wytrzymały, niekurczący się wg. normy DIN EN ISO 6330 		
100 % algodón
sarga de algodón diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge conforme a DIN EN ISO 6330		

Colores

chabrowy,
granatowy, czerwony, zielony, czysta biel, khaki, szary
		
Kitel roboczy nie jest dostępny w kolorze: granatowym
Kombinezon z krytym zamkiem jest dostępny tylko w kolorach: chabrowy i zielony
azul aciano, azul hidrón, rojo medio, verde medio, blanco puro, caqui, gris 		
El		
abrigo no están disponibles en azul hidrón 		
El		
mono rally con cremallera oculta sólo está disponible en azul aciano y verde medio

Rozmiary
Tallas
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Instrukcja
pielęgnacji
Consejos de
mantenimiento

kolorowe color

Ochrona kolan

Posiadają certyfikat jako ochrona kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (nr art. 9901927) dla Spodni do pasa cargo i
Spodni ogrodniczki cargo.
certificado como protección para rodillas en combinación con una rodillera PLANAM (nº de artículo 9901027) para pantalón
Cargo y peto Cargo

Protección para
rodillas

376 | 377

białe blanco

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Bluza robocza Chaqueta de trabajo
DIN 61501
Modna, z szykiem, komfortowa, naturalna! 2 kieszenie boczne,
1 kieszeń na piersi, 1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie na guziki,
ściągacze rękawów.
¡Chic, confortable y natural! 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo en pecho,
1 bolsillo interior, tapeta oculta con botones, puños.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0101

granatowy azul hidrón

0102

czerwony rojo medio

0103

zielony verde medio

0104

czysta biel blanco puro

0105

khaki caqui

0150

szary gris

0190

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Bluza Chaqueta con cintura elástica
Naturalność! Jakość z najwyższej półki! 2 kieszenie boczne,
2 kieszenie na piersiach z patką i guzikami, 1 kieszeń wewnętrzna,
kryte zapięcie na guziki, ściągacze rękawów.
¡Totalmente natural! ¡La más selecta calidad! 2 bolsillos laterales,
2 bolsillos en pecho con solapa y botones, 1 bolsillo interior, tapeta
oculta con botones, puños.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0106

granatowy azul hidrón

0107

czerwony rojo medio

0108

zielony verde medio

0109

czysta biel blanco puro

0110

khaki caqui

0151

szary gris

0191

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Spodnie do pasa Pantalón
DIN 61501
Bawełna zapewnia najwyższy komfort! W pasku w talii 7 szlufek,
pasek z metalową klamrą, rozporek na zamek błyskawiczny, 2 naszyte
kieszenie przednie, wzmocnione, 1 kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę.
¡Algodón para la máxima comodidad! Cintura con 7 pasadores,
cinturón con hebilla metálica, bragueta de cremallera, 2 bolsillos
delanteros aplicados y reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo para
metro.

Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0116

granatowy azul hidrón

0117

czerwony rojo medio

0118

zielony verde medio

0119

czysta biel blanco puro

0120

khaki caqui

0152

szary gris

0192

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Spodnie do pasa cargo Pantalón Cargo
DIN 61501
Wyglądają modnie, leżą doskonale! Pasek w talii z 7 szlufkami i
gumką w środku, kieszeń na lewym udzie ze zintegrowaną kieszonką
na telefon komórkowy, kieszenie na ochraniaczach kolan, rozporek na
zamek błyskawiczny, 2 naszyte wzmocnione kieszenie przednie,
1 kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę.
¡De ajuste perfecto! ¡Siempre a la moda! Cintura con 7 pasadores,
elástico en cintura, bolsillo en pierna izquierda con bolsillo integrado
para móvil, bolsillos acolchados en rodilla, bragueta de cremallera,
2 bolsillos delanteros aplicados y reforzados, 1 bolsillo trasero,
1 bolsillo para metro.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0181

granatowy azul hidrón

0182

czerwony rojo medio

0183

zielony verde medio

0184

czysta biel blanco puro

0185

khaki caqui

0186

szary gris

0187

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Spodnie ogrodniczki Peto
DIN 61512
Evergreen w nowym, naturalnym wydaniu! Klapka na piersi z
mosiężnym zamkiem błyskawicznym, dodatkowo na niej naszyta
kieszeń, 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń na
piersi, 1 kieszeń na miarkę, regulowane boczne rozcięcia, rozporek
na zamek błyskawiczny, tył wyprowadzony w górę na plecy, z solidnie
wykonaną elastyczną wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na
szelkach.
¡El clásico con una nueva naturalidad! Peto con cremallera de
latón, bolsillo aplicado en pecho, 2 bolsillos delanteros aplicados y
reforzados, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo para metro, ranuras laterales
ajustables, bragueta de cremallera, parte trasera elevada con elástico
intermedio resistente, hebillas de seguridad en tirantes.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0121

granatowy azul hidrón

0122

czerwony rojo medio

0123

zielony verde medio

0124

czysta biel blanco puro

0125

khaki caqui

0153

szary gris

0193

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Spodnie ogrodniczki cargo Peto Cargo
DIN 61506
Wygodny krój, kompletne wyposażenie! Klapka na piersi z mosiężnym
zamkiem błyskawicznym, dodatkowo na niej naszyta kieszeń,
2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń z tyłu i 1 kieszeń
na miarkę z regulowanymi rozcięciami bocznymi, kieszeń na lewym
udzie, kieszeń nakolannikowa, rozporek na zamek błyskawiczny,
tył wyprowadzony wyżej na plecy, z solidnie wykonaną elastyczną
wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na szelkach.
¡Diseño cómodo, equipamiento completo! Peto con cremallera de
latón, bolsillo aplicado en pecho, 2 bolsillos delanteros aplicados
y reforzados, 1 bolsillo trasero y 1 bolsillo para metro con ranuras
laterales ajustables, bolsillo en pierna izquierda, bolsillo acolchado
en rodilla, bragueta de cremallera, parte trasera elevada con elástico
intermedio resistente, hebillas de seguridad en tirantes.
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan wg normy
EN 14404, typ 2,poziom 1 w połączeniu z nakolannikami
PLANAM (nr art. 9901027)
Este artículo está certificado, junto con un acolchado para rodillas
PLANAM (número de artículo 9901027), como protección para
rodillas conforme a EN 14404 tipo 2, nivel 1.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0171

granatowy azul hidrón

0172

czerwony rojo medio

0173

zielony verde medio

0174

czysta biel blanco puro

0175

khaki caqui

0176

szary gris

0177

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich
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Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Kombinezon z krytym zamkiem
Mono rally con cremallera oculta
DIN 61506
Wygodne zakładanie i zdejmowanie! 2-kierunkowy zamek
błyskawiczny, o dług.ok. 70 cm, kryty patką, 2 kieszenie na piersiach,
2 naszyte kieszenie boczne, 1 kieszeń na miarkę, 2 kieszenie z tyłu,
2 boczne rozcięcia, w talii regulowany ściągacz z gumką z tyłu, regulowany obwód nogawek w kostkach, regulowane ściągacze rękawów.
¡Cómodo de poner y quitar! Cremallera bidireccional oculta aprox.
70 cm con solapa, 2 bolsillos en pecho, 2 bolsillos laterales aplicados, 1 bolsillo para metro, 2 bolsillos traseros, 2 entradas laterales,
elástico ajustable en espalda, ancho ajustable en piernas, puños
ajustables.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0138

zielony verde medio

0139

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Kombinezon Mono rally
DIN 61506
Bawełna – optymalnie stuningowana! Wywijany kołnierz, 2-kierunkowy
zamek błyskawiczny o dług.ok. 70 cm, 2 kieszenie na piersiach,
2 naszyte kieszenie boczne, 1 kieszeń na miarkę, 2 kieszenie z tyłu,
2 boczne rozcięcia, w talii regulowany ściągacz z gumką z tyłu, regulowany obwód nogawek w kostkach, regulowane ściągacze rękawów.
¡Óptimo acabado en algodón! Cuello vuelto, cremallera bidireccional
aprox. 70 cm, 2 bolsillos en pecho, 2 bolsillos laterales aplicados,
1 bolsillo para metro, 2 bolsillos traseros, 2 entradas laterales,
elástico ajustable en espalda, ancho ajustable en piernas, puños
ajustables.

Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0126

granatowy azul hidrón

0127

czerwony rojo medio

0128

zielony verde medio

0129

czysta biel blanco puro

0130

khaki caqui

0155

szary gris

0195

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290
Kitel roboczy Abrigo
DIN 61535
Indywidualny, na każde stanowisko. Kołnierz z rewersem, 2 kieszenie
boczne, 1 kieszeń na piesi, 1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie na
guziki, guziki zapasowe, pas na plecach.
Apto para cualquier puesto de trabajo. Cuello con solapa, 2 bolsillos
laterales, 1 bolsillo en pecho, 1 bolsillo interior, tapeta oculta con
botones, botones de recambio, cinturón para espalda.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

0131

czerwony rojo medio

0136

zielony verde medio

0134

czysta biel blanco puro

0135

khaki caqui

0154

szary gris

0132

80
UVS 065122
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TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290

Bluza robocza
Chaqueta
de trabajo

Bluza
Chaqueta con
cintura elástica

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie do pasa
cargo
Pantalón Cargo

Spodnie
ogrodniczki
Peto

Spodnie
ogrodniczki cargo
Peto Cargo

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0101

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0106

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0116

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0181

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0121

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0171

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0102

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0107

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0117

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0181

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0122

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0172

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0103

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0108

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0118

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0183

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0123

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0173

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0104

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0109

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0119

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0184

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0124

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0174

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0105

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0110

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0120

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0185

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0125

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0175

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0150

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0151

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0152

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0186

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0153

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0176

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0190

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0191

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0192

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0187

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0193

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0177

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

398 | 399

Odzież robocza BW 290 Ropa de trabajo BW 290

Kombinezon
Mono rally

Kombinezon z
krytym zamkiem
Mono rally con
cremallera oculta

Kitel roboczy
Abrigo

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0126

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0138

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 0131

Fashion for your profession

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 0127
czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0128
zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0129

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0136
zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0139

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0134

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 0130

czysta biel b
lanco puro
Nr art.: N.º de art. 0135

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0155

khaki
caqui
Nr art.: N.º de art. 0154

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0195

szary
gris
Nr art.: N.º de art. 0132

Rozmiary
Tallas

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Odzież robocza BW 270
Ropa de trabajo BW 270

400 | 401

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Naturalność w korzystnej cenie
BW 270 – ten skrót oznacza 100 % bawełny w gramaturze ok. 270 g/m². Modele tej kolekcji to prawdziwe multitalenty, zachwycają jakością,
dopasowaniem i wyposażeniem dla każdej branży. I to za cenę, która dowodzi, że dobra jakość nie musi być droga. Proszę się o tym samemu
przekonać!
Szczególną cechą jest zastosowanie prawdziwie naturalnego produktu. Oferujemy do wykorzystania niepowtarzalne właściwości bawełny: materiał
sporządzony bez substancji szkodliwych jest niezwykle wytrzymały na działania chemiczne/mechaniczne i tym samym zapewnia znakomitą ochronę. Spełnia wymogi DIN EN 26330 - wysoka wytrzymałość na przedarcie i przetarcie oraz ochrona przed zbieganiem zdecydowanie przedłużają
okres użytkowania odzieży. A gdy podczas pracy zrobi się „gorąco”, do głosu dochodzą dobre właściwości higieniczne bawełny: powstający pot jest
optymalnie absorbowany i oddawany na zewnątrz, odzież nie „klei się”, a mikroklimat ciała pozostaje w równowadze.
Odkryj zalety tej markowej kolekcji, która oferuje cały know-how wiodącego dostawcy ochronnej odzieży roboczej i branżowej odzieży zawodowej.
Naturalidad a buen precio
BW 270 – Esta abreviatura es sinónimo de 100 % algodón con un peso de aprox. 270 g/m². Los modelos de la colección son prendas auténticamente polivalentes y sorprenden en todos los sectores por su calidad, ajuste y equipamiento. Y a un precio que demuestra que la buena
calidad no tiene por qué ser cara. ¡Convénzase por sí mismo!
Una de las peculiaridades de este producto auténticamente natural es su procesamiento. Aproveche las características únicas del algodón:
este material de escasa nocividad es especialmente resistente contra influencias químicas/mecánicas, lo que le permite ofrecer una protección
magnífica. Además, gracias a la elevada resistencia a la rotura y a que no encoge conforme a DIN EN 26330, su vida útil se ve aumentada en
gran medida. Y cuando realizamos trabajos con altas temperaturas, entran en acción las beneficiosas características higiénicas del algodón:
el sudor corporal es absorbido y expulsado de manera óptima, de forma que la ropa no queda pegajosa y la temperatura corporal se mantiene
equilibrada.
Descubra las ventajas de esta colección de marca de tejido natural donde se han puesto en práctica todos los conocimientos de un proveedor
líder de vestuario profesional y de protección para el trabajo.

Materiał
Material

100 % bawełna
splot diagonalny, ok. 270 g/m², bardzo wytrzymały
niekurczący sie wg. normy DIN EN 26330
100 % sarga de algodón diagonal, aprox. 270 g/m², muy resistente,
no encoge conforme a DIN EN 26330

Kolory
Colores

chabrowy, granatowy, czysta biel, zielony
azul aciano, azul hidrón, blanco puro, verde

Rozmiary
Tallas

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

Instrukcja
pielęgnacji
Consejos de
mantenimiento

kolorowe color

402 | 403

białe blanco

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Bluza Chaqueta
Z naturalnego materiału! Jakość w korzystnej cenie! 2 wzmocnione
kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersiach z patką i guzikami,
1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie na guziki, ściągacze rękawów.
¡Totalmente natural! ¡De gran calidad! 2 bolsillos laterales reforzados,
2 bolsillos en pecho con solapa y botones, 1 bolsillo interior, tapeta
oculta con botones, puños.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

1550

granatowy azul hidrón

1551

czysta biel blanco puro

1552

zielony verde

1553

80
UVS 065123

404 | 405

TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Bluza robocza Chaqueta de trabajo
Modna, praktyczna i naturalna! 2 wzmocnione kieszenie boczne,
1 wzmocniona kieszeń na piersi, 1 kieszeń wewnętrzna, kryte zapięcie
na guziki, ściągacze rękawów, bez szwu na plecach.
¡Chic, práctica y natural! 2 bolsillos laterales reforzados, 1 bolsillo
reforzado en pecho, 1 bolsillo interior, tapeta cubierta con botones,
puños, sin costura en espalda.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

1510

granatowy azul hidrón

1511

czysta biel blanco puro

1512

zielony verde

1513

80
UVS 065123

406 | 407

TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Spodnie do pasa Pantalón
Perfekcyjne dopasowanie zapewnia zrelaksowaną pracę! Ściągacz
okrągły z 7 szlufkami, zapinany rozporek, 2 wszyte kieszenie przednie,
1 wzmocniona kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę.
¡Ajuste perfecto para un trabajo relajado! Cintura con 7 pasadores,
bragueta de botones, 2 bolsillos delanteros insertados, 1 bolsillo
trasero reforzado, 1 bolsillo para regla.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

1520

granatowy azul hidrón

1521

czysta biel blanco puro

1522

zielony verde

1523

80
UVS 065123

408 | 409

TESTEX Zürich

410 | 411

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Kombinezon Mono rally
Kombinezon z bawełny – wygodne zakładanie i zdejmowanie!
2-kierunkowy zamek błyskawiczny o dług.ok. 70 cm, 2 kieszenie
na piersi z patkami, 2 naszyte, wzmocnione kieszenie boczne,
1 kieszeń na miarkę, 2 wzmocnione kieszenie z tyłu, 2 boczne
rozcięcia, regulowane obwody rękawów w nadgarstku i nogawek
w kostkach, w talii regulowany ściągacz z gumką na plecach.
Algodón: cómodo de poner y quitar. Cremallera bidireccional
aprox. 70 cm, 2 bolsillos en pecho con solapa, 2 bolsillos laterales
aplicados y reforzados, 1 bolsillo para regla, 2 bolsillos traseros
reforzados, 2 entradas laterales, ancho de manga y pierna ajustable,
elástico ajustable en espalda.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

1540

granatowy azul hidrón

1541

czysta biel blanco puro

1542

zielony verde

1543

80
UVS 065123

412 | 413

TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270
Spodnie ogrodniczki Peto
Tak naturalna i korzystana cenowo może być klasyczna odzież! Klapa
na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym, 2 naszyte,
wzmocnione kieszenie przednie, 1 wzmocniona kieszeń z tyłu, 1 kieszeń na miarkę, regulowane rozcięcia boczne z możliwością włożenia
rąk, zapinany na guziki rozporek, przedłużone w górę pleców spodnie,
szelki spodni z gumową wstawką, bezpieczne zapięcia klamrowe na
szelkach.
¡Así de clásico y económico puede ser un clásico! Peto con cremallera de latón cubierta, 2 bolsillos delanteros aplicados y reforzados,
1 bolsillo trasero reforzado, 1 bolsillo para regla, ranuras laterales
ajustables con posibilidad de acceso, bragueta de botones, parte trasera elevada, tirantes con elástico, hebillas de seguridad en tirantes.
Kolory Colores
chabrowy azul aciano

1530

granatowy azul hidrón

1531

czysta biel blanco puro

1532

zielony verde

1533

80
UVS 065123

414 | 415

TESTEX Zürich

Odzież robocza BW 270 Ropa de trabajo BW 270

Bluza robocza
Chaqueta de
trabajo

Bluza
Chaqueta

Spodnie do pasa
Pantalón

Spodnie
ogrodniczki
Peto

Kombinezon
Mono rally

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 1510

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 1550

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 1520

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 1530

chabrowy
azul aciano
Nr art.: N.º de art. 1540

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 1511

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 1551

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 1521

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 1531

granatowy
azul hidrón
Nr art.: N.º de art. 1541

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 1512

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 1552

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 1522

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 1532

czysta biel
blanco puro
Nr art.: N.º de art. 1542

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 1513

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 1553

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 1523

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 1533

zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 1543

Rozmiary
Tallas

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

Fashion for your profession

Odzież dziecięca
Ropa infantil

416 | 417

Odzież dziecięca Ropa infantil
Idealny strój? To dla nas pestka!
Czy to ogród, plac zabaw czy las — świat dziecka to wielka przygoda. Jednak dzieci rzadko kiedy zwracają uwagę na ubranie. Firma PLANAM
opracowała kolekcję Mini całkowicie dostosowaną do sposobu zabawy i poruszania się dzieci — odporną na zużywanie, wygodną i łatwą w
pielęgnacji. Wykorzystaliśmy doświadczenie, które zdobyliśmy jako jeden z wiodących dostawców w branży odzieży ochronnej i roboczej — ubrania
są wytwarzane z wysokowartościowych materiałów bez zawartości szkodliwych substancji, starannie wykonane i praktyczne, zupełnie jak odzież
dla dorosłych. Taka odzież zachęca do zabawy i dobrze wygląda nawet po kilkunastu cyklach prania. Pełne wyrzutów stwierdzenie: „Jak ty znowu
wyglądasz?” odchodzi bezpowrotnie w przeszłość.
Ropa ideal para niños? Para nosotros tan fácil como un juego de niños!
El mundo de los niños está lleno de juegos y aventuras, ya sea en el jardín, en el parque o en el bosque. Pero los niños no se preocupan en
absoluto por la ropa. Por eso, PLANAM ha diseñado la “Colección Mini” especialmente para satisfacer las necesidades de juego y movimiento de
los niños - resistente, cómoda y de fácil cuidado. Por supuesto, en la ropa de los pequeños hemos incorporado toda nuestra experiencia como
líderes en ropa profesional y de protección laboral: materiales de calidad sin sustancias nocivas, confección cuidadosa y equipamiento práctico,
todo como los grandes. Esta ropa les permite retozar todo lo que quieran, manteniendo un buen aspecto incluso después de varios lavados. Así,
el reproche de “¡Mira cómo te has puesto!” se convertirá en cosa del pasado.

Materiał
Material
Kolory
Colores
Rozmiary
Tallas
Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

418 | 419

100 % bawełna
splot diagonalny, ok. 290 g/m², niekurczący się wg normy DIN EN ISO 6330, niezwykle odporna na zużycie, duży komfort noszenia
100 % algodón
sarga diagonal, aprox. 290 g/m², no encoge según DIN EN ISO 6330, muy resistente y cómodo

Kombinezon: chabrowy, czerwony, zielony
Ogrodniczki: chabrowy/czerwony, czerwony/niebieski, zielony/czerwony
Mono rally: aciano, rojo medio, verde medio
Pantalón peto: aciano/rojo, rojo medio/azul, verde medio/rojo
Rozmiary podwójne: (rozmiar = wzrost)
Tallas dobles: (talla = estatura)
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Odzież dziecięca Ropa infantil
Ogrodniczki dziecięce Pantalón peto para niños
Dzięki nim zabawa jest niekwestionowaną przyjemnością. Część
piersiowa z krytym zamkiem z mosiądzu, dodatkowa naszyta duża
kieszeń, 2 naszyte, wzmacniane kieszenie przednie, rozporek na
zamek, 1 kieszeń tylna, 1 podwójna kieszeń na metrówkę, regulowany
rozporek boczny, trwała wstawka i zatrzaski bezpieczeństwa na
szelkach.
Para que los pequeños disfruten del juego sin preocupaciones. Peto
con cremallera de latón y solapa, bolsillo adicional aplicado en el
peto, 2 bolsillos delanteros aplicados reforzados, 1 bolsillo trasero,
1 bolsillo doble porta-metro, bragueta con cremallera, ranura lateral
ajustable, espalda con elástico intermedio resistente, tirantes con
hebillas de seguridad.
Kolory Colores
chabrowy/czerwony aciano/rojo

0164

czerwony/chabrowy rojo medio/aciano

0165

zielony/czerwony verde medio/rojo

0166

80
UVS 065122

420 | 421

TESTEX Zürich

Odzież dziecięca Ropa infantil
Kombinezon dziecięcy Mono rally para niños
Idealny dla energicznych rozrabiaków. Regulowany kołnierz, jednokierunkowy zamek, 2 naszyte kieszenie boczne, kieszeń tylna, 2 boczne
prześwity i ściągacz na gumkę na plecach.
Ideal para futuros Fernando Alonso. Cuello vuelto, cremallera de
una vía, 2 bolsillos laterales aplicados, bolsillo trasero, 2 aberturas
laterales, goma elástica en la espalda.
Kolory Colores
chabrowy aciano

0160

czerwony rojo medio

0161

zielony verde medio

0162

80
UVS 065122

422 | 423

TESTEX Zürich

Odzież dziecięca Ropa infantil

Kombinezon
dziecięcy
Mono rally
para niños

Ogrodniczki
dziecięce
Pantalón peto
para niños

chabrowy aciano
Nr art.: N.º de art. 0160

chabrowy/czerwony
aciano/rojo
Nr art.: N.º de art. 0164

czerwony
rojo medio
Nr art.: N.º de art. 0161

czerwony/chabrowy
rojo medio/aciano
Nr art.: N.º de art. 0165

zielony
verde medio
Nr art.: N.º de art. 0162

zielony/czerwony
verde medio/rojo
Nr art.: N.º de art. 0166

Rozmiary
Tallas

Rozmiary podwójne: (rozmiar = wzrost)
Tallas dobles: (talla = estatura)
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Fashion for your profession

Bielizna funkcjonalna
Ropa interior funcional

424 | 425

Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional
Optymalna jakość bielizny: nie wpija się, świetnie leży, ma powietrze

Spodenki długie 275 g/m²
Pantalón largo 275 g/m²

Koszulka z długim rękawem 275 g/m²
Camisa manga larga 275 g/m²

Abyście Państwo czuli się całkowicie komfortowo, także bielizna musi sprostać wszystkim wymogom nowoczesnej codziennej pracy. Powinna leżeć
jak „druga skóra“, zapewniać wystarczającą swobodę ruchów, wspierać dobry klimat i idealnie harmonizować z ubraniem wierzchnim. Kryteria te
spełnia specjalna bielizna PLANAM. Nie dziwi to, ponieważ w niej tkwi nasz cały know-how z odzieży wierzchniej. W ten sposób jesteśmy w stanie
zaoferować Państwu nie tylko doskonałe „na wierzch“, lecz także dopasowane „pod spód“. Doskonała kombinacja pracy w komforcie na każdą
porę roku.

Duży plus za ciepło. Ściągacz z gumką w pasie,
ściągacze na nogawkach, rozcięcie.
Una gran ventaja en cuanto a calidez. Elástico en cintura,
ribete en las piernas, bragueta.

Chłodzie wychodź. Wejdź komforcie.
Okrągłe wycięcie pod szyję, ściągacze na rękawach.
Frío fuera. Confort dentro. Cuello redondo, ribete en mangas.

Kolory Colores

Kolory Colores

Skorzystaj z zalet: z materiałem wysokiej jakości (dobra izolacja termiczna, przewiewność, bardzo dobra higieniczność dzięki szybkiemu odprowadzaniu potu, dobra sensoryka skóry, optymalny klimat ciała) i przy perfekcyjnym wykończeniu (wysoki komfort noszenia, lekkość i elastyczność, pełna
swoboda ruchów, absolutnie łatwa pielęgnacja).
Calidad óptima para la ropa interior: sienta bien, se ajusta y transpira
Para sentirse bien siempre, la ropa interior también debe satisfacer todos los requisitos actuales del trabajo diario. Debe sentar como una
“segunda piel”, ofrecer suficiente libertad de movimiento, permitir que el cuerpo esté bien aclimatado y ajustarse bien con la ropa que se lleva.
La ropa interior funcional de PLANAM tiene en cuenta estos criterios, lo que no sorprende, pues en ella se aplica toda la experiencia de la
empresa en ropa. Así no solo podemos ofrecer la ropa “exterior” perfecta, sino también la ropa interior adecuada. Una combinación perfecta
para trabajar de forma relajada en cualquier época del año.
Aprovéchese de sus ventajas: con materiales de primera (buen aislamiento térmico, transpirables, muy higiénicos gracias a la rápida eliminación
del sudor, buen tacto, buena aclimatación corporal) y con el procesamiento perfecto (elevado confort de uso, ligero y elástico, libertad total de
movimiento, mantenimiento muy sencillo).

Materiał
Material

275 g/m² 70 % poliester (Cool Dry) 28 % bawełna 2 % elastan (Spandex)
190 g/m² 55 % poliester (Cool Dry) 38 % bawełna 7 % elastan (Spandex)
275 g/m² 70 % poliéster (Cool Dry) 28 % algodón 2 % elastano (spandex)
190 g/m² 55 % poliéster (Cool Dry) 38 % algodón 7 % elastano (spandex)

Kolory
Colores

szary
gris

Rozmiary
Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado

426 | 427

szary gris

2261

szary gris

2271

Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional
Szorty 190 g/m²
Pantalón corto 190 g/m²

Koszulka z krótkim rękawem 190 g/m²
Camisa manga corta 190 g/m²

Spodenki długie 190 g/m²
Pantalón largo 190 g/m²

Koszulka z długim rękawem 190 g/m²
Camisa manga larga 190 g/m²

Eleganckie i modne, także po pracy. Gumka w pasie,
Krótka nogawka.
Elegante y a la moda, también después del trabajo.
Elástico en cintura, pierna corta.

Wygodna na ciele, bardzo higieniczna. Okrągłe wycięcie pod szyję.
Cómoda para el cuerpo y muy higiénica. Cuello redondo.

Idealne zimą podczas pracy i treningu. Gumka w pasie,
ściągacze w nogawkach, rozcięcie.
Ideal para el trabajo y el deporte en invierno. Elástico en cintura,
ribete en las piernas, bragueta.

Luźna i komfortowa. Okrągłe wycięcie pod szyję,
ściągacze na rękawach.
Informal y confortable. Cuello redondo, ribete en mangas.

Kolory Colores

Kolory Colores
szary gris

428 | 429

2221

szary gris

2241

Kolory Colores

Kolory Colores
szary gris

2231

szary gris

2251

Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional

Koszulka z
długim rękawem
Camisa
manga larga

Spodenki długie
Pantalón largo

Koszulka z
krótkim rękawem
Camisa
manga corta

Fashion for your profession

Szorty
Pantalón corto

275 g/m² szary gris
275 g/m² szary gris
Nr art.: N.º de art. 2271 Nr art.: N.º de art. 2261
190 g/m² szary gris
190 g/m² szary gris
190 g/m² szary gris
190 g/m² szary gris
Nr art.: N.º de art. 2251 Nr art.: N.º de art. 2231 Nr art.: N.º de art. 2241 Nr art.: N.º de art. 2221

Rozmiary
Tallas

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Koszule
Camisas
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Koszule Camisas
Właściwa koszula - dokładnie Państwa kołnierzyk
Do każdej roboty jest odpowiednia koszula - to nasza filozofia. I dlatego PLANAM oferuje Państwu wybór, który idealnie daje się łączyć z innym
asortymentem. Niezależnie, czy to klasyczny „fason drwala“, czy nowoczesny uniwersalny, czy też długi rękaw czy trzy-czwarte - nasze wysokiej
jakości koszule są skrojone optymalnie do wymogów codziennej pracy i sprawiają, że zawsze dobrze wyglądasz.
Nasza seria koszul Country i Square to połączenie nowoczesnego stylu z dopasowaniem kolorystycznym do wielu artykułów PLANAM. Ich kolejna
zaleta to zastosowanie formuły „UV-Protect”, która chroni skórę przed niebezpiecznym promieniowaniem UV. Ponadto tylna część o długości 90 cm
zapewnia dodatkowy komfort podczas noszenia koszul flanelowych i ze splotu skośnego, gdyż zapobiega ich wysuwaniu ze spodni, dzięki czemu
plecy są zawsze optymalnie chronione. W tych koszulach dobrze się pracuje — także w domu!
La camisa adecuada: su medida exacta de cuello
Nuestra filosofía es que cada trabajo debe realizarse con la camisa adecuada. Por ello, PLANAM le ofrece una selección de camisas que pueden
combinarse de forma ideal con el resto de nuestra gama. Nuestras camisas de alta calidad están diseñadas para adaptarse óptimamente a
las exigencias de su trabajo sin descuidar la estética, ya se trate de un look clásico de leñador o uno moderno, ya sea de manga larga o tres
cuartos.
Nuestra línea de camisas Country y Square le ofrece un diseño moderno que podrá combinar cromáticamente con muchos otros artículos
PLANAM. Otra ventaja es la utilización de „UV-Protect“ en nuestras camisas Square y Camisa de sarga, con lo que su piel estará protegida de los
peligrosos rayos UV. Además, la longitud de la espalda (de 90 cm) asegura una mayor comodidad al llevar las camisas de sarga y de franela.
También evita que la camisa se salga del pantalón, de forma que la espalda siempre está perfectamente protegida. ¡Así da gusto trabajar,
también en casa!

Materiał

Material

Koszula Square, Koszula Country, Koszula flanelowa: 100 % bawełna
w kratkę, ok. 160 g/m²
Koszula ze splotu skośnego: 100 % bawełna
ok. 200 g/m²
Camisa Square, Camisa Country, Camisa de franela: 100 % algodón
entretejida. aprox. 160 g/m²
Camisa de sarga: 100 % algodón
aprox. 200 g/m²

Rozmiary
Tallas

37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (obwody kołnierzyka)
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (medidas de cuello)

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Koszule Camisas
Koszula Square Camisa Square
Wygodna i modna. Długi rękaw, 2 kieszenie na piersi z patkami i
guzikami, duża krata, modny wygląd, dopasowanie kolorystyczne do
wielu artykułów PLANAM, kontrastowe wykończenie mankietów, listwy
guzików i kołnierzyka, długość tyłu koszuli: 85 cm.
Cómoda y moderna. Manga larga, 2 bolsillos en pecho con solapas y
botones, a cuadros grandes, diseño moderno, color combinable con
muchos artículos PLANAM, color de contraste en puños, botonadura
y cuello, longitud de espalda: 85 cm.

Kolory Colores
chabrowy/cynkowy aciano/cinc

0490

granatowy/cynkowy marino/cinc

0491

czarny/cynkowy negro/cinc

0492

czerwony/cynkowy rojo/cinc

0493

zielony/cynkowy verde/cinc

0494
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Koszule Camisas
Koszula Country długi rękaw
Camisa de manga larga Country
Przyjemna w dotyku. 2 kieszenie na piersi z patkami i guzikami, mała
krata, modny wygląd, dopasowanie kolorystyczne do wielu artykułów
PLANAM, kontrastowe wykończenie mankietów, listwy guzików i
kołnierzyka, długość tyłu koszuli: 85 cm.
Una sensación muy agradable en la piel. 2 bolsillos en pecho con
solapas y botones, a cuadros pequeños, diseño moderno, color
combinable con muchos artículos PLANAM, color de contraste en
puños, botonadura y cuello, longitud de espalda: 85 cm.

Kolory Colores
niebieski w kratkę a cuadros azules

0480

czarny w kratkę a cuadros negros

0481

zielony w kratkę a cuadros verdes

0482

kamienny w kratkę a cuadros color piedra 0483
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Koszule Camisas
Koszula Country krótki rękaw
Camisa de manga corta Country
Na ciepłe dni. 2 kieszenie na piersi z patkami i guzikami, mała
krata, modny wygląd, dopasowanie kolorystyczne do wielu artykułów
PLANAM, kontrastowe wykończenie mankietów, listwy guzików i
kołnierzyka, długość tyłu koszuli: 85 cm.
Para los días cálidos. 2 bolsillos en pecho con solapas y botones, a
cuadros pequeños, diseño moderno, color combinable con muchos
artículos PLANAM, color de contraste en puños, botonadura y cuello,
longitud de espalda: 85 cm.

Kolory Colores
niebieski w kratkę a cuadros azules

0485

czarny w kratkę a cuadros negros

0486

zielony w kratkę a cuadros verdes

0487

kamienny w kratkę a cuadros color piedra 0488
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Koszule Camisas
Koszula ze splotu skośnego Camisa de sarga
Sportowy krój odpowiedni na każdą porę roku. Dostępna w wersji z
długim i krótkim rękawem, 2 kieszenie piersiowe z patkami i guzikami,
długość tyłu koszuli: 90 cm.
Corte deportivo, ideal para todas las estaciones. Manga larga o tres
cuartos, 2 bolsillos en pecho con solapas y botones; longitud de
espalda: 90 cm.

Kolory Colores
Długi rękaw Manga larga (1/1)
niebieski azul medio

0407

ciemnoniebieski azul oscuro

0417

khaki caqui

0409

szary gris

0406

Krótki rękaw Manga tres cuartos (1/4)
niebieski azul medio

0410

ciemnoniebieski azul oscuro

0418

khaki caqui

0412

szary gris

0405

40
UVS 065124

440 | 441

TESTEX Zürich

Koszule Camisas
Koszula flanelowa 2001 Camisa de franela 2001
Klasyczny krój, najlepsza jakość. Przeplatana, 2 kieszenie piersiowe z
patkami i guzikami, długość tyłu koszuli: 90 cm.
Diseño clásico, calidad suprema. Entretejida, 2 bolsillos en pecho
con solapas y botones; longitud de espalda: 90 cm.
Kolory Colores
niebieski azul

0450

czerwony rojo

0451

zielony verde

0452
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Koszule Camisas
Koszula flanelowa 2000 Camisa de franela 2000
Klasyczny krój, najlepsza jakość. W kratkę, 2 kieszenie piersiowe z
patkami i guzikami, długość tyłu koszuli: 90 cm.
Diseño clásico, calidad suprema. Entretejida, 2 bolsillos en pecho
con solapas y botones; longitud de espalda: 90 cm.

Kolory Colores
niebieski azul
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0440

Koszule Camisas

Koszula Square
Camisa Square

Koszula Country
Długi rękaw
w kratkę
Camisa Country
Manga larga
cuadros

Fashion for your profession

Koszula Country
Krótki rękaw
w kratkę
Camisa Country
Manga tres cuartos
cuadros

Koszula
ze splotu skośnego
Długi rękaw
Camisa de sarga
Manga larga

Koszula
ze splotu skośnego
Krótki rękaw
Camisa de sarga
Manga tres cuartos

chabrowy/cynkowy
niebieski
niebieski
niebieski
aciano/cinc
azul
azul
azul medio
Nr art.: N.º de art. 0490 Nr art.: N.º de art. 0480 Nr art.: N.º de art. 0485 Nr art.: N.º de art. 0407

niebieski
azul medio
Nr art.: N.º de art. 0410

granatowy/cynkowy
ciemnoniebieski
czarna
czarna
marino/cinc
azul oscuro
negros
negros
Nr art.: N.º de art. 0491 Nr art.: N.º de art. 0481 Nr art.: N.º de art. 0486 Nr art.: N.º de art. 0417

ciemnoniebieski
azul oscuro
Nr art.: N.º de art. 0418

czarny/cynkowy
zielona
zielona
negro/cinc
verdes
verdes
Nr art.: N.º de art. 0492 Nr art.: N.º de art. 0482 Nr art.: N.º de art. 0487

khaki
khaki
caqui
caqui
Nr art.: N.º de art. 0409 Nr art.: N.º de art. 0412

czerwony/cynkowy
kamienny
kamienny
szary
szary
rojo/cinc
color piedra
color piedra
gris
gris
Nr art.: N.º de art. 0493 Nr art.: N.º de art. 0483 Nr art.: N.º de art. 0488 Nr art.: N.º de art. 0406 Nr art.: N.º de art. 0405
zielony/cynkowy
verde/cinc
Nr art.: N.º de art. 0494

Koszula flanelowa
2000
Długi rękaw
Camisa
de franela 2000
Manga larga

Koszula flanelowa
2001
Długi rękaw
Camisa
de franela 2001
Manga larga

niebieski
niebieski
azul
azul
Nr art.: N.º de art. 0440 Nr art.: N.º de art. 0450
czerwony
rojo
Nr art.: N.º de art. 0451
zielony
verde
Nr art.: N.º de art. 0452
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Rozmiary
Tallas

37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50
(obwody kołnierzyka)
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50
(medidas de cuello)

Koszulki
Camisetas

Koszulki Camisetas
Świeżość modna i wygodna
Kiedy w pracy robi się gorąco, niezastąpiona jest przewiewna odzież. Nowa kolekcja koszulek PLANAM, obejmująca koszulki z krótkim rękawem
i koszulki polo, doskonale sprawdza się w praktyce. Wygodny fason i wysoki komfort noszenia sprawiają, że praca staje się lżejsza. Tkanina
stanowiąca mieszankę bawełny i poliestru jest bardzo łatwa w pielęgnacji. Także stylistyka naszych modeli trafia w każdy gust. Modne koszulki z
lamówkami w kontrastowej barwie są dostosowane kolorystycznie do naszych linii Canvas 320, Highline, Visline oraz Plaline, co zapewnia spójny
wygląd ubioru. Dzięki temu będziesz się zawsze doskonale prezentować w każdych warunkach.
Frescas, actuales y cómodas
Cuando se pasa calor en el trabajo, las prendas deben ser lo más ligeras y sueltas posible. Con la nueva colección de camisetas PLANAM,
compuesta por camisetas y polos, estará equipado a la perfección para su trabajo: su forma cómoda y agradable se adapta al cuerpo y facilita
el trabajo. La mezcla de algodón y poliéster es especialmente fácil de tratar. Pero también el diseño está cuidado hasta el último detalle.
Los colores de las modernas camisetas con ribetes resaltados se ajustan a nuestras gamas Canvas 320, Highline, Visline e Plaline, por lo que
la apariencia general es uniforme. Para que le sienten bien en cualquier circunstancia.

Materiał

Material

T-shirt: 60% bawełna, 40% poliester
ok. 180 g/m², single jersey
Koszulka polo: 60% bawełna, 40% poliester
ok. 220 g/m², pika
Camiseta: 60% algodón, 40% poliéster
aprox. 180 g/m², punto sencillo
Polo: 60% algodón, 40% poliéster
aprox. 220 g/m², piqué

Kolory
Colores

czarny/cynkowy, chabrowy/cynkowy, czysta biel/cynkowy, zielony/czarny, łupkowy/czarny, cynkowy/łupkowy
negro/cinc, aciano/cinc, blanco/cinc, verde/negro, pizarra/negro, cinc/pizarra

Rozmiary
Tallas

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja
pielęgnacji
Cuidado
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Koszulki Camisetas
T-shirt Camiseta
Lekki, uniwersalny i wytrzymały t-shirt o jakości odzieży roboczej z
okrągłym kołnierzem, kolorowa lamówka na piersi, rękawach i plecach
stanowiąca modną aplikację.
El todoterreno ligero. Camiseta resistente en calidad de ropa de
trabajo con cuello redondo y moderno ribete de color en pecho,
mangas y espalda.
Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2600

chabrowy/cynkowy aciano/cinc

2601

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2603

zielony/czarny verde/negro

2605

łupkowy/czarny pizarra/negro

2606

cynkowy/łupkowy cinc/pizarra

2607
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Koszulki Camisetas
Koszulka polo Polo
Doskonały strój na letnie dni. Wytrzymała koszulka polo o jakości
odzieży roboczej z okrągłym kołnierzem, patka z 3 guzikami w kolorze
tkaniny, kieszeń naszyta na piersi po lewej stronie, kolorowa lamówka
na piersi, rękawach i plecach stanowiąca modną aplikację.
La mejor indumentaria para el verano. Polos resistentes en calidad
de ropa de trabajo, botonadura de tres ojales con botones en el
mismo tono, bolsillo aplicado en la parte izquierda del pecho,
moderno ribete de color en pecho, mangas y espalda.
Kolory Colores
czarny/cynkowy negro/cinc

2610

chabrowy/cynkowy aciano/cinc

2611

czysta biel/cynkowy blanco/cinc

2613

zielony/czarny verde/negro

2615

łupkowy/czarny pizarra/negro

2616

cynkowy/łupkowy cinc/pizarra

2617
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Koszulki Camisetas

T-shirt
Camiseta

Koszulka polo
Polo

czarny/cynkowy
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2600

czarny/cynkowy
negro/cinc
Nr art.: N.º de art. 2610

chabrowy/cynkowy
aciano/cinc
Nr art.: N.º de art. 2601

chabrowy/cynkowy
aciano/cinc
Nr art.: N.º de art. 2611

czysta biel/cynkowy
blanco/cinc
Nr art.: N.º de art. 2603

czysta biel/cynkowy
blanco/cinc
Nr art.: N.º de art. 2613

Fashion for your profession

zielony/czarny
zielony/czarny
verde/negro
verde/negro
Nr art.: N.º de art. 2605 Nr art.: N.º de art. 2615
łupkowy/czarny
łupkowy/czarny
pizarra/negro
pizarra/negro
Nr art.: N.º de art. 2606 Nr art.: N.º de art. 2616
cynkowy/łupkowy
cynkowy/łupkowy
cinc/pizarra
cinc/pizarra
Nr art.: N.º de art. 2607 Nr art.: N.º de art. 2617

Rozmiary
Tallas

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Casual
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Casual
Swobodny styl także w czasie wolnym
Bezpieczeństwo, jakość i komfort noszenia to podstawowe cechy linii produktów PLANAM. Korzystając z ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie
odzieży roboczej postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaprezentować naszą odzież rekreacyjną. Asortyment Casual łączy nowoczesny wygląd,
komfort noszenia oraz praktyczne dodatki. Dzięki temu można korzystać z zalet odzieży roboczej PLANAM także w czasie wolnym.

Estilo desenfadado también para el tiempo libre
La seguridad, calidad y comodidad conforman la base de las líneas de productos de PLANAM. Tras más de 25 años de experiencia en el ámbito
de la ropa de trabajo, ahora damos un paso más y aplicamos nuestros conocimientos para diseñar ropa de ocio. La gama Casual combina un
look moderno, confort y prácticos extras. Así también podrá beneficiarse de las ventajas de la ropa de trabajo de PLANAM durante su tiempo
libre.
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Casual Casual
Mountain Spodnie Mountain Pantalón
Wyjątkowo wszechstronne. Bojówki w stylu „used-Look”, 2 wszywane
kieszenie boczne, 2 kieszenie na udach z patką, zamykane na zatrzaski, prawa kieszeń na udzie z dodatkową naszytą kieszenią z patką
i zatrzaskiem, 1 kieszeń boczna z zamkiem błyskawicznym, 2 tylne
kieszenie z patką i zatrzaskiem, rozporek na zamek błyskawiczny,
7 szlufek na pasek, regulowana szerokość w pasie, szwy na kolanach.
Muy versátil. Pantalón Cargo de aspecto usado, 2 bolsillos laterales,
2 bolsillos en muslo con solapa y botones de presión para cerrar,
bolsillo en muslo derecho con bolsillo aplicado adicional con solapa
y botón de presión, 1 bolsillo lateral con cremallera, 2 bolsillos
traseros con solapa y botón de presión, cremallera en la bragueta,
7 trabillas, presilla ajustable en cintura, costuras en las rodillas.
Tkanina wierzchnia: 100 % bawełna
ok. 285 g/m2
Rozmiary: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
Material: 100 % algodón
aprox. 285 g/m²
Tallas: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

Kolory Colores
terra terra

3010

antracytowy antracita

3011

beżowy beige

3012

denim denim

3013

Instrukcja pielęgnacji Cuidado
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Casual Casual
Easy Spodnie do pasa Easy Pantalón
Nowoczesne i wygodne. Szwy w delikatnie kontrastowym kolorze,
2 duże, wszyte kieszenie, 2 kieszenie na udach z patką i zapięciem
na rzep, kieszeń na telefon komórkowy po lewej stronie, ściągacz z
gumką w pasie, 2 tylne kieszenie, zamek błyskawiczny w rozporku,
pas z 7 szerokimi szlufkami na pasek i guzikiem dżinsowym.
Moderno y cómodo. Hilvanados en color de contraste discreto,
2 bolsillos insertados tipo canguro, 2 bolsillos en muslos con solapa
y cierre de velcro, bolsillo para móvil a la izquierda, elástico en
cintura, 2 bolsillos traseros, cremallera en bragueta, cintura con
7 trabillas anchas y botón de vaquero.
Tkanina wierzchnia: 65 % poliester, 35 % bawełna
ok. 285 g/m2
Rozmiary: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
Material: 65 % poliéster, 35 % algodón
aprox. 285 g/m²
Tallas: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

Kolory Colores
czarny negro

3000

łupkowy pizazza

3001

granatowy marino

3002

Instrukcja pielęgnacji Cuidado

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Casual
Sonora Szorty Sonora Pantalón corto
Praktyczny komfort na ciepłe dni Szorty bojówki, 2 boczne kieszenie
wszywane, 3 kieszenie na udach z patką i guzikami, 2 małe kieszenie
na udach z patką i guzikami, 2 tylne kieszenie z patką i guzikami,
zakończenie nogawek z regulacją szerokości, rozporek na zamek
błyskawiczny, 5 szlufek na pasek.
Práctico confort para días cálidos. Pantalón corto Cargo, 2 bolsillos
laterales, 3 bolsillos en muslos con solapas y botones, 2 pequeños
bolsillos en muslo con solapas y botones, 2 bolsillos traseros con
solapas y botones, final de pierna de ancho regulable, cremallera en
bragueta, 5 trabillas.
Tkanina wierzchnia: 100 % bawełna
ok. 170 g/m2
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Material: 100 % algodón
aprox. 170 g/m²
Tallas: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
granatowy marino

3015

czarny negro

3016

Instrukcja pielęgnacji Cuidado
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Casual
Marble Kurtka Marble Chaqueta
Ponadczasowa nowoczesność. 2 wszywane kieszenie boczne z
zamkiem błyskawicznym, podłożony zamek błyskawiczny z przodu, dół
regulowany troczkiem, odpinany kaptur.
Moderno atemporal. 2 bolsillos laterales con cremallera, cremallera
frontal enguatada, cintura ajustable con cordón, capucha desmontable.
Tkanina wierzchnia
Wierzch: 100 % poliester
Membrana TPU
Spód: 100 % poliester
polar
Rozmiary (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido superficial
Tejido superior: 100 % poliéster
Membrana de TPU
Tejido inferior: 100 % poliéster
forro polar
Tallas (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
szary gris

3030

brązowy marrón

3031

Instrukcja pielęgnacji Cuidado
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Casual
Slack Kamizelka Slack Chaleco
Optymalna swoboda ruchów i doskonała ochrona. Dwie wszywane
kieszenie boczne zamykane na zatrzask, odpinany kaptur z jerseyu,
podszewka wewnętrzna z miękkiego jerseyu, 1 kieszeń wewnętrzna z
lewej strony, przód zapinany na zamek błyskawiczny oraz guziki.
Libertad de movimiento óptima y protección perfecta. Dos bolsillos
laterales con botón de presión, capucha desmontable de punto, forro
interior de punto suave, 1 bolsillo interior a la izquierda, frontal con
cremallera y botones cosidos para cerrar.
Tkanina wierzchnia: 100 % bawełna
Obszycic: 100 % poliester
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido superficial: 100 % algodón
Ribete: 100 % poliéster
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
trzcina caña

3025

szary gris

3026

przydymiony niebieski azul humo

3027

Instrukcja pielęgnacji Cuidado
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Casual
Earth Parka Earth Parka
Wszechstronna ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, wyposażona w liczne dodatki. 2 naszyte kieszenie boczne z
patką, 2 wszywane kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersi z patką, 1
kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym z lewej strony, 1 kieszeń
na lewym rękawie, odpinany kaptur, wewnętrzne mankiety rękawów
elastyczne, zewnętrzne mankiety rękawów regulowane na zatrzask,
ściągacz w talii, 1 kieszeń wewnętrzna, slim fit.
Prenda todoterreno con muchos extras. 2 bolsillos laterales aplicados
con solapa, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en pecho con solapa,
1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera, 1 bolsillo en manga
izquierda, capucha desmontable, puños elásticos por dentro, puños
ajustables por fuera con botón de presión, cordón en cintura, 1
bolsillo interior, slim fit.
Tkanina wierzchnia: 100 % nylon
Powlekana PU
Podszewka: 100 % poliester
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Tejido exterior: 100 % nailon
Revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Kolory Colores
brązowy błotny mud		

3035

czarny negro			3036
Instrukcja pielęgnacji Cuidado
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Casual

Fashion for your profession

Mountain Spodnie Easy Spodnie do
Mountain Pantalón pasa
Pantalón Easy

Sonora Szorty
Sonora Pantalón
corto

Marble Kurtka
Marble Chaqueta

Slack Kamizelka
Slack Chaleco

Earth Parka
Earth Parka

terra terra
Art.-Nr. Art.-No. 3010

czarny negro
Art.-Nr. Art.-No. 3000

granatowy marino
Art.-Nr. Art.-No. 3015

szary gris
Art.-Nr. Art.-No. 3030

trzcina caña
Art.-Nr. Art.-No. 3025

brązowy błotny mud
Art.-Nr. Art.-No. 3035

antracytowy antracita
Art.-Nr. Art.-No. 3011

łupkowy piazza
Art.-Nr. Art.-No. 3001

czarny negro
Art.-Nr. Art.-No. 3016

brązowy marrón
Art.-Nr. Art.-No. 3031

szary gris
Art.-Nr. Art.-No. 3026

czarny negro
Art.-Nr. Art.-No. 30365

beżowy beige
Art.-Nr. Art.-No. 3012

granatowy marino
Art.-Nr. Art.-No. 3002

przydymiony niebieski
azul humo
Art.-Nr. Art.-No. 3027

denim denim
Art.-Nr. Art.-No. 3013

Rozmiary
Tallas

Mountain Spodnie, Easy Spodnie do pasa Mountain Pantalón, Pantalón Easy
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
Sonora Szorty, Marble Kurtka, Slack Kamizelka, Earth Parka Sonora Pantalón corto, Marble Chaqueta, Slack Chaleco, Earth Parka
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Akcesoria
Accesorios

Akcesoria Accesorios
PLANAM myśli o wszystkim
Już od wielu lat mogą Państwo polegać na odzieży roboczej firmy PLANAM. Nasze standardy dotyczące najwyższej jakości i optymalnego bezpieczeństwa przenosimy teraz także na nowy obszar odzieży roboczej: akcesoria. Warto osobiście
przekonać się o zaletach licznych, łatwych w obsłudze dodatków, zapewniających komfort noszenia.

PLANAM piensa en todo
Hace ya muchos años que usted confía en la ropa de trabajo de PLANAM. Nuestras elevadas expectativas en cuanto
a la mayor calidad y la máxima seguridad se reflejan ahora en un nuevo aspecto de la ropa de trabajo: los accesorios.
Convénzase usted mismo de los numerosos extras de fácil manejo y gran comodidad.
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Czapka polarowa
PLANAM Gorra de forro polar
Ciepła i miękka. Lekka czapka polarowa, elastyczna i przyjemna w
dotyku, z podwójnym mankietem zapewniającym dodatkową ochronę
uszu i czoła, dopasowana kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM.
Cálida y suave. Ligera gorra de forro polar, elástica y ajustada, con
ala doble para protección adicional de las orejas y la frente, color
combinable con muchos artículos PLANAM.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
Polar
Rozmiary: M – L
Tejido exterior: 100 % poliéster
Forro polar
Tallas: M – L

Kolory Colores
chabrowy aciano

6010

łupkowy pizarra

6011

granatowy marino

6012

czarny negro

6013

zółty amarillo

6014

pomarańczowy naranja

6015
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Czapka z dzianiny 2-kolorowa
PLANAM Gorro de punto bicolor
Doskonałe dopasowanie. Lekka dzianinowa czapka w wersji
wdwustronnej, na zewnątrz dwukolorowa, a wewnątrz w jednym,
stonowanym kolorze, elastyczna i miękka w dotyku, dopasowana
kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM.
Ajuste perfecto. Ligero gorro de punto reversible, bicolor por la
parte exterior y monocolor discreto por la interior, elástico y ajustado,
colores combinables con muchos artículos PLANAM.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliakryl
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 100 % poliacrílico
Tallas: talla única
Kolory Colores
chabrowy/cynkowy aciano/cinc

6020

zielony/czarny verde/negro

6021

czerwony/łupkowy rojo/pizarra

6022

kamienny/czarny piedra/negro

6023

biały/cynkowy blanco/cinc

6024
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Czapka z dzianiny wywijana
PLANAM Gorro de punto con vuelto
Zapewnia ochronę uszu i głowy. Dzianinowa czapka z podwójnym
mankietem zapewniającym dodatkową ochronę uszu i czoła,
elastyczna i miękka w dotyku.
Para proteger las orejas y la cabeza. Gorro de punto con vuelta doble
para protección adicional de las orejas y la frente, elástico y ajustado.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliakryl
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 100 % poliacrílico
Tallas: talla única

Kolory Colores
granatowy marino

6030

czarny negro

6031

łupkowy pizarra

6032
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Czapka wywijana Thinsulate™
PLANAM Gorro con vuelta Thinsulate™
Optymalne ocieplenie zaczyna się od głowy. Dzianinowa czapka z
oryginalnym wypełnieniem 3M™ Thinsulate™ 40 g zapewniającym
optymalną izolację ciepln, z podwójnym mankietem dla dodatkowej
ochrony uszu i czoła, elastyczna i miękka w dotyku.
Un calor óptimo se consigue empezando por la cabeza. Gorro de
punto con vuelta doble para protección adicional de las orejas y la
frente, elástico y ajustado, con acolchado de 40 g original 3M™
Thinsulate™ para un aislamiento térmico óptimo.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliakryl
Watowanie: 100 % poliester
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 100 % poliacrílico
Acolchado: 100 % poliéster
Tallas: talla única

Kolory Colores
6035

czarny negro

6036

łupkowy pizarra

6037

Thinsulate jest znakiem towarowym firmy 3M. Thinsulate es una marca comercial de 3M.

granatowy marino

482 | 483

484 | 485

Akcesoria Accesorios
PLANAM Szal polarowy
PLANAM Bufanda infinita de forro polar
Ciepły i miękki. Lekki, polarowy szal typu komin, miękki i elastyczny,
z jednej strony regulowany troczkiem, dzięki czemu może być noszony
jako czapka, szerokość ok. 27 cm, obwód ok. 60 cm.
Cálida y suave. La bufanda infinita de forro polar es ligera, elástica y
suave, y dispone de un cordón regulable en uno de sus lados, por lo
que también se puede llevar a modo de gorro; ancho aprox.
27 cm, contorno aprox. 60 cm.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliester
polar
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 100 % poliéster
Forro polar
Tallas: talla única

Kolory Colores
chabrowy aciano

6045

łupkowy pizarra

6046

granatowy marino

6047

czarny negro

6048
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Szal dzianinowy
PLANAM Bufanda infinita de punto
Nowoczesny i wygodny szal typu komin z dzianiny o grubym splocie,
szerokość ok. 40 cm, obwód ok. 60 cm.
Moderna y cómoda. Bufanda infinita de punto grueso; ancho aprox.
40 cm, contorno aprox. 60 cm.
Tkanina wierzchnia: 100 % poliakryl
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 100 % poliacrílico
Tallas: talla única

Kolory Colores
granatowy marino

6050

czarny negro

6051

łupkowy pizarra

6052
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Elastyczny pasek
PLANAM Cinturón elástico
Elastyczny i zapewniający optymalne podtrzymanie. Elastyczny pasek
z metalową sprzączką, regulowany bezstopniowo, wysoki komfort noszenia dzięki dodatkowi streczu, szerokość ok. 41 mm, długość można
indywidualnie skrócić, model dostępny w dwóch długościach.
Dodatkowa zaleta: w spodniej części klamry znajduje się ukryty
otwieracz do butelek.
Flexible y con sujeción óptima. Cinturón elástico con hebilla de metal, ajustable de forma continua, gran comodidad gracias a la parte
elástica; ancho aprox. 41 mm, longitud adaptable individualmente,
disponible en 2 longitudes diferentes.
Destacable: en la parte trasera de la hebilla se ha integrado un
abrebotellas oculto.
Tkanina wierzchnia: 70 % poliester, 30 % elastan
Długości: 110 cm i 150 cm
Tejido exterior: 70 % poliéster, 30 % elastano
Longitudes: 110 cm y 150 cm

Kolory Colores
czarny negro

6040

chabrowy aciano

6041

łupkowy pizarra

6042
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PLANAM Torba na narzędzia
PLANAM Bolsa para herramientas
Wszystko w zasięgu ręki. Dodatkowa torba na narzędza do spodni z
paskiem, spodni ¾ lub szortów roboczych, 2 duże kieszenie,
2 średnie kieszenie oraz jedna mała kieszeń, dwie szlufki mocujące
oraz zapięcie na rzep przy pasku do zamocowania, dopasowana
kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM.
Todo al alcance de tu mano. Bolsa para herramientas adicional
para pantalón con cintura elástica, pantalón ¾ o pantalón corto de
trabajo, 2 compartimentos grandes, 2 compartimentos medianos y
un compartimento pequeño, con 2 trabillas de fijación y velcro en el
cinturón para sujetarla, colores combinables con muchos artículos
PLANAM.
Tkanina wierzchnia: 65 % poliester, 35 % bawełna
splot Canvas ok. 280 g/m2
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
Trama de lona aprox. 280 g/m2
Tallas: talla única
Kolory Colores
chabrowy aciano

6001

cynkowy cinc

6002

łupkowy pizarra

6003
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Akcesoria Accesorios
PLANAM Nakolanniki
PLANAM Acolchado para rodillas
Dobrze wyściełane. Ochrona kolan zgodna z EN 14404 typ 2 w połączeniu z wszystkimi spodniami PLANAM z paskiem lub na szelkach
oraz kombinezonami z kieszeniami na kolanach. Wystarczy włożyć
nakolanniki do kieszeni na kolanach. Struktura plastra miodu zapewnia
komfort noszenia i optymalne dopasowanie do kolana.
Wymiary: 25 × 13,5 cm
Bien acolchado. Protección para rodillas según EN 14404 tipo 2
en combinación con todos los pantalones con cintura elástica y
petos PLANAM, así como monos de rally con bolsillos aplicados en
rodillas. Insertar los acolchados para rodillas en los bolsos aplicados
en las rodillas. La estructura de panal garantiza comodidad y una
adaptación óptima a la rodilla. Medidas: 25 × 13,5 cm
Materiał: 100 % EVA
Rozmiary: rozmiar uniwersalny
Material: 100 % EVA
Tallas: talla únicax
Kolory Colores
szary gris
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9901027 (1 para 1 par)

EN 14404
Typ 2

Baza danych medialnych Base de datos de medios

Fashion for your profession

Szybki dostęp do wszystkich danych
Chcą Państwo zaprezentować nasze produkty i linie produktów swoim klientom?
Dzięki naszej bazie danych mają Państwo szybki dostęp do wszystkich danych medialnych, takich jak zdjęcia produktów,
kolory, czcionki i symbole.
Osobisty dostęp
Już dziś warto zapewnić sobie osobisty dostęp i zwrócić się do nas o nadanie osobistego hasła: info@planam.de
Niezwłocznie prześlemy Państwu osobiste dane dostępowe i chętnie zaprezentujemy możliwości korzystania z bazy
danych.

Todos los datos al alcance de su mano
¿Desea poder presentar nuestros productos y líneas de productos a sus clientes?
Nuestra base de datos de medios le permite acceder con rapidez a todos los datos de medios como fotos de los
productos, colores, textos y símbolos.
Su acceso personal
Consiga ahora su acceso y solicítenos su contraseña personal: info@planam.de
Le enviaremos de inmediato un acceso personal y le explicaremos con gusto las posibilidades de uso de la base de

Serwis Servicio
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Serwis Servicio
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze
Prawdziwa odzież robocza jest zawsze wizytówką Państwa przedsiębiorstwa i stanowi darmową powierzchnię reklamową
dla logo firmy. Państwa przesłanie przekazujemy mężczyznom i kobietom – dzięki usłudze uszlachetniania PLANAM.
Niekończący się wybór
Istnieje tysiące wariantów i możliwości, aby spersonalizować i indywidualnie zaprojektować produkty PLANAM. Pokażemy
tutaj małą próbkę tego, co możemy zrobić, aby Państwa zainspirować.
Aby ustalić, jaki rodzaj uszlachetniania najlepiej komponuje się z naszymi produktami, prosimy o skontaktowanie się z
nami. Chętnie udzielimy fachowej porady. Proszę podać nam swoje życzenia, a my spełnimy je w jak najkrótszym czasie.
Małe ilości lub duże nakłady
Obojętnie czy w odzież identyfikującą firmę ma być wyposażony mały zakład rzemieślniczym zatrudniający 5 pracowników, czy też duży zakład przemysłowy liczący kilkaset pracowników. W naszym zakładzie w Herzebrock-Clarholz
nakładamy dla Państwa do 1000 emblematów dziennie.

La primera impresión es decisiva
La ropa de trabajo es una tarjeta de visita de su empresa y también publicita su empresa si la dota de su logotipo.
Difundimos su mensaje a todo el mundo, con el servicio de mejora PLANAM.
Variedad infinita
Existen miles de variantes y posibilidades de personalizar e individualizar los productos PLANAM. Le mostramos aquí
una pequeña selección de qué podemos hacer para darle ideas.
Póngase en contacto con nosotros para un asesoramiento competente sobre qué tipo de mejora es el óptimo para su
producto. Comuníquenos sus deseos, nosotros los haremos realidad en muy poco tiempo.
Cantidades pequeñas o lotes grandes
No importa si se ha de equipar con ropa CI a una pequeño taller artesanal de 5 trabajadores o a una gran empresa
industrial con cientos de trabajadores. En nuestro emplazamiento de Herzebrock-Clarholz creamos hasta 1.000
emblemas al día.
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Serwis wyszywania PLANAM
Servicio de bordado PLANAM
Na podstawie Państwa indywidualnego projektu zostanie przygotowany
program do bezpośredniego naszycia lub wyszywanych emblematów.
Najnowocześniejsze i sterowane komputerowo maszyny gwarantują
najlepszą trwałość od przyprasowania do naszycia. Specjalne przędze
do haftu z wysokogatunkowego poliestru gwarantują wyjątkową
trwałość.
Creamos un programa de bordado directo o emblemas bordados
basado en sus proyectos individuales. Las máquinas controladas por
ordenador de última generación garantizan una alta durabilidad de
productos estampados o cosidos. Hilos de bordado especiales de
poliéster de alta calidad garantizan una larga durabilidad.
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Serwis PLANAM druku patch
Servicio de estampado y parches PLANAM
Logo firmy, czy też napis – wystarczy wzór, a my zajmiemy się
„profesjonalizacją” Państwa odzieży – w najwyższej jakości, jasnym
obrazie pisma, odpornością na pranie i prasowanie. Każdy kolor jest
możliwy, a w przypadku wielkości maks. 390 × 390 mm możliwości
kształtowania są duże.
Un logotipo o un texto (es suficiente con una plantilla de reproducción y nosotros «personalizamos» su ropa), en alta calidad, un texto
nítido, resistente al lavado y planchado. Podemos usar todos los
colores y con un tamaño máx. de 390 × 390 mm, las posibilidades
de diseño son enormes.
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Serwis dodawania odblasków PLANAM
Servicio reflectante PLANAM
Dobra widoczność jest wyjątkowo istotna dla bezpieczeństwa Państwa
pracowników. Wiele produktów PLANAM jest już wyposażona w taśmy
lub aplikacje odblaskowe. W celu uzyskania jeszcze lepszej
widoczności doszywamy lub nadrukowujemy dla Państwa odblaskowe
taśmy z 3M™ Scotchlite™ – które są dostosowane elastycznie do
Państwa potrzeb.
La buena visibilidad es importantísima para la seguridad de los
trabajadores. Muchos productos PLANAM ya están equipados
con cintas reflectantes o con aplicaciones reflectantes. Para mejorar
la visibilidad, cosemos o estampamos cinta reflectante 3M™
Scotchlite™, allí donde usted lo necesite.

506 | 507

Serwis Servicio
Tatuaje PLANAM como variante estándar
PLANAM-borduurservice
Modne aplikacje z odblaskowych, drukowanych logo są modne i
sprawiają, że odzież robocza PLANAM zyskuje dodatkowe zalety
optyczne. Standardowo przechowujemy dla Państwa w magazynach 4 wariantów tatuaży PLANAM – dzięki temu można szybko
zaprojektować w indywidualny sposób np. nogawkę lub tył kurtki.
Odblaskowa tkanina nanoszona jest na odzież na stałe i gwarantuje
dodatkowo bezpieczeństwo.
Las aplicaciones modernas de emblemas estampados reflectantes
están de moda y otorgan a la ropa de trabajo PLANAM un elemento
destacado. Tenemos en stock 4 variantes de los tatuajes PLANAM
disponibles; así podemos individualizar con rapidez p. ej. las
perneras o las espaldas de las chaquetas. El tejido reflectante se fija
sobre la ropa y ofrece seguridad adicional.
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Uszlachetnianie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
Mejora del equipo de protección individual (EPI)
Szczególnie w przypadku uszlachetniania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest niezbędne, aby rodzaj uszlachetniania został ustalony
w świadectwie badania ŚOI i zgodnie z tym poświadczony w certyfikacie. Tutaj PLANAM również oferuje liczne możliwości wykonania
certyfikowanych logo firmowych na ŚOI.
Para mejorar el equipo de protección individual (EPI), es sobre todo
necesario adaptar el tipo de perfeccionamiento al certificado de
examen CE de tipo del EPI y obtener la certificación correspondiente.
PLANAM también dispone de varias posibilidades certificadas para
colocar su logotipo en un EPI.
W przypadku jakiegokolwiek uszlachetniania ŚOI, które nie jest certyfikowane, świadectwo badania traci swoją ważność i nie ma gwarancji
pełnej ochrony osobistej.
Al realizar un cambio en el EPI que no esté certificado, se pierde el
certificado de examen CE de tipo y ya no se garantiza la protección
íntegra del usuario.
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Normy Normas
Krótka informacja dotycząca środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG służą ochronie osobistej.
Zostały podzielone na trzy kategorie.

Información breve sobre el equipo de protección individual (EPI)
El equipo de protección individual (EPI) según la Directiva 89/686/CEE protege a su usuario.
Se divide en tres categorías.

ŚOI kategorii I
Odzież ochronna kategorii I chroni w przypadku małego poziomu ryzyka osobistego, którego
skutki użytkownik może zidentyfikować na czas i bez zagrożenia. Np. kombinezon przeciw zabrudzeniom. Dla odzieży ochronnej kategorii I nie trzeba wystawiać świadectwa badania typu WE.

EPI categoría I
La ropa de protección de categoría I protege de riesgos personales simples, cuyos efectos
pueden ser percibidos por el usuario a tiempo y sin peligro. P. ej. el mono rally contra
suciedad. La ropa de protección de categoría I no tiene que disponer de un certificado de
examen CE de tipo.

ŚOI kategorii II
Do tej kategorii należą ŚOI, których nie przyporządkowano do kategorii I ani do kategorii III.
Chronią osoby w przypadku średniego poziomu ryzyka np. odzież ostrzegawcza lub lekka osłona
przed poparzeniem się. Odzież ochronna kategorii II musi być certyfikowana przez jednostkę
zewnętrzną, która wystawia świadectwo badania typu WE. Takie świadectwo jest ważne przez
5 lat.
ŚOI kategorii III
Do kategorii III przyporządkowano wszystkie ŚOI, przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami
życia lub zagrożeniami, które mogą powodować nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu i w przypadku których zakłada się, że użytkownik nie może zidentyfikować na czas ich bezpośrednich
skutków np. zagrożenie łukiem świetlnym lub odpryskiem chemikaliów. Również w tym wypadku
musi być przeprowadzona certyfikacja przez jednostkę zewnętrzną. Ponadto ŚOI kategorii III
podlega pod system zarządzania jakością WE, który zapewnia kontrolę i przeprowadza badania
w regularnych odstępach czasu. Wystawione świadectwo badania typu WE jest również ważne
na 5 lat.
Uszlachetnianie i wprowadzanie zmian w środkach ochrony indywidualnej
(ŚOI) kat. II i kat. III
Szczególnie w przypadku uszlachetniania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest niezbędne,
aby rodzaj uszlachetniania został ustalony w świadectwie badania ŚOI i zgodnie z tym
poświadczony w certyfikacie. Tutaj PLANAM również oferuje liczne możliwości wykonania
certyfikowanych logo firmowych na ŚOI.
W przypadku jakiegokolwiek uszlachetniania ŚOI, które nie jest certyfikowane, świadectwo
badania traci swoją ważność i nie ma gwarancji pełnej ochrony osobistej.

EPI categoría II
En esta categoría se registran todos los EPI que no pertenecen ni a la categoría I ni a
la categoría III. Protege a las personas de peligros de clasificación media, p. ej. la ropa
reflectante o la protección contra el calor ligera. La ropa de protección de la categoría II tiene
que ser certificada por un organismo externo y disponer del certificado de examen CE de tipo.
Su validez caduca a los 5 años.
EPI categoría III
A la categoría III pertenecen todos los EPI que protegen de peligros letales o de serios daños
sanitarios irreversibles y en los que hay que partir de que el usuario no puede percibir a
tiempo el efecto del peligro, p. ej. el peligro de un arco voltaico accidental o salpicaduras
de productos químicos. La certificación la tiene que efectuar también un organismo externo.
Además, los EPI de categoría III están sometidos a un sistema CE de control de la calidad que
garantiza la supervisión y repite la inspección en intervalos regulares. El certificado de examen
CE de tipo también caduca a los 5 años.
Mejora y modificación de equipos de protección individual (EPI) de cat. II
y de cat. III
Para mejorar el equipo de protección individual (EPI), es sobre todo necesario adaptar el tipo
de perfeccionamiento al certificado de examen CE de tipo del EPI y obtener la certificación
correspondiente. PLANAM también dispone de varias posibilidades certificadas para colocar
su logotipo en un EPI. Al realizar un cambio en el EPI que no esté certificado, se pierde el
certificado de examen CE de tipo y ya no se garantiza la protección íntegra del usuario.

EN 343
X europejska norma podaje jasno wymogi odnośnie odzieży ochronnej na złą
	Ta
X
pogodę. Parametry sprawdzane według tej normy to odporność na przenikanie
wody (wodoszczelność) i odporność na przenikanie pary wodnej (przewiewność,
tzw. aktywność oddychania).
Te dwa parametry są także podzielone na 3 klasy.
Wymogi dla odporności na przenikanie wody:
Klasa 1 = > 8000 Pa przed wstępną obróbką tkaniny
Klasa 2 = > 8000 Pa po wstępnej obróbce i przed uszlachetnieniem tkaniny i szwów
Klasa 3 (najlepsza) = > 13000 Pa po obróbce wstępnej tkaniny i szwów i przed uszlachetnieniem szwów

Ambos parámetros se clasifican igualmente en 3 clases.
Clases de impermeabilidad:
Clase 1 = > 8000 Pa antes del pretratamiento del tejido
Clase 2 = > 8000 Pa después del pretratamiento del tejido y antes del pretratamiento del
tejido y las costuras
Clase 3 (máxima) = > 13000 Pa después del pretratamiento del tejido y las costuras y antes
del pretratamiento de las costuras

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej:
Klasa 1 Ret > 150
Klasa 2 Ret 20 > = 150
Klasa 3 (najlepsza wartość) Ret 0 > = 20

Clases de transpirabilidad:
Clase 1 Ret > 150
Clase 2 Ret 20 > = 150
Clase 3 (máxima) Ret 0 > = 20

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.

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.

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:
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

0,17

19

11

11

2

0,23

15

5

5

0,31

11

-2

0,39

7

0,47

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:
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
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1h

8h

1h

8h

1h

0.17

19

11

11

2

0

-9

1h

0.23
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5

5

-5

-8

-19

0

-9

0.31

11

-2

-1

-15

-19

-32

-5

-8

-19

0.39

7

-10

-8

-25

-28

-45

-1

-15

-19

-32

0.47

3

-17

-15

-35

-38

-58

-10

-8

-25

-28

-45

0.54

-3

-25

-22

-44

-49

-70

3

-17

-15

-35

-38

-58

0.62

-7

-32

-29

-54

-60

-83

0,54

-3

-25

-22

-44

-49

-70

0,62

-7

-32

-29

-54

-60

-83

EN 14058 (kamizelka) praca w chłodnym otoczeniu
W przypadku umiarkowanie niskich temperatur stosowana jest odzież chroniąca
przed miejscowym wychłodzeniem ciała, także do prac wykonywanych we wnętrzach, np. w przemyśle spożywczym. W takich przypadkach odzież zwykle nie
musi być wykonana z materiałów nieprzemakalnych lub nieprzepuszczających
powietrza. Elementy odzieży służą wówczas do ochrony ciała przed chłodnym
otoczeniem.
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EN 343
X Esta norma europea regula las exigencias de la ropa de protección contra el
	
X
mal tiempo. Los parámetros a comprobar según esta norma son la impermeabilidad y la transpirabilidad.

EN 14058 (chaleco) Trabajos en entornos fríos
	A temperaturas moderadamente bajas se usan prendas que evitan el
enfriamiento local del cuerpo incluso durante el desempeño de actividades en
interiores como, p. ej., en la industria alimentaria. En estos casos, las prendas
no necesitan estar producidas con materiales impermeables al agua o al aire.
La ropa sirve para proteger el cuerpo del entorno frío.

Normy Normas
Nowa norma DIN EN ISO 20471 dla ochronnej odzieży ostrzegawczej
Ciemność i kiepska widoczność to czynniki wysokiego ryzyka przy pracy na zewnątrz. Często
lekceważone są niebezpieczne sytuacje w okolicach jezdni, np. na terenie budowy. Również w
okolicy torów kolejowych, na lotniskach lub w porcie widoczność jest bardzo ważna. Nowa norma
DIN EN ISO 20471 zastępuje dotychczasową normę DIN EN 471. Ochronna odzież ostrzegawcza
posiadająca certyfikat DIN EN 471 może jednak nadal być sprzedawana i noszona. Chcielibyśmy
Państwu w skrócie przedstawić najważniejsze zmiany z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471:
Nowa definicja stopni ryzyka
Nowa norma DIN EN ISO 20471 nie odróżnia zastosowania zawodowego od niezawodowego.
Generalnie dotyczy ona do wszystkich ryzykownych sytuacji, w których panuje zła widoczność
oraz wyłącznie odzieży ostrzegawczej noszonej przy wysokim ryzyku. Odzież kategorii 1, 2 i 3
jest nadal dostępna. Klasyfikacja siły odblaskowej naszywek odblaskowych została ujednolicona i
odpowiada dawnej kategorii 2.
Zmiana wzoru
Podkreślona ma zostać rozpoznawalność ludzkiej sylwetki. Fluoryzujący materiał oraz poziome
naszywki odblaskowe muszą obejmować tors oraz - jeśli dostępne - nogawki i rękawy. Produkty
kategorii 3 muszą obejmować tors oraz posiadać naszywki odblaskowe na rękawach lub długich
nogawkach. Kamizelki ostrzegawcze oraz spodnie ostrzegawcze typu ogrodniczki mogą być
certyfikowane jedynie pojedynczo, więc już nie według kategorii 3. Naszywka odblaskowa wokół
brzucha na ochronnych spodniach ostrzegawczych typu ogrodniczki nie będzie dłużej brana
pod uwagę przy kalkulacji ilości. Wyraźne kombinacje poziomych oraz pionowych reflektujących
naszywek zapewniają najlepszy wizualny kontrast na prawie każdym tle. Unikać powinno się
nadmiernie przekątnych elementów i niewyraźnych form.
Według nowej normy DIN EN ISO 20471 można również certyfikować kombinacje odzieży, np.
ochronna kurtka ostrzegawcza w połączeniu z ochronnymi spodniami ostrzegawczymi.
Nowy piktogram
	Nowy piktogramProdukt zostanie oznaczony nowym piktogramem, który nie zawiera kategorii siły odblasku naszywek odblaskowych. „X“ oznacza kategorię (1,
2 lub 3) w zależności od widocznego materiału tła lub materiału odblaskowego.
W instrukcji obsługi odzieży dodatkowo musi zostać umieszczona informacja, że trwałość
produktu nie zależy jedynie od ilości cykli czyszczenia, ale również od użycia, pielęgnacji i
składowania.
Wymagania dotyczące materiału
Zaktualizowane zostały normy kontrolne, regulujące wymagania dotyczące materiału tła i
materiału odblaskowego. Szczególnie zaostrzone zostały wymagania dotyczące przestrzeni
barwnej materiału fluoryzującego. Nowa norma zawiera dodatkowo wymagania dotyczące
odporności na przenikalność pary wodnej.
Ochronna odzież ostrzegawcza PLANAM według DIN EN ISO 20471
Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegawczej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN
ISO 20471. Design i jakość produktów nie uległy zmianie. Jednak ze względu na wysoki stan
magazynu, w celu zapewnienia Państwu ciągłej dostępności naszych artykułów, upłynie trochę
czasu, zanim produkty certyfikowane według nowej normy będą dostępne loco magazyn.
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Nueva norma DIN EN ISO 20471 para ropa de alta visibilidad
La oscuridad y las condiciones de mala visibilidad son importantes factores de riesgo al
trabajar a la intemperie. Con frecuencia se subestiman sobre todo situaciones de peligro en
la circulación vial, como p. ej. en tramos en obras. También en la zona de los carriles de
ferrocarril, en aeropuertos y en las zonas portuarias tiene máxima prioridad el aspecto de
la buena visibilidad. La nueva norma DIN EN ISO 20471 sustituye a la anterior norma DIN
EN 471. No obstante, la ropa de señalización para uso profesional certificada según DIN EN
471 puede seguir vendiendo y utilizándose. A continuación, le presentamos brevemente los
principales cambios entre las normas DIN EN 471 y DIN EN ISO 20471:
Nueva definición de los niveles de riesgo
La nueva norma DIN EN ISO 20471 ya no establece una diferencia entre uso profesional y uso
no profesional. Se refiere, en general, a todas las situaciones de riesgo en las cuales existe
peligro de no ser visto y hace alusión exclusivamente a ropa de alta visibilidad para alto riesgo.
Las prendas siguen clasificándose en las clases 1, 2 y 3. La clasificación de la retrorreflexión
de las bandas retrorreflectantes se ha unificado y corresponde a la antigua clase 2.
Cambios en el diseño
Las prendas deben permitir un mejor reconocimiento de la figura humana. Los materiales
fluorescentes y las bandas retrorreflectantes horizontales han de rodear el torso y, en su caso,
las perneras y las mangas. Los productos de la clase 3 deben rodear el torso y disponer de
mangas con bandas retrorreflectantes o bien de perneras largas con bandas retrorreflectantes.
Por esta razón, ya no es posible certificar por separado los chalecos o los pantalones de
peto de alta visibilidad en la clase 3. En el cálculo de la cantidad ya no se tiene en cuenta
la banda retrorreflectante alrededor del abdomen en el pantalón de peto de alta visibilidad.
Combinaciones claras de bandas retrorreflectantes horizontales y verticales ofrecen el mejor
contraste visual frente a la mayoría de los fondos. Ha de evitarse un exceso de elementos
diagonales y formas poco claras.
La nueva norma DIN EN ISO 20471 permite certificar también combinaciones de prendas,
tales como una chaqueta de alta visibilidad con pantalón de alta visibilidad.
Nuevo pictograma
	Pictograma ropa de alta visibilidadEl marcado se efectúa con un nuevo
pictograma y sin especificar la clase de retrorreflexión de las bandas
retrorreflectantes. La “X” designa la clase (1, 2 ó 3) en función del material
retrorreflectante y de fondo visible.
En las instrucciones de uso de la prenda tiene que añadirse, además, la indicación de que la
durabilidad del producto no solo depende del número de ciclos de limpieza, sino también del
uso, el cuidado y la conservación de la prenda.
Requisitos de material
Se han actualizado las normas de ensayo que regulan los requisitos que deben cumplir el
material de fondo y el material de contraste. Particularmente, se han aumentado los requisitos
del espacio de color del material fluorescente. Además, se ha incluido en la norma el requisito
de la resistencia a la transmisión de vapor de agua.
Ropa de alta visibilidad PLANAM según DIN EN ISO 20471
La ropa de señalización de PLANAM ha pasado de estar certificada según DIN EN 471 a estarlo según DIN EN ISO 20471. El diseño y la calidad de los productos permanecen inalterables.
Debido al gran número de existencias que poseemos en almacén para garantizar el suministro
continuo de nuestros productos, transcurrirá cierto tiempo hasta que la mercancía marcada
según la nueva norma esté disponible en almacén.

EN 471
X
	Tylko
kurtka 2-kolorowa EN 471 odzież ostrzegawcza Klasa 3 powierzchnia tła i
X
materiału odblaskowego Poziom 2 materiału odblaskowego Ostrzeżenie: należy
zwrócić uwagę na ograniczony czas noszenia. Słuch i postrzeganie boczne
może zostać pogorszone przez noszenie kaptura. Ograniczenie przy noszeniu: nosić ten artykuł
zawsze z zapiętym zamkiem błyskawicznym. Utrzymywać czystość: właściwości wysokiej klasy
widoczności zmieniają się z powodu zabrudzenia i zanieczyszczenia do innej klasy.

EN 471
X Solo parka bicolor EN 471 Ropa protectora de señalización Clase 3 Área del
	
X
fondo y material reflectante Nivel 2 del material reflectante Advertencia: hay
que tener en cuenta una duración limitada de uso. La escucha y
la percepción periférica pueden reducirse al usar la capucha. Restricción de uso: utilice el
artículo siempre con la cremallera cerrada. Limpieza: las propiedades de la alta visibilidad
pasan a otra clase con la suciedad.

EN ISO 11611 Odzież ochronna przy spawaniu i w procesach
pokrewnych (zastępuje EN 470-1)
	Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ta służy ochronie osób przy spawaniu oraz
w procesach pokrewnych z porównywalnym zagrożeniem. Odzież ta chroni
noszącego przed drobnymi odpryskami metalu i tak zwanymi perłami ze
spawania, a także przed iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i przed
promieniowaniem cieplnym w łuku elektrycznym. W normalnych warunkach spawania zapewnia
w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do
około 100 V.

La EN ISO 11611 sustituye a la antigua EN 470-1 sobre prendas
protectoras para soldaduras y procesos similares
L a ropa conforme a la EN ISO 11611 sirve para proteger a una persona
cuando suelda, así como en procesos similares con riesgos comparables.
Esta ropa protege al usuario contra salpicaduras líquidas de metal y las
llamadas perlas de soldadura, así como contra el contacto breve con
llamas y el calor de radiación por arco eléctrico. En condiciones normales de soldadura, ofrece
un aislamiento eléctrico limitado frente a conductores eléctricos de hasta unos 100 V de
tensión continua.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się w zależności od działania ochronnego na
następujące klasy:
Klasa 1 = ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach, gdy ilość
odprysków i temperatura na skutek promieniowania cieplnego są nie tak duże
Klasa 2 = ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach wysokich temperatur, przy silnym promieniowaniu cieplnym

Según la EN ISO 11611, la ropa se clasifica en las siguientes clases según su grado de
protección:
Clase 1 = protección para trabajos de soldadura de bajo riesgo y situaciones con pocas
salpicaduras y escaso calor de radiación.
Clase 2 = protección para trabajos de soldadura de alto riesgo y situaciones con elevado calor
de radiación.

EN 470-1 Ochrona dla spawaczy
	Odzież ta chroni przed drobnymi odpryskami metali (iskry spawalnicze) i przed
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem. Odzież ochronna do spawania i podobnych prac, chroni przed żarem i płomieniem. Taka odzież ochronna nie zapala
się, jeśli w niezamierzony sposób zetknie się z płomieniem. Chroni noszącego
ją przed odpryskami metalu przy spawaniu lub cięciu, ale niekoniecznie przed większą ilością
płynnego metalu podczas odlewania.

EN 470-1 Protección contra soldaduras
	Esta ropa protege contra pequeñas salpicaduras de metal (perlas de
soldadura) y contra el contacto breve con llamas. Prendas protectoras para
soldaduras y procesos similares, prendas protectoras contra el calor y las
llamas. Esta ropa de protección no se incendia cuando una llama la roza
involuntariamente. Protege al usuario contra salpicaduras de metal durante los procesos de
soldadura o corte, aunque no necesariamente contra mayores cantidades de metal líquido en
trabajos de fundición.

EN ISO 11612 Ochrona pracowników przemysłowych narażonych na
działanie wysokich temperatur (zastępuje EN 531)
	Odzież ochronna przewidziana do ochrony przy krótkim kontakcie z płomieniami
i do ochrony przed przynajmniej jednym rodzajem gorąca. Wysoka temperatura
może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez duże płynne
odpryski metalu - albo przez różne kombinacje wymienionych czynników.
Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni.
Kod A1-A2
Kod B1-B3
Kod C1-C4
Kod D1-D3
Kod E1-E3
Kod F1-F3

=
=
=
=
=
=

ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni
ochrona przed gorącem konwekcyjnym
ochrona przed gorącym promieniowaniem
płynne odpryski aluminium
płynne odpryski żelaza
ciepło kontaktowe

La EN ISO 11612 sustituye a la antigua EN 531 sobre protección para
trabajadores industriales expuestos al calor
	Ropa prevista para la protección contra el contacto breve con llamas y, al
menos, un tipo de calor. El calor puede ser convectivo, radiante o causado
por grandes salpicaduras líquidas de metal, o aparecer en combinación con
estos efectos. Siempre deben satisfacerse los requisitos sobre propagación
de llamas limitada.
Code A1-A2
Code B1-B3
Code C1-C4
Code D1-D3
Code E1-E3
Code F1-F3

=
=
=
=
=
=

protección contra propagación de llamas limitada
protección contra calor convectivo
protección contra calor de radiación
salpicaduras líquidas de aluminio
salpicaduras líquidas de hierro
calor por contacto

Normy Normas
EN 531 Ochrona dla pracowników przemysłowych narażonych na
wysokie temperatury
	Odzież ochronna przewidziana do ochrony przed krótkim kontaktem z
płomieniem i przynajmniej jednym z rodzajów żaru. Żar może być otaczający,
promieniujący lub powodowany przed duże płynne odpryski metalu – lub
występować w kombinacji tych oddziaływań. Zawsze muszą być spełnione
wymogi ograniczonego rozszerzania się płomieni. Zwiększona zawartość tlenu w powietrzu
zmniejsza ochronę odzieży przed zapalaniem się. Ostrzeżenie: ograniczone rozprzestrzenianie
się płomienia zostaje zaprzepaszczone, gdy odzież zanieczyszczona jest materiałami palnymi.
Zanieczyszczenia odzieży mogą prowadzić do zredukowania ochrony.
Kod A
=
Kod B1-B5
=
Kod C1-C4
=
Kod E1-E3
=
		
		
		

ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni
ochrona przed gorącem konwekcyjnym
ochrona przed gorącem promieniowania
ochrona przed płynnym żelazem
Kod E1 = 60 g do 120 g
Kod E2 = 121 g do 200 g
Kod E3 = > 201 g

EN 13034 typ 6 Ochrona przed chemikaliami
	Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem
małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych
(występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak
pełnej bariery przed wnikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku
skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w
przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.
Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN
14325, Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.
Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych substancji chemicznych
H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol
(rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że przenoszenie wyników na
inne substancje chemiczne nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia odpowiednich prób
dodatkowych.
Poziomy wytrzymałości:
H2SO4
R = klasa 3, P = klasa 3
NaOH
R = klasa 3, P = klasa 3
klasa 3 = R ≥ 95 %, P < 1 %
klasa 2 = R ≥ 90 %, P < 5 %
klasa 1 = R ≥ 80 %, p < 10 %
Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.
EN 1149-3 Metoda testowa Pomiar spadku ładunku
	Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiałów
odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku przez lub
poprzez materiał, przez co zmniejsza się gęstość ładunku lub potencjał
powierzchni w tym punkcie, w którym znajdował się ładunek.
Typowe obszary zastosowania to zakłady zasilania (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa),
petrochemia, stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd.
Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie np. poprzez przewodzące obuwie. (opór przewodzenia obuwia < = 10ex8). Całkowite pokrycie ciała (także odzieży spodniej). Nie zdejmować
w obszarach grożących eksplozją. Odzież ochronną zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie
eksplozji 0 i dla mieszanek gazowo/parowych grupy wybuchowej IIC wymaga się dodatkowych
analiz ryzyka charakterystycznego dla danej pracy.
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EN 531 Protección para trabajadores industriales expuestos al calor
	Ropa prevista para la protección contra el contacto breve con llamas y, al
menos, un tipo de calor. El calor puede ser convectivo, radiante o causado
por grandes salpicaduras líquidas de metal, o aparecer en combinación con
estos efectos. Siempre deben satisfacerse los requisitos sobre propagación
de llamas limitada. Un elevado contenido de oxígeno en el aire disminuye la protección de
la ropa frente a la inflamación. Advertencia: la propagación limitada de las llamas se pierde
si la ropa se impregna de sustancias inflamables. La suciedad en la ropa puede reducir la
protección.
Code A
=
Code B1-B5
=
Code C1-C4
=
Code E1-E3
=
		
		
		

propagación de llamas limitada
protección contra calor convectivo
protección contra calor de radiación
protección contra hierro líquido
Code E1 = de 60 g a 120 g
Code E2 = de 121 g a 200 g
Code E3 = > 201 g

EN 13034 tipo 6 Protección contra sustancias químicas
	Ropa de protección con efecto protector limitado contra las influencias de
pequeñas cantidades de sustancias químicas pulverizadas (aerosoles líquidos,
sprays) o salpicadas (a baja presión) de escasa peligrosidad. No es una
barrera integral contra la permeación de líquidos, puesto que el usuario puede
tomar medidas apropiadas a tiempo en caso de contaminación. La ropa de protección se usa,
p. ej., en los sectores químico y petrolífero, así como para técnicas de laboratorio.

EN 1149-5 Wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych
Norma ta stanowi część serii norm dotyczących procedur kontroli i wymogów w zakresie
właściwości elektrostatycznych odzieży. Określa ona wymogi dla odzieży elektrostatycznej i
odprowadzającej ładunki elektryczne, dotyczące unikania zapłonowych wyładowań elektrostatycznych. W łatwopalnych atmosferach nasyconych tlenem te wymogi mogą okazać się
niewystarczające. Ta norma nie dotyczy ochrony przed napięciem sieciowym.

EN 1149-5 Requisitos de rendimiento para propiedades electroestáticas
Esta norma forma parte de un conjunto de normas sobre los procesos de ensayo y requisitos
a las propiedades electroestáticas de la ropa de protección. Determina los requerimientos para
evitar descargas detonantes de la ropa de protección conductiva electroestática. En ambientes
inflamables enriquecidos con oxígeno puede que estos requisitos no basten. Esta norma no es
válida como protección contra la tensión de red.

EN 61482-1-2 klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym (4 kA/500 ms)
	Norma odnosi się do testu, który symuluje działanie zakłóceniowego łuku
elektrycznego na przednią stronę ciała na wysokości klatki piersiowej. Odzież ta
nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie - nie służy jako ochrona przed
przeniknięciem prądu do ciała. Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpowiednie dodatkowe wyposażenie ochronne (np. rękawica, osłonę twarzy, wizjer). Odzież nosić
zawsze zapiętą. Odzież ochronną należy nosić podczas prac w strefie niskich napięć, jak np.
skrzynki przyłączy domowych aby zabezpieczała przed termicznym oddziaływanie
zakłóceniowego łuku elektrycznego.

EN 61482-1-2 clase 1 Protección de arco voltaico (4 kA/500 ms)
	La norma se basa en una prueba que simula el efecto de un arco voltaico
accidental en la parte delantera del cuerpo, a la altura del pecho. La
vestimenta no es una ropa de protección que aísle de la electricidad; no sirve
como protección contra la propagación de corriente eléctrica. Para completar
la protección personal, debe usarse un equipamiento protector adicional (p. ej., guantes,
caperuzas, viseras). Usar siempre la ropa cerrada. La ropa de protección debe usarse en los
trabajos en zonas de baja tensión, como, p. ej. cajas de conexiones en el hogar, para proteger
al usuario contra los efectos térmicos de un arco voltaico accidental.

RWE
RWE Eurotest 10 kA/500 ms

RWE
RWE Eurotest 10 kA/500 ms

Según los requisitos, cuenta con un nivel de clasificación. Estos niveles están recogidos en
la EN 14325, Procesos de inspección y niveles de clasificación para materiales, costuras,
uniones y conexiones.
Las inspecciones de R y P se dan con las sustancias químicas de referencia H2SO4 (al 30
%), NaOH (al 10 %), o-xileno (disolvente, puro), butan-1-ol (disolvente, puro). Debe tenerse
en cuenta que no se pueden interpolar estos resultados a otras sustancias químicas y que es
necesario llevar a cabo las inspecciones adicionales pertinentes.
Niveles:
H2SO4
R = clase 3, P = clase 3
NaOH
R = clase 3, P = clase 3
Clase 3 = R ≥ 95 %, P < 1 %
Clase 2 = R ≥ 90 %, P < 5 %
Clase 1 = R ≥ 80 %, P < 10 %
La ropa no protege frente a disolventes orgánicos.
EN 1149-3 Procesos de medición de la extracción de la carga
	Medición de la carga electroestática extraída de la superficie del material
de la ropa. Extracción de la carga = la desviación de la carga sobre un
material, o a través de este, donde la densidad de la carga o el potencial de
la superficie disminuye en el punto donde estaba la carga.
Los ámbitos típicos de uso son empresas de suministros (p. ej. gas, combustibles líquidos,
carburantes), petroquímica, gasolineras, limpieza de tanques, etc. Hay que asegurarse de que
haya una toma de tierra segura, p. ej., con un calzado conductor (resistencia de paso del
calzado < = 10ex8). Cobertura corporal completa (también de la ropa que se lleva debajo), no
quitar en zonas potencialmente explosivas. Usar siempre la ropa cerrada. Se necesitan análisis
de riesgos adicionales específicos para cada tarea a la hora de usar en la zona de explosión 0
y para mezclas de gas/vapor y aire del grupo de explosión IIC.

HACCP
Skrót HACCP oznacza „Hazard Analysis and Critical Control Points”, co znaczy „System
Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”. HACCP nie jest przepisem prawnym, lecz
podręcznikiem, w którym możliwe jest uwzględnienie wymogów indywidualnych dla danego
przedsiębiorstwa. W przypadku tych wytycznych nie chodzi o środki ochrony indywidualnej, lecz
o ochronę artykułów spożywczych.
DIN EN 10524
Odzież robocza wg DIN 10524 nie jest środkiem ochrony indywidualnej, która zabezpiecza
użytkownika odzieży. Normy te służą do zachowania higienicznych warunków podczas obchodzenia się z artykułami spożywczymi. Rodzaj oraz zakres odzieży roboczej należy dostosować
do wymaganych w danym przypadku warunków w miejscu pracy, rodzaju produktów oraz
procesów. Odzież robocza w zakładach branży spożywczej powinna zapobiegać, by z powodu
nieodpowiedniej odzieży lub jej nieodpowiedniego stanu mogło dojść do negatywnego wpływu
na produkowaną, obrabianą lub wprowadzaną do obiegu żywność. W zależności od analizy klasy
ryzyka (RK 1-3) zalecana jest zmiana odzieży: RK 1 = zmiana raz w tygodniu, RK 2 = zmiana
codziennie, RK 3 = zmiana co najmniej raz dziennie; w każdej klasie konieczna może być
wcześniejsza zmiana w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

HACCP
Las siglas HACCP vienen de „Hazard Analysis and Critical Control Points“, es decir „análisis de
peligros y puntos de control críticos“. El HACCP no es una disposición legal, sino una guía que
permite requisitos específicos según la empresa. Esta guía no versa sobre los EPI, sino sobre
la protección de los alimentos.
DIN EN 10524
La ropa de trabajo conforme a DIN 10524 no es un EPI que proteja al portador de las prendas.
Las directrices de la norma sirven para mantener las condiciones higiénicas durante la
manipulación de los alimentos. La naturaleza y la extensión de la ropa de trabajo dependen de
las condiciones necesarias en el lugar de trabajo y del tipo de productos y procesos. La ropa
de trabajo en empresas alimentarias no debería influenciar de forma perjudicial los alimentos
producidos, manipulados o transportados como consecuencia de una ropa inadecuada o un
estado no apropiado. Según el análisis de la clase de riesgo (RK 1-3), se prescribe sustituir
la ropa: RK 1 = sustitución semanal, RK 2 = sustitución diaria, RK 3 = sustitución diaria
como mínimo; en todas las clases puede ser necesaria una sustitución más frecuente según
la suciedad.

Normy Normas

OEKO-TEX® OEKO-TEX®

Reflexband 3M™ Scotchlite 8910/8912 N
3M™ Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa 8910/8912 N Silber została opracowana dla
odzieży oochronno-ostrzegawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby osoby noszące
tę odzież w ciemności i w warunkach złej widoczności były lepiej zauważalne i widoczne.
Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba
nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa
8910/8912 N Silber składa się z bezpośrednio odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na tkaninę mieszaną (65 % poliester/35 % bawełna). Jej siła odblaskowa
znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 2.
Właściwości odblaskowe są niezależne od ukierunkowania na odzieży.

Banda reflectante 3M™ Scotchlite 8910/8912 N
El tejido reflectante plateado 3M™ Scotchlite™ 8910/8912 N fue desarrollado para mejorar
la visibilidad de los portadores de ropa de alta visibilidad y ropa de trabajo en condiciones
de oscuridad y poca visibilidad. El material refleja luz blanca cuando es iluminado por los
faros de los coches, incluso si el portador se encuentra en el borde de la calle o carretera.
El tejido reflectante plateado Scotchlite™ 8910/8912 N consta de una capa de esferas de
vidrio abiertas, azogadas y aplicadas sobre un tejido mixto resistente (65 % poliéster / 35 %
algodón), que supera en mucho los valores mínimos de reflectancia lumínica exigidos por la
clase de reflectancia más alta (clase 2). Sus propiedades reflectantes son independientes de
la orientación que tengan en la ropa.

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8935
3M™ Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, została stworzona, aby po
naniesieniu na odzież ostrzegawczą, zwłaszcza na odzież roboczą o zmniejszonej palności,
polepszyć widoczność noszącego ją w ciemności i złych warunkach widoczności. Jednocześnie
produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i świetną trwałością w
użyciu. Przy oświetleniu światłami samochodu materiał świeci się na biało, także wówczas gdy
noszący odzież znajduje się na obrzeżach drogi.

Banda reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935
El tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935 plata ha sido desarrollado, una vez aplicado, para
mejorar la ropa de señalización, sobre todo prendas laborales poco inflamables, la visibilidad
del usuario en la oscuridad y ante condiciones de mala visibilidad. Al mismo tiempo, este producto destaca por su elevadísima resistencia al calor y una sobresaliente durabilidad. Cuando
un vehículo lo alumbra con los faros, el material se ilumina en blanco, aunque el usuario esté
en el borde de la carretera.

Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, składa się z bezpośrednio odblaskowych
otwartych kulek szklanych, które naniesione są ze specjalną warstwą wiążącą na trwałą, trudno
palną 100% tkaninę bawełnianą. Znacznie przekracza minimalne wartości odblasku wymagane
na najwyższym poziomie wydajności (klasa 2). Właściwości retro odblaskowe są niezależne od
ukierunkowania światła na odzieży.

El tejido reflectante Scotchlite™ 8935 plata está formado por esferas de vidrio abierto directamente azogado que, con una capa de fijación especial, se coloca sobre un tejido de algodón
100 % duradero y poco inflamable. Supera con creces los valores mínimos de reflectancia
luminosa exigidos por los más altos niveles de rendimiento (clase 2). Las propiedades retrorreflectantes son independientes de la orientación en la ropa.

Wysokiej jakości taśmę odblaskową można prać w temperaturze 60°C, 50 cykli domowego
prania, zgodnie z EN 471 i EN ISO 20471.
  
Wysoka jakość na jednakowym poziomie Scotchlite™ tkaniny odblaskowej gwarantowana jest
dzięki produkcji certyfikowanej zgodnie z ISO 9002.

La banda reflectante de alta calidad puede lavarse a 60 °C con la ropa de casa, 50 ciclos,
conforme a la EN 471 y EN ISO 20471.
  
La alta calidad permanente del tejido reflectante Scotchlite™ está garantizada por una
fabricación certificada por la ISO 9002.

3M i Scotchlite są markami handlowymi 3M.

3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i produktów tekstylnych na wszystkich
etapach ich przetworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certyfikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzianiny, artykuły konfekcjonowane (odzież wszelkiego rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, artykuły frotowe, zabawki
tekstylne i wiele innych).
Kryteria
Badania na obecność substancji szkodliwych obejmują:
• substancje zabronione ustawowo,
• substancje objęte ustawową reglamentacją,
• substancje o znanym niekorzystnym wpływie na zdrowie (poza chemikaliami objętymi regulacjami ustawowymi)
• oraz parametry profilaktyki zdrowotnej.
Całość wymagań znacząco wykracza poza obowiązujące przepisy krajowe.
Dlaczego OEKO-TEX®?
System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na początku lat 90-tych XX wieku w reakcji na zapotrzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa
na tekstylia nie mające szkodliwego wpływu na zdrowie. „Trucizna w tekstyliach” i inne nagłówki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku w
tamtych czasach pojawiały się bardzo często i piętnowały chemikalia używane w produkcji tekstyliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia. Wymagań
stawianych nowoczesnym produktom tekstylnym nie da się jednak spełnić bez zastosowania pewnych substancji chemicznych. Modne kolory, łatwa
pielęgnacja, długa żywotność i wiele innych właściwości funkcjonalnych to szereg cech, których oczekuje się obecnie po tekstyliach i w zależności
od zastosowania (np. w przypadku odzieży roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne.

OEKO-TEX® Standard 100
El OEKO-TEX® Standard 100 es un sistema de ensayo y certificación independiente para productos textiles básicos, intermedios y finales de
todas las etapas de producción. Algunos ejemplos de artículos que pueden certificarse son: hilos brutos y teñidos/ennoblecidos, tejido y tejido
de punto bruto y teñido/ennoblecido, artículos confeccionados (prendas de todo tipo, textiles para el hogar, ropa de cama, toallas, juguetes de
tela y muchos más)
Criterios
Los controles de sustancias nocivas incluyen:
• sustancias prohibidas por la ley
• sustancias reglamentadas por la ley
• productos químicos conocidos por su dudosa inocuidad para la salud (aunque todavía no reglamentados por la ley)
• y parámetros sanitarios preventivos
En conjunto, los requisitos superan claramente las leyes nacionales en vigor.
¿Por qué OEKO-TEX®?
El OEKO-TEX® Standard 100 se desarrolló a principios de los años 90 como respuesta a la demanda de los consumidores y del público en general de tejidos cuya inocuidad para la salud no estuviera en entredicho. Durante dicho periodo, titulares negativos como “Veneno en los tejidos”
y otros gozaban de una gran difusión y calificaban todos los productos químicos utilizados en los tejidos de negativos y nocivos para la salud.
Sin embargo, los requisitos que se plantean a los productos textiles modernos no pueden alcanzarse sin el uso de determinadas sustancias
químicas. Hoy en día se exigen propiedades funcionales de los tejidos, como colores modernos, cuidado fácil, vida útil prolongada y muchas
otras, que, dependiendo del uso previsto (p. ej. prendas profesionales y protectoras), son en parte imprescindibles.
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Ochrona przed promieniowaniem UV UV-Protect

Sozial Fair “Sozial Fair”

Ubrania chroniące przed promieniowaniem UV mają zintegrowany filtr ochronny

Inicjatywa propagująca przestrzeganie standardów socjalnych w krajach produkcyjnych

Największy organ ludzkiego ciała, skóra, jest szczególnie latem narażona na duże niebezpieczeństwa. Ultrafioletowe promieniowanie słoneczne
może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka skóry. Zwykłe materiały tekstylne przepuszczają promieniowanie i nie zapewniają wystarczającej
ochrony. Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwarantują ubrania firmy PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV. Kolekcja
posiadająca certyfikaty „PROTECT 80“ i „PROTECT 40“ gwarantuje optymalną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących
przed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przebywanie na słońcu. Osoba nosząca na sobie modele
tekstylne PLANAM może 80, wzlędnie 40 razy dłużej przebywać na słońcu niż osoba bez ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego uszlachetnione
ubrania ze zintegrowanym filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla skóry. Wrażliwe osoby noszące te ubrania mogą dłużej przebywać
na słońcu, bez konieczności nakremowania całego ciała. W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ryzykować
ekspozycję na słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywidualny typ skóry. Wskazany stopień ochrony UV, np. Protect 80, określa, o jaki
współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez noszenie tekstyliów.

Firma PLANAM przyłączyła się do inicjatywy „sozial-fair” Stowarzyszenia Importerów Towarów Gotowych (Verband der Fertigwarenimporteure e.V. –
VFI). Tym samym zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania warunków „sozial-fair”, gwarantujących socjalne, przyjazne warunki pracy
w ich własnych krajach, jak i w krajach produkcyjnych wyższego szczebla.

Ropa de protección UV con factor de protección solar integrado

Dzięki tym działaniom możemy zapewniać odpowiedzialną produkcję u naszych dostawców, opartą na standardach socjalnych. Szczegółowe
informacje, zobacz strona www.sozial-fair.eu.

El mayor órgano del ser humano, la piel, está expuesto en verano a grandes peligros. Los rayos UV del sol pueden aumentar el riesgo de cáncer
de piel. Los tejidos normales dejan pasar los rayos y no ofrecen una protección suficiente. La ropa de protección UV de PLANAM garantiza una
seguridad certificada. Con los certificados de protección UV „PROTECT 80“ y „PROTECT 40“, la colección garantiza una prevención óptima. Al
igual que con los protectores solares, el valor de factor solar indica una duración de exposición más larga sin peligro. Con los modelos PLANAM,
una persona puede permanecer al sol entre 40 y 80 veces más tiempo que si no estuviese protegida. La mejora de estas prendas con factor de
protección solar integrado ofrece así una seguridad óptima para la piel. Las personas más sensibles pueden permanecer más tiempo al sol sin
tener que ponerse crema en todo el cuerpo. En este caso, lo importante es conocer el tipo de piel del usuario para poder determinar el tiempo
de protección individual (periodo de posible exposición solar sin riesgo de sufrir daños en la piel). El factor de protección UV (p. ej. Protect 80)
define el factor con el cual puede prolongarse el tiempo de protección individual por el mero hecho de llevar ese tejido.
Przykład: typ skóry 2: UPF 80 x czas ochrony własnej 10 min = 800 min ochrony/dzień.
Ejemplo: Tipo de piel 2: UPF 80 x tiempo de protección individual 10 min = 800 min de protección/día.

Typ skóry 1
Tipo de piel 1

Typ skóry 2
Tipo de piel 2

Typ skóry 3
Tipo de piel 3

Typ skóry 4
Tipo de piel 4

Skóra
Piel

skóra bardzo jasna
piel muy clara

skóra jasna
piel clara

jasnobrązowa/ciemnobrązowa
morena clara/oscura

jasnobrązowa, oliwkowa
morena clara, olivácea

Włosy
Pelo

rude lub blond
pelirrojo o rubio

blond, brązowe
rubio, castaño

jasnobrązowe, brązowe
castaño claro, castaño

ciemnobrązowe, czarne
castaño oscuro, negro

Oczy
Ojos

niebieskie, rzadko brązowe
azules, rara vez marrones

niebieskie, zielone, szare
azules, verdes, grises

szare, brązowe
grises, marrones

brązowe, ciemne
marrones, oscuros

Oparzenia słoneczne
Quemadura solar

zawsze silne, bolesne
siempre fuerte, dolorosa

często silne, bolesne
con frecuencia fuerte, dolorosa

rzadko, umiarkowane
raramente, moderada

prawie nigdy
casi nunca

Ochrona własna skóry
Autoprotección de la piel

5-10 minut
5-10 minutos

10-20 minut
10–20 minutos

20–30 minut
20–30 minutos

40 minut
40 minutos

UVS 065128

40
TESTEX Z ür ich
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UVS 065125

TESTEX Z ü rich

PLANAM potwierdza i dokumentuje przestrzeganie standardów we własnej firmie oraz u poddostawców, a także udostępnia odpowiednie dokumenty
autoryzowanym kontrolerom VFI w znaczeniu ogólnym, a także indywidualnie poszczególnym firmom na ich prośbę.

Iniciativa para el mantenimiento de estándares sociales en los países de producción
PLANAM se ha unido a la iniciativa “sozial-fair“ (“social y justo”) de la Asociación de Importadores de Productos Acabados (Verband der
Fertigwarenimporteure e.V., VFI). De esta forma obligamos a nuestros proveedores a cumplir los requisitos establecidos por esta iniciativa con el
propósito de asegurar un entorno social, digno y humano en las condiciones de trabajo tanto de sus propios centros de producción como de las
empresas de sus proveedores.
Somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos y por esta razón apoyamos las normas internacionales sobre trabajo infantil y la
prohibición del trabajo forzado. Más allá, nos aseguramos de que nuestros proveedores cumplan estándares mínimos de salud y seguridad en
el entorno laboral, garanticen horarios de trabajo y una remuneración basados en los preceptos estatales o tarifarios y permitan la libertad de
asociación.
PLANAM confirma y documenta el mantenimiento de estos estándares en su propia empresa y en las empresas de sus proveedores primarios
y proporciona la documentación pertinente de forma general a los inspectores autorizados de la Asociación de Importadores de Productos
Acabados (VFI), así como de forma individual y sobre la base de los contactos establecidos a las diferentes empresas involucradas.

Cechy
Características

80

Jesteśmy świadomi socjalnej odpowiedzialności, w związku z czym wspieramy międzynarodowe zasady zatrudniania do pracy dzieci i zakazu pracy
przymusowej. Ponadto narzucamy naszym dostawcom zapewnianie przez nich minimalnych standardów bhp, a także gwarantowanie przestrzegania
czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z krajowymi lub taryfowymi wytycznymi oraz przyznawanie wolności zrzeszania się.

Estas medidas nos permiten asegurar una producción responsable por parte de nuestros proveedores basada en estándares sociales. Para más
información consulte www.sozial-fair.eu

Tabela rozmiarów i wymiarów ciała

Tabla de tallas en medidas corporales

Rozmiary męskie

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Tallas de hombre

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Wzrost

156

160

164

168

171

174

177

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

Estatura

156

160

164

168

171

174

177

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

Obwód klatki piersiowej

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Contorno de pecho

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Obwód w talii

64

68

72

76

80

84

88

92

98

102

108

114

120

126

132

138

144

Contorno de cintura

64

68

72

76

80

84

88

92

98

102

108

114

120

126

132

138

144

Długość nogi od wewn. strony

71

72

73

74

76

78

79

80

81

82

83

84

84

85

86

87

88

Largo de tiro

71

72

73

74

76

78

79

80

81

82

83

84

84

85

86

87

88

Długość rękawa od
ramienia do nadgarstka

40

41

42

43

44

45

46

47

47.5

48

48.5

49

49

49.5

50

50.5

51

Largo anterior de manga

40

41

42

43

44

45

46

47

47.5

48

48.5

49

49

49.5

50

50.5

51

61

63

65

67

69

Tallas abdominales

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

Estatura

170

172

174

176

178

179

180

181

182

183

Contorno de pecho

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Contorno de cintura

104

110

114

120

124

130

134

138

142

148

Largo de tiro

74

75

76

78

79

80

81

82

83

84

Largo anterior de manga

46

47

47.5

48

48.5

49

49

49.5 49.5

50

Tallas delgadas

90

94

98

102 106

110

114

118

Estatura

177

180

183

186

188

190

192

194

Contorno de pecho

88

92

96

100

104

108

112

116

Contorno de cintura

76

80

84

88

92

96

100

104

Largo de tiro

79

80

81

82

83

84

85

86

Largo anterior de manga

46

47

48

49

49.5

50

50.5

51

Tallas robustas

24

25

26

27

28

29

30

Estatura

168

171

174

176

178

180

182

Contorno de pecho

96

100

104

108

112

116

120

Contorno de cintura

88

92

96

100

106

110

114

Largo de tiro

74

76

77

78

79

80

81

Largo anterior de manga

44

45

45.5

46

46.5

47

47.5

104 110 114 120 124 130 134 138 142 148

Długość nogi od wewn. strony

74

75

76

78

79

80

81

82

83

84

Długość rękawa od ramienia do nadgarstka

46

47

47.5

48

48.5

49

49

49.5 49.5

50

Obwód w talii

Rozmiary dla szczupłych

90

94

98

102 106

110

114

118

Wzrost

177

180

183

186

188

190

192

194

Obwód klatki piersiowej

88

92

96

100

104

108

112

116

Obwód w talii

76

80

84

88

92

96

100

104

Długość nogi od wewn. strony

79

80

81

82

83

84

85

86

Długość rękawa od ramienia do nadgarstka

46

47

48

49

49.5

50

50.5

51

Rozmiary dla niewielkiego wzrostu

24

25

26

27

28

29

30

Wzrost

168

171

174

176

178

180

182

Obwód klatki piersiowej

96

100

104

108

112

116

120

Obwód w talii

88

92

96

100

106

110

114

Długość nogi od wewn. strony

74

76

77

78

79

80

81

Długość rękawa od ramienia do nadgarstka

44

45

45.5

46

46.5

47

47.5

38

40

42

44

46

48

Obwód klatki
piersiowej
Obwód
w talii

36

38

40

42

44

46

Contorno de pecho

Tallas de mujer

34

48

50

52

54

34

50

52

54

Estatura

Wzrost

168 168 168 168 168 168 168 168 168

168

168

168 168 168 168 168 168 168 168 168

168

168

Contorno de pecho

Obwód klatki piersiowej

80

84

88

92

96

100 104 110 116

122

128

80

84

88

92

96

100 104 110 116

122

128

Contorno de cintura

Obwód w talii

65

68

72

76

80

84

88 94,5 101 107,5 114

65

68

72

76

80

84

88 94,5 101 107,5 114

Largo de tiro

Długość nogi od wewn.
strony

78

78

78

78

78

78

77

77

77

77

77

78

78

78

78

78

78

77

77

77

77

77

60

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

Długość rękawa od
ramienia do nadgarstka

60

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

Largo anterior de
manga

Contorno
de cintura

Todas las medidas corporales se indican en cm.

Wszystkie wymiary ciała w cm.
Definicja rozmiaru

Contorno de
cintura

Contorno de pecho

Rozmiary damskie

Długość nogi od
wewn.strony

36

Obwód klatki
piersiowej

Definición de tallas

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Hombre

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

Meskie

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

Mujer

34

36/38

38/40

42

44

46

48/50

-

Damskie

34

36/38

38/40

42

44

46

48/50

-
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Largo anterior
de manga

Obwód w talii

Largo de tiro

100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Largo anterior
de manga

Obwód klatki piersiowej

Largo de tiro

170 172 174 176 178 179 180 181 182 183

Estatura

Wzrost

Długość nogi od
wewn.strony

59

Długość
rękawa od
ramienia do
nadgarstka

57

Wzrost

55

Wzrost

53

Estatura

51

Długość
rękawa od
ramienia do
nadgarstka

Rozmiary dla puszystych w talii

Instrukcja pielęgnacji

Cuidado

Pranie

Lavado

Ten symbol informuje o tym, czy możliwe jest pranie w domu. Dotyczy prania ręcznego i w pralce. Liczby wskazane na symbolu kadzi pralniczej
odpowiadają maksymalnym temperaturom prania w stopniach Celsjusza, których nie wolno przekraczać. Pasek pod kadzią oznacza konieczność
delikatnego prania w zmniejszonej ilości wody i przy mniejszej liczbie obrotów podczas wirowania.

Este símbolo indica si es posible lavar la prenda con la ropa de casa o no, y es válido tanto para lavado a mano como a máquina. Los números
que aparecen en el balde de lavar indican la temperatura máxima en grados Celsius. Esta temperatura no puede superarse. Una raya debajo del
balde de lavar indica que es necesario un tratamiento delicado con poca cantidad de detergente y pocas revoluciones durante el centrifugado.

Pranie normalne

Pranie normalne

Pranie normalne

Bielizna nadajaca sie do gotowania
Bielizna, np. z bawełny lub lnu, biała, odporna na gotowanie, farbowana lub z nadrukiem. Całkowicie
wypełnic beben. Ustawic odpowiedni program prania.
Bielizna kolorowa 60°C
Kolorowa bielizna nieodporna na gotowanie, np. z bawełny i poliestru lub tkanin mieszanych. Ustawić
odpowiedni program prania.
Bielizna kolorowa 40°C
Ustawić program prania odpowiedni na przykład dla ciemnych, kolorowych rzeczy z bawełny, poliestru,
tkanin mieszanych itp. Ustawić odpowiedni program prania.

Łatwe w pielęgnacji 40°C
Rzeczy „łatwe w pielęgnacji”, na przykład z włókien syntetycznych (poliakryl, poliester i poliamid).
Zmniejszyć wsad (wypełnić bęben maksymalnie do połowy). Ustawić odpowiedni program prania. Ze
Program do prania rzeczy delikatnych względu na ryzyko pogniecenia nie wirować lub wirować krótko.

Pranie normalne

Bielizna kolorowa 30°C
Ustawić program prania odpowiedni na przykład dla ciemnych, kolorowych rzeczy z bawełny, poliestru,
tkanin mieszanych itp. Ustawić odpowiedni program prania.

Wybielanie
W symbolu trójkąta jest wskazana informacja o tym, czy rzecz można wybielać.

Ciclo de lavado normal

Ciclo de lavado normal

Ciclo de lavado normal

Ciclo de lavado delicado

Ciclo de lavado normal
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Ropa de color a 40°C
Ciclo de lavado por ejemplo para artículos oscuros de algodón, poliéster, tejido mixto, etc. Seleccionar el programa
correspondiente.
Ropa delicada a 40 °C
Artículos “delicados” por ejemplo de fibras sintéticas (poliacrílico, poliéster y poliamida). Lavar menos cantidad de
colada (llenar el tambor hasta la mitad aproximadamente). Seleccionar el programa correspondiente. No centrifugar
o centrifugar brevemente para evitar que la colada se arrugue.
Ropa de color a 30°C
Ciclo de lavado por ejemplo para artículos oscuros de algodón, poliéster, tejido mixto, etc. Seleccionar el programa
correspondiente.

El triángulo indica si el artículo puede blanquearse o no.
Todos los tipos de blanqueo
El triángulo vacío es el símbolo para el blanqueo con cloro u oxígeno.
Blanqueo con cloro u
oxígeno

Nie wybielać
Otwarty przekreślony trójkąt oznacza, że wybielanie nie jest możliwe.
Używać wyłącznie proszków niezawierających wybielaczy.
Nie wybielać

Ropa de color a 60°C
Ropa de color que no resiste el agua hirviendo, por ejemplo, de algodón, poliéster o tejido mixto. Seleccionar el
programa correspondiente.

Blanquear

Wszystkie metody wybielania
Pusty trójkąt symbolizuje wybielanie z użyciem chloru lub tlenu.
Wybielanie z użyciem chloru lub tlenu

Ropa blanca
Prendas por ejemplo de algodón o lino, blancas, resistentes al agua hirviendo, teñidas o estampadas. Llenar el
tambor del todo. Seleccionar el programa correspondiente.

No blanquear
El triángulo tachado indica que no se puede blanquear.
Utilizar únicamente detergentes sin agentes blanqueadores.
No blanquear

Instrukcja prania

Cuidado

Suszenie w suszarce bębnowej

Secar en secadora

Kwadrat symbolizuje suszenie. Kółko w kwadracie oznacza suszenie w suszarce bębnowej. Punkty podane w symbolu bębna suszarki oznaczają
poziomy suszenia. Jeżeli brakuje symbolu suszarki, wnioski na temat sposobu suszenia można wyciągnąć na podstawie symboli prania i prasowania. Im wyższy stopień danego rodzaju pielęgnacji jest dopuszczalny, tym mniej problemowe suszenie. Im niższy stopień pielęgnacji, tym większa
ostrożność jest wymagana podczas suszenia w suszarce. Obecne opisy programów nie zawsze pozwalają jednoznacznie stwierdzić, jakiego rodzaju
tekstylia nadają się do suszenia w suszarce bębnowej.

El cuadrado es el símbolo para el proceso de secado. El círculo que contiene hace referencia al secado en secadora. Los puntos contenidos en
el tambor de la secadora indican el nivel de secado. Si no hay símbolo para la secadora, las indicaciones sobre el lavado y el planchado hacen
cierta referencia al secado. Cuanto más intenso sea el tipo de tratamiento permitido, menos problemático es el secado en secadora; cuanto
más delicado sea el nivel de lavado, más cuidado debe tenerse con el secado en secadora. Actualmente, a partir de la indicación de programa
todavía no se puede determinar con certeza en todos los aparatos qué tejidos pueden secarse en secadora.

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia w domowej suszarce bębnowej
• Przed suszeniem odwirować pranie na największej możliwej liczbie obrotów wskazanej na symbolu bielizny.
• Nie przepełniać bębna suszącego.
• Do suszarki wkładać tylko rzeczy o takim samym czasie suszenia. Na przykład bawełna i tkaniny syntetyczne mają różny
czas suszenia, dlatego określoną wilgotność resztkową osiągają w różnym czasie suszenia.
• Nie przesuszać prania, ponieważ wiąże się to z nadmiernym zużywaniem energii.
• Nie suszyć w suszarce rzeczy odkształcających się i wrażliwych na ciepło.
• Zawsze przestrzegać instrukcji producenta.

Información general sobre el secado en secadora doméstica
• Antes del secado, centrifugar la colada al mayor número de revoluciones permitido por el símbolo de lavado.
• No llenar demasiado el tambor de la secadora.
• Introducir en la secadora únicamente prendas con el mismo tiempo de secado. El algodón y los sintéticos, p. ej., requieren un tiempo de
secado diferente, por lo que las prendas tendrán una cierta humedad restante tras un tiempo de secado diferente.
• No secar demasiado la ropa, ya que se consume energía de forma innecesaria.
• No secar en secadora prendas sensibles a la deformación y el calor.
• Tener en cuenta siempre las instrucciones del fabricante de la secadora.

Suszenie normalne

Suszenie delikatne

Suszenie normalne
Możliwe suszenie w suszarce do bielizny przy normalnym obciążeniu bez ograniczeń.
Suszenie delikatne
Zachować ostrożność podczas suszenia w suszarce bębnowej. Wybrać program do suszenia rzeczy delikatnych ze
zredukowanym obciążeniem (temperatura, czas trwania programu).

Secado normal

Secado delicado

Nie suszyć w suszarce bębnowej
Produkt nie toleruje suszenia w suszarce do bielizny.
Nie suszyć w suszarce
bębnowej

Secado normal
Posibilidad de secado en secadora con una carga normal y sin limitación.
Secado delicado
Cuidado al secar en secadora. Escoger un tipo de secado delicado con carga reducida (temperatura, duración del
secado).
No secar en secadora
El artículo no es apto para el secado en secadora.

No secar en secadora

Prasowanie

Planchado

Punkty oznaczają zakresy temperatury żelazka (żelazko z termostatem, parowe, podróżne oraz automaty prasujące). Podczas stosowania urządzeń
prasujących znajdujących się obecnie w użyciu do ich zakresów ustawień są także częściowo przyporządkowane określone surowce. Temperaturę
maksymalną należy jednak wybrać zgodnie z oznaczeniem dotyczącym pielęgnacji, a nie według składu surowców danego artykułu tekstylnego.

Los puntos indican los rangos de temperatura de las planchas (planchas eléctricas, de vapor, de viaje y máquinas de planchar). En los tipos de
plancha habituales, los distintos ajustes de temperatura corresponden en parte a determinados materiales. La temperatura máxima sólo debe
seleccionarse si así se indica sobre la etiqueta de cuidado de la prenda y no a partir de la composición de materiales del artículo.

Prasować z najwyższą
temperatura
Prasować ze średnią
temperaturą

Nie prasować na gorąco

Nie prasować
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Prasować z najwyższą temperatura
Odpowiada również poziomowi temperatury żelazka „bawełna/len”: prasować na mokro, w razie potrzeby zmoczyć.
Rzeczy błyszczące lub wrażliwe na nacisk prasować przez płótno ochronne lub na odwrocie. Można używać żelazka
parowego.
Prasować ze średnią temperaturą
Odpowiada również poziomowi temperatury żelazka „wełna/jedwab/poliester/wiskoza”: prasować pod umiarkowanie
wilgotnym płótnem ochronnym. Można używać żelazka parowego. Unikać silnego dociskania. Nie rozciągać.
Nie prasować na gorąco
Odpowiada również temperaturze żelazka „poliakryl, poliamid (nylon), octan”: ubrania błyszczące lub wrażliwe na nacisk w razie potrzeby prasować przez suche płótno ochronne lub na odwrocie. Zachować ostrożność podczas używania
żelazka parowego (zasadniczo nie używać pary). Nie rozciągać.
Nie prasować
Mogą wystąpić widoczne, nieodwracalne zmiany.

Planchado caliente

Planchado moderadamente caliente

Planchado no caliente

No planchar

Planchado caliente
Se corresponde con el nivel de la plancha/temperatura “Algodón/lino”: tratar el artículo “húmedo para plancha”
y, si es necesario, humedecerlo. Planchar con un paño o del revés las prendas susceptibles de perder su brillo o
estampado. Se puede utilizar una plancha de vapor.
Planchado moderadamente caliente
Se corresponde con el nivel de la plancha/temperatura “Lana/seda/poliéster/viscosa”: planchar con un paño moderadamente húmedo. Se puede utilizar una plancha de vapor. Evitar presionar con fuerza. No deformar.
Planchado no caliente
Se corresponde con el nivel de la plancha/temperatura “Poliacrílico/poliamida (nylon)/acetato”: en caso de necesidad, planchar con un paño seco o del revés las prendas susceptibles de perder su brillo o estampado. Precaución si
se utiliza una plancha de vapor (por lo general, planchar sin vapor). No deformar.
No planchar
Cabe esperar alteraciones molestas que ya no puedan corregirse.

Instrukcja prania

Cuidado

Specjalistyczna pielęgnacja tekstyliów

Tratamiento profesional

Symbol informuje o tym, czy zalecana jest specjalistyczna pielęgnacja tekstyliów. Wraz z nowym oznaczeniem dotyczącym pielęgnacji są brane pod
uwagę zarówno rozpuszczalniki organiczne, jak specjalne metody wodne, dlatego w oznaczeniach stosowane jest rozróżnienie między czyszczeniem
na sucho (wcześniej pranie chemiczne) i czyszczeniem na mokro.

El símbolo indica si se recomienda un tratamiento profesional del textil o no. En las nuevas etiquetas de cuidados se indican tanto los disolventes orgánicos como los procedimientos especiales con base acuosa, por lo que en la etiqueta de cuidados se diferencia entre limpieza en
seco (antes llamada limpieza química) y limpieza en húmedo.

Czyszczenie na sucho

Limpieza en seco

Litery w kółku są przede wszystkim przeznaczone dla profesjonalnych pralni. Zawierają informacje dotyczące dopuszczalnych rozpuszczalników.
Pasek pod kółkiem oznacza, że podczas czyszczenia należy zmniejszyć obciążenie mechaniczne, dopływ wilgoci, temperaturę płukania i/lub suszenia. Przy wyborze metody czyszczenia pralnia musi dodatkowo uwzględnić również cechy specjalne tekstyliów i stopień zabrudzenia (czyszczenie
normalne/specjalne).

En principio, las letras contenidas en el círculo van dirigidas al profesional que realizará la limpieza de la prenda. Informan sobre todo acerca de
los disolventes que podrían utilizarse. Una raya debajo del círculo significa que durante la limpieza deben reducirse la carga mecánica, el aporte
de humedad y la temperatura del baño y/o de secado. Al escoger el procedimiento de limpieza, el profesional también debe tener en cuenta las
características de los tejidos y su grado de suciedad (limpieza normal/especial).

Czyszczenie w maszynie czyszczącej z zastosowaniem następujących rozpuszczalników:
tetrachloroeten, węglowodory
Normalne czyszczenie bez ograniczeń. Można używać z ograniczeniem dostępnych w handlu odplamiaczy na bazie
rozpuszczalników. Wcześniej należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

Tratamiento en máquina de limpieza con los siguientes disolventes:
percloroetileno, hidrocarburos
Proceso de limpieza normal sin limitación. Los medios convencionales para la eliminación de manchas con base de
disolvente pueden utilizarse de forma limitada. Primero se recomienda realizar una prueba en el lado interior.

Czyszczenie w maszynie czyszczącej z zastosowaniem następujących rozpuszczalników:
tetrachloroeten, węglowodory
Czyszczenie ze ścisłym ograniczeniem dopływu wilgoci i/lub obciążenia mechanicznego i/lub temperatury. Można
używać z ograniczeniem dostępnych w handlu odplamiaczy na bazie rozpuszczalników. Wcześniej należy wykonać
próbę w niewidocznym miejscu.

Tratamiento en máquina de limpieza con los siguientes disolventes:
percloroetileno, hidrocarburos
Proceso de limpieza con limitación estricta del aporte de humedad y/o de la carga mecánica y/o de la temperatura.
Los medios convencionales para la eliminación de manchas con base de disolvente pueden utilizarse de forma
limitada. Primero se recomienda realizar una prueba en el lado interior.

Nie czyścić rozpuszczalnikami
Czyszczenie na sucho nie jest możliwe. Nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalniki.

No tratar con disolventes
No es posible realizar limpieza en seco. No utilizar medios para la eliminación de manchas con contenido de
disolvente.

Uwagi
Etykieta zawiera informacje na temat maksymalnego dopuszczalnego poziomu danej metody i należytej pielęgnacji tekstyliów oznaczonych tą
etykietą. Oznaczenie to nie stanowi gwarancji jakości. Pielęgnacja wykonana w sposób podany na etykiecie zapewnia, że artykuł tekstylny nie
zostanie uszkodzony. To jednak nie gwarantuje, że zostaną usunięte wszystkie zabrudzenia i plamy. Delikatniejsze metody czyszczenia i temperatury
niższe niż podana na etykiecie są dopuszczalne w każdym przypadku.
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Observaciones
La etiqueta contiene indicaciones sobre el tratamiento máximo permitido y el cuidado adecuado de los tejidos. La etiqueta de cuidados no es
una garantía de calidad. Sin embargo, seguir las indicaciones que figuran en la etiqueta sí garantiza que el producto textil no sufrirá daños
durante el lavado. Lo que no se garantiza es que se pueda eliminar toda la suciedad y todas las manchas. Siempre pueden utilizarse tipos de
tratamiento y temperaturas menores a los indicados en la etiqueta.
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Portret firmy Retrato de la empresa
Odzież, która przyciąga wzrok!
PLANAM, solidne przedsiębiorstwo średniej wielkości, kierowane przez właściciela, posiada 20-letnie doświadczenie w branży, jest dziś wiodącym
na rynku producentem odzieży roboczej i ochronnej. Ma to swoje przyczyny: wysoka jakość i innowacyjne wyroby gwarantują optymalną ochronę,
komfort noszenia i bezpieczeństwo. Do tego modny krój zapewnia ładny wygląd i dobry odbiór w miejscu pracy. Niezawodna solidność i fakt, że
w ciągłej dyspozycji jest ponad 2,5 miliona części odzieży, sprawia, że oferujemy dostawy i serwis na najwyższym poziomie. Wypracowaliśmy to
sobie, dlatego nie dziwi, że zajmujemy czołową pozycję wśród „Top Ten” branży i cieszymy się najlepszą opinią zarówno w branży odzieżowej, jak i
artykułów przemysłowych i w handlu specjalistycznym odzieżą roboczą i ochronną.
Niewielka ilość osób zatrudnionych w administracji, szybkie decyzje dzięki prostej strukturze oraz nowoczesny marketing, mający na celu poznanie
życzeń Klienta celem ich realizacji, sprawia, że możemy szybko reagować na zmiany rynku. Nasza konsekwentna polityka dystrybucyjna stanowi
następną przyczynę sukcesów, jednak przede wszystkim ważne jest zaufanie do naszych produktów.
¡Ropa de protección laboral atractiva!
Con más de 20 años de experiencia, la mediana empresa PLANAM, gestionada por su propietario, se ha establecido como proveedor líder
de ropa profesional y de protección laboral del mercado. Y hay buenas razones para ello: la alta calidad de nuestros productos innovadores
garantiza una seguridad y una comodidad óptimas. El diseño moderno le permite dar una buena impresión en el puesto de trabajo. La fiabilidad
y la disponibilidad constante de más de 2,5 millones de prendas aseguran un máximo de servicio y capacidad de entrega. Por eso no asombra
que hoy en día ocupemos un lugar destacado entre los diez primeros del sector y gocemos de una excelente reputación entre los comerciantes
de surtido completo y los especializados en ropa de protección laboral.
Gracias a nuestra administración optimizada, con vías cortas de toma de decisiones y un marketing moderno que se centra por completo en las
necesidades y los deseos de los clientes, podemos reaccionar rápidamente a los cambios del mercado. Esta política de ventas consecuente es
una causa más del éxito y la confianza que se han ganado nuestros productos.
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Pracujemy dla naszych Klientów

Crecemos para nuestros clientes

Stały rozwój przedsiębiorstwa znalazł swoje odzwierciedlenie w zdobyciu przez nas wiodącej pozycji na rynku. Ale nie tylko. Także w miejscowości
będącej naszą siedzibą, w Herzebrock-Clarholz w Westfalii, widoczna jest dynamika naszego rozwoju. Na terenie 55.000 m² zbudowaliśmy zakład
o powierzchni 19.600 m² i ciągle coś się tu dzieje. Nasze najnowsze osiągnięcie to bardzo nowoczesny magazyn z wysokimi regałami i ogromnie
funkcjonalna hala przeładunkowa. Po ostatniej modernizacji praca magazynu mogącego pomieścić 16.400 palet jest sterowana elektronicznie –
realizujemy do 160.000 zamówień rocznie, wysyłając ponad 3,2 miliony części. Przy zamówieniu do godz. 12.00 dostawa przychodzi do sklepu
już nazajutrz.

Sin embargo, el continuo crecimiento de nuestra empresa no se refleja sólo en nuestra importante posición en el mercado, sino también en
nuestra sede en Herzebrock-Clarholz, en el este de Westfalia, donde resulta evidente la dinámica de nuestros procesos de desarrollo. En los
55.000 m² del recinto de la empresa, con sus 19.600 m² de superficie de producción, reina un movimiento constante. El nuevo centro de
atención son los modernos almacenes de estanterías altas y la funcional nave de descarga. Tras la última fase de ampliación, estos almacenes
controlados por ordenador tienen una capacidad total de 16.400 palets para gestionar 160.000 pedidos anuales con más de 3,2 millones de
prendas. Los pedidos recibidos hoy hasta las 12 del mediodía estarán ya mañana en su negocio.

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.

Jakość i bezpieczeństwo bez granic

Calidad y seguridad más allá de las fronteras

Niezwykle wysoka jakość naszych wyrobów i innowacyjna siła naszego przedsiębiorstwa są znane już daleko poza granicami Niemiec. Popyt na
nasze wyroby w Austrii, Szwajcarii, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Danii, Szwecji, Polsce oraz w krajach nadbałtyckich szybko wzrasta, tak
że eksport generuje dziś już 15% obrotu. Dla zapewnienia kontaktu z Klientem posiadamy 10 przedstawicieli handlowych, działających na zasadzie
wolnego zawodu, którzy intensywnie opiekują się naszymi Klientami w kraju i zagranicą. Dobre kontakty z Klientami pielęgnujemy poza tym także na
targach A+A w Düsseldorfie, gdzie zawsze udaje nam się przekonać Gości z kraju i zagranicy do prezentowanych przez nas nowych wyrobów.

La calidad y fuerza innovadora extraordinaria de nuestra empresa ha llegado a oídos de muchos clientes más allá de las fronteras alemanas.
La demanda en nuestros mercados de exportación, como Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Polonia y los
estados bálticos, crece rápidamente. Actualmente, ya el 15 % de nuestro volumen de ventas está destinado a la exportación. Para garantizar un
buen servicio a nuestros clientes contamos con 10 representantes independientes que asesoran a nuestros socios tanto en el territorio nacional
como en el extranjero. También cultivamos las relaciones con nuestros clientes en las ferias A+A de Düsseldorf, donde regularmente convencemos a los visitantes nacionales e internacionales con nuevos productos.
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Serwis i motywacja motorem sukcesu

Servicio y motivación para su éxito

Intensywne kontakty i serwis na najlepszym poziomie to hasło, które realizuje nasza nowoczesna centrala firmy. Ponad 70 dobrze wyszkolonych
i zmotywowanych fachowców kieruje stąd strumień towarów przy pomocy 39 nowoczesnych stanowisk elektronicznego przetwarzania danych,
by dostarczyć nasze wyroby na półki Klientów. Dodatkowy plus dla Klienta stanowi nasze nowoczesne Centraum Prezentacyjno-Szkoleniowe,
wyposażone w nowoczesną technikę komunikacji i prezentowania wzorów. Tutaj nasi Klienci mogą z bliska sprawdzić jakość PLANAM,
wielostronność wyposażenia, solidność wykonania całego bardzo różnorodnego asortymentu naszych produktów.

Otro de los principios de nuestra empresa es el asesoramiento intensivo y el mejor servicio. Desde 39 puestos de trabajos equipados con
modernos ordenadores en nuestra central, más de 70 empleados altamente motivados y cualificados controlan el flujo de mercancías desde
nuestras estanterías hasta las suyas. Otra ventaja para usted es nuestro centro de formación y muestras, que cuenta con una moderna técnica
de comunicación y presentación. Aquí usted puede palpar la calidad de PLANAM, hacerse una impresión general de la variedad de nuestro
surtido y de la excelente fabricación y el variado equipamiento de los diferentes productos.

Nasza obietnica na przyszłość

Nuestra promesa para el futuro

Będziemy inwestować dalej, by rozwój naszych produktów szedł w parze z potrzebami rynku i zawsze z uwagą wysłuchamy propozycji i uwag
naszych partnerów w handlu specjalistycznym.

Seguiremos invirtiendo en el desarrollo de productos orientados al mercado y estaremos siempre abiertos a las sugerencias de nuestros socios
del comercio especializado.

Rozwój naszego przedsiębiorstwa będzie nadal zorientowany na potrzeby rynku. Wprowadzając nowe asortymenty, odkrywając nisze rynkowe,
chcemy umacniać i rozbudowywać naszą pozycję na rynku.

El crecimiento futuro de nuestra empresa se orientará según el desarrollo de los mercados. Consolidaremos nuestra posición en el mercado con
nuevas gamas de producto y nos expandiremos allí donde encontremos nuevos nichos de mercado.

Będziemy nadal pielęgnować partnerskie kontakty z handlem, by także w przyszłości przekonywać jakością, solidnością, ceną, serwisem i
innowacjami.

Cultivaremos nuestras excelentes relaciones con los socios del comercio y seguiremos convenciéndolos también en el futuro con calidad,
fiabilidad, precios competentes, servicio e innovaciones.

Celem naszej działalności jest zadowolenie naszych Partnerów w handlu specjalistycznym i ich Klientów. Dla nich pracujemy.

El foco de todas nuestras acciones es la satisfacción de nuestros socios del comercio especializado y sus clientes. Con ellos nos sentimos
comprometidos.

PLANAM to marka ciesząca się zaufaniem Klientów. I taką też pozostanie w przyszłości.
Cieszymy się na przymiarkę!
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PLANAM es su marca de confianza. Y esto no cambiará en el futuro.
¡Le esperamos en nuestros probadores!

Katalog 2016 Catálogo general 2016

Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

