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Sprawiamy, że bohaterzy  
dnia powszedniego są widoczni.
PLANAM Odzież ostrzegawcza

Szczegółowe informacje dotyczące kolekcji PLANAM  
znajdują się na stronie www.planam.de/pl M
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A do Z
 Akcesoria Czapka 536
 Akcesoria Komin 537
 Akcesoria inny 542

 Basalt Neon Outdoor dla panów 262
 Basalt Outdoor dla panów 244
 Bielizna funkcyjna dla panów 469

 Canvas 320 Outdoor dla panów 206
 Casual  dla pań 514
 Casual dla panów 507

 Dark Denim dla panów 519
 DuraWork Outdoor dla panów 228

 Highline Outdoor dla panów 308

 Koszule dla panów 491

 Odzież dla dzieci Junior 265
 Odzież dla pilarzy  Chłodnia dla panów 127
 Odzież dla pilarzy Major Protect dla panów 007
 Odzież dla pilarzy – Timberguard dla panów 149
 Odzież dla pilarzy Weld Shield dla panów 027
 Odzież dla pilarzy  Zamrażalnia dla panów 142
 Odzież ostrzegawcza dla panów 057
 Odzież ochronna dla spawaczy zabez-               039 

 pieczająca przed wysokimi temperaturami 
 Odzież ostrzegawcza Plaline dla panów 113
 Odzież ostrzegawcza Plaline Outdoor dla panów 124
 Odzież ostrzegawcza z ochroną przed                098

 warunkami atmosferycznymi dla panów 
 Odzież robocza Basalt dla panów 231
 Odzież robocza Basalt Neon dla panów 253
 Odzież robocza BW 270 dla panów 453
 Odzież robocza BW 290 dla panów 429
 Odzież robocza Canvas 320 dla panów 191
 Odzież robocza damska 395
 Odzież robocza DuraWork dla panów 215
 Odzież robocza Food dla pań 370
 Odzież robocza Food dla panów 351
 Odzież robocza Highline dla pań 300
 Odzież robocza Highline dla panów 281
 Odzież robocza MG 260 dla panów 379
 Odzież robocza MG 290 dla panów 413
 Odzież robocza Plaline dla panów 161
 Odzież robocza Tristep dla panów 333
 Odzież robocza Visline dla panów 315

 Plaline Outdoor dla panów 178

Nowość!

002 | 003

Spis treści

SPIS TREŚCI

 UBIERAMY, 
 WYCHODZIMY CZUJEMY    
 SIĘ KOMFORTOWO 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 Major Protect 007
 Weld Shield 027
  Odzież ochronna dla spawaczy zabez- 

pieczająca przed wysokimi temperaturami 039
 Odzież ostrzegawcza 057
 Odzież ostrzegawcza Plaline 113
 Chłodnia / zamrażalnia 127
 Odzież dla pilarzy – Timberguard 149

TKANINA MIESZANA (WIELOKOLOROWA)
 Odzież robocza Plaline 161
 Odzież robocza Canvas 320 191
 Odzież robocza DuraWork 215
 Odzież robocza Basalt 231
 Odzież robocza Basalt Neon 253
 Odzież dla dzieci Junior 265
 Odzież robocza Highline 281
 Odzież robocza Visline 315
 Odzież robocza Tristep 333

TKANINA MIESZANA (JEDNOKOLOROWA)
 Odzież robocza Food 351
 Odzież robocza MG 260 379
 Odzież damska 395

BAWEŁNA I BAWEŁNA WZMACNIANA
 Odzież damska 395
 Odzież robocza MG 290 413
 Odzież robocza BW 290 429
 Odzież robocza BW 270 453
 Odzież dla dzieci Junior 265

MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI ODZIEŻY
 Bielizna funkcyjna 469
 Koszule 491
 Casual 507
 Dark Denim 519
 Akcesoria 531

INFORMACJE
 Serwis 547
 Normy 555
 Instrukcja pielęgnacji 565
 Baza danych medialnych 569
 Tabela rozmiarów 570

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!
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Fashion for your profession

 ODZIEŻ ROBOCZA FIRMY    PLANAM – 
 WŁAŚCIWA MARKA 

O FIRMIE

Sypiące się iskry lub ekstremalnie niskie tempera-

tury, intensywny deszcz lub zmrok – kto codziennie 

pracuje w szczególnie trudnych warunkach potrze-

buje optymalnej odzieży. Średniej wielkości, prowa-

dzone przez właścicieli przedsiębiorstwo PLANAM 

zna potrzeby bohaterów dnia powszedniego, którzy 

w pracy wykazują pełne zaangażowanie. Dlatego 

też stworzyliśmy odzież roboczą i branżową, która 

stanowi ochronę pracowników i jest dopasowana 

do wysokich wymogów. Nasz asortyment odzieży 

jest nie tylko wygodny i praktyczny, ale i całkowicie 

przekonuje swoim wyrazistym wzornictwem i akce-

soriami. 

Z naszej siedziby w Herzebrock-Clarholz we 

Wschodniej Westfalii, wiodącej firmy produkującej 

odzież branżową i ochronną roboczą obsługujemy 

klientów z ponad dziesięciu krajów. Krótkie czasy 

dostaw, największe ilości zamówień i złożone roz-

wiązania logistyczne nie stanowią dla nas żadnego 

problemu: Dzięki dużemu areałowi firmy wynoszą-

cemu 55 000 m², naszemu nowoczesnemu magazy-

nowi wysokiego składowania oraz kompleksowemu 

systemowi elektronicznego przetwarzania danych 

posiadamy stale ponad 2,5 mln sztuk odzieży dla 

naszych klientów i rocznie realizujemy około 150 

000 zleceń. Zamówiony produkt dostarczany jest 

do klienta na miejsce w ciągu 24 godzin. Gdy my 

wykonamy naszą misję, Państwa pracownicy mogą 

ostro zabrać się do swojej pracy.

W PLANAM jesteśmy zawsze w ruchu: Nasi spe-

cjaliści analizują aktualne czynniki wpływające na 

nasze rynki zbytu i przyszłe zmiany dotyczące sta-

nowisk pracy, pracowników i wykonywanych przez 

nich czynności. Dzięki temu szybko poznajemy po-

trzeby i życzenia naszych klientów – i opracowuje-

my nowe kompozycje materiałów, optymalizujemy 

nasze strategie doradzania i dopasowujemy nasze 

procesy robocze do wymagań cyfrowego świata. 

Niemniej jednak priorytetem w naszej pracy jest jak 

zawsze najwyższa jakość, niezawodność, obsługa i 

opłacalność.

PLANAM – Fashion for your profession 
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 ODZIEŻ ROBOCZA FIRMY   PLANAM – 
 WŁAŚCIWA MARKA 



WSZYSTKIE KOLEKCJE

Tutaj znajdziesz cały asortyment  
PLANAM wraz ze zdjęciami z animacją: 

2018/19

MAJOR PROTECT

PL

Fashion for your profession

  Chronimy pogromców zagrożeń.  

  MAJOR PROTECT 



MAJOR PROTECT

Major Protect to nazwa kolekcji jak i program: Odzież ostrzegawcza 
certyfikowana według norm EN stanowi ochronę przed zagrożeniami. 
Chroni przed wysokimi temperaturami i płomieniami i jest niepalna w 
kontakcie z płomieniem zapłonowym. Ponadto odzież Major Protect 
chroni przed płynnymi aerosolami, lekkim spryskaniem i sprayami, 
takimi jak występujące na przykład w przemyśle chemicznym i 
petrochemicznym. W obszarze niskich napięć (domowe skrzynki 
przyłączeniowe) skuteczna odzież z tej kolekcji chroni przed oddziały-
waniem łuku wyładowania elektrycznego, a także wykazuje działanie 
antystatyczne w celu uniknięcia iskry zapłonowej w środowiskach 
zagrożonych eksplozją. 

W przypadku złych warunków oświetleniowych PLANAM, w celu 
zapewnienia dobrej widoczności, oferuje rozszerzenie tej kolekcji o: 
odzież ostrzegawczą PLANAM Major Protect.

Kto codziennie pracuje w strefach zagrożeń, cieszy się 
gdy towarzyszy mu bezpieczeństwo. Przy pracy z płomie-
niami, środkami chemicznymi czy prądem certyfikowa-
na odzież bezpieczeństwa jest nieodzowna. PLANAM 
oferuje w tej kwestii najwyższą ochronę wraz z kolekcją 
Major Protect.  

      TOTALNA  
   OCHRONA 

MAJOR PROTECTFashion for your profession 008 | 009



Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
Kurtka 1-warstwowa 006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010

ODZIEŻ ROBOCZA
Kurtka 1-warstwowa  012
Kurtka 2-warstwowa 014
Spodnie do pasa 016
Spodnie ogrodniczki 018

INFORMACJE
Normy 022
Normy 024
Serwis  026
Przegląd artykułów 027

MAJOR PROTECT
Odzież ostrzegawcza Major Protect Major Protect

Materiał 64% bawełna, 35% poliester, 1% włókno węglowe,  
2/2 splot diagonalny, gramatura ok. 370 g/m²,  
antystatyczny, ognioodporny, pokryty fluorokar-
bonem 

64% bawełna, 35% poliester, 1% włókno węglowe,  
2/2 splot diagonalny, gramatura ok. 370 g/m²,  
antystatyczny, ognioodporny, pokryty Fluorcar-
bonem 

Wzór Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8935, srebrna 

Kolory żółty/chabrowy chabrowy/szary

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji Odzież z PFC musi być po każdym praniu  

ponownie impregnowana.
Dodatek do prania Hydrob FC jest dostępny u 
nas w opakowaniach 10 kg.

Odzież z PFC musi być po każdym praniu  
ponownie impregnowana.
Dodatek do prania Hydrob FC jest dostępny u 
nas w opakowaniach 10 kg.

maks. 50 
cykli prania

maks. 50 
cykli prania
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MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Kurtka ostrzegawcza 1-warstwowa

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80

Trudno jej nie 
zauważyć
Lekka 1-warstwowa kurtka oferuje podwójne zabez-
pieczenie: Zapewnia dobrą widoczność podczas pracy i 
chroni przez niebezpiecznymi substancjami. 

EN ISO 11611: 
KL. 1 - A1

EN ISO 11612: 
A1, B1, C1

EN 13034 
TYP 6

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 61482-1-2

Akcesoria

 zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi
 2 kieszenie na piersi z patką
 kieszenie z przodu z patkami 
 po 2 paski odblaskowe w pasie i wokół rękawów

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy Warianty kolorystyczne

5202
żółty/chabrowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Bezpiecznie osłonięty dzięki zakrytej 
listwie z guzikami  

Dzięki wytrzymałym patkom kieszeni 
do kieszeni nie wpadnie żaden  
„zagubiony” odprysk spawalniczy.

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2
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MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Odzież ostrzegawcza spodnie do pasa 

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80EN ISO 11611: 
KL. 1 - A1

EN ISO 11612: 
A1, B1, C1

EN 13034 
TYP 6

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 61482-1-2

Ważne narzędzie jest zawsze pod ręką 
dzięki kieszeni na metrówkę.

Akcesoria

 pas i rozporek zapinane na przyszyte guziki
 2 skośne kieszenie z przodu
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 po 2 paski odblaskowe wokół nogawki

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Uzupełnienie  
bluzy
Odzież robocza musi posiadać funkcje ostrzegawcze, 
gdy wykonuje się w niej prace na często uczęszczanych 
drogach i miejscach. Uzupełnieniem do ostrzegawczej 
bluzy są spodnie, które gwarantują pełną ochronę.

Warianty kolorystyczne

5222
żółty/chabrowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

1
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MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Ostrzegawcze spodnie ogrodniczki

Błyszczą na 
całym ciele
Spodnie ogrodniczki, jako klasyk wśród odzieży 
roboczej, oferują więcej miejsca na narzędzia.

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80EN ISO 11611: 
KL. 1 -  A1

EN ISO 11612: 
A1, B1, C1

EN 13034 
TYP 6

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 61482-1-2

5232
żółty/chabrowy

Akcesoria

 regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 rozporek zapinany na guziki przyszywane
 klamrowe zapięcia na szelkach
 elastyczna wstawka z tyłu 
 kieszeń na klapie z patką
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 2 skośna kieszeń z przodu
 1 pasek odblaskowy w pasie
 po 2 paski odblaskowe wokół nogawki

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Szczegółowe informacje dotyczące norm znajdują się na stronie XXX.

Większa swoboda ruchu dzięki bocznej-
regulacji szerokości w pasie

Doskonałe dopasowanie do sylwetki 
dzięki wysokiemu, zachodzącemu na 
plecy tyłowi spodni ze skrzyżowanymi 
szelkami

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

1
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MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Kurtka 1-warstwowa

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN ISO 
11612

A1, B1, C1, E3

EN 61482-1-2
Kl. 1

EN ISO 
11611

Kl. 2 - A1
UVS 064970      TESTEX Zür ich

80

Warianty kolorystyczne

5200
chabrowy/szary

Akcesoria

 zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi 
 2 kieszenie na piersi z patką 
 2 kieszenie z przodu z patką

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Lekka, optymalnie 
zabezpieczająca
Optymalna swoboda ruchu i perfekcyjna ochrona nie 
muszą stanowić dwóch wykluczających się rzeczy, jeśli 
mamy do czynienia z jednowarstwową bluzą roboczą.  

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Dzięki wytrzymałym patkom na kieszeni 
ich zawartość jest bezpieczna.

W kurtce Major Protect listwa z  
guzikami jest zakryta.

018 | 019



MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Kurtka 2-warstwowa

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN ISO 
11612

A1, B1, C1, E3

EN 61482-1-2
Kl. 1

EN ISO 
11611

Kl. 2 - A1

Praca w trudnych  
warunkach wymaga  
podwójnego 
zabezpieczenia
Podwójna warstwa materiału, podwójne zabezpieczenie.
Dwuwarstwowa kurtka Major Protect doskonale chroni 
podczas prac z substancjami palnymi. 

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80

Akcesoria

 dwuwarstwowa tkanina z przodu i na ramionach
 zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi
 2 kieszenie na piersi z patką
 2 kieszenie z przodu z patką

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy Warianty kolorystyczne

5210
chabrowy/szary

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Dzięki wytrzymałym patkom na kieszeni 
ich zawartość jest bezpieczna.

W kurtce Major Protect listwa z  
guzikami jest zakryta.
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MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Spodnie do pasa

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN ISO 
11612

A1, B1, C1, E3

EN 61482-1-2
Kl. 1

EN ISO 
11611

Kl. 2 - A1
UVS 064970      TESTEX Zür ich

80

Funkcjonalne 
i wytrzymałe
Spodnie do pasa Major Protect to funkcjonalny towa-
rzysz w ciągu dnia. Tutaj bardzo wytrzymały materiał 
łączy się z wygodnym pasem i wieloma kieszeniami.

Warianty kolorystyczne

5220
chabrowy/szary

Masz wszystko przy sobie: Kieszeń 
na metrówkę przechowuje Twoje 
najważniejsze narzędzie do pracy w 
zasięgu ręki.

Akcesoria

 pas i rozporek zapinane na przyszyte guziki
 2 skośne kieszenie z przodu
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

022 | 023



MAJOR PROTECT

MAJOR PROTECT Spodnie ogrodniczki

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN ISO 
11612

A1, B1, C1, E3

EN 61482-1-2
Kl. 1

EN ISO 
11611

Kl. 2 - A1

Swoboda ruchu  
i komfort 
Spodnie ogrodniczki Major Protect mają oprócz  
elastycznego, wysoko zachodzącego na plecy tyłu 
spodni, różne możliwości regulacji oraz pięć kieszeni. 

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80

Warianty kolorystyczne

5230
chabrowy/szary

Doskonałe dopasowanie do sylwetki 
dzięki wysokiemu, zachodzącemu na 
plecy tyłowi spodni ze skrzyżowanymi 
szelkami

Większa swoboda ruchu dzięki bocznej 
regulacji szerokości

Dopasowują się do sylwetki dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 rozporek zapinany na guziki przyszywane
 klamrowe zapięcia na szelkach
 elastyczna wstawka z tyłu
 kieszeń na klapie z patką
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 2 skośne kieszenie z przodu

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

024 | 025



Odzież ostrzegawcza Major Protect Odzież robocza

 Kurtka 1-warstwowa    żółty/chabrowy   5202 Kurtka          chabrowy/szary    5200
1-warstwowa

 Spodnie do pasa    żółty/chabrowy    5222 Kurtka          chabrowy/szary    5210
2-warstwowa

 Spodnie ogrodniczki    żółty/chabrowy    5232 Spodnie  chabrowy/szary    5220
do pasa

Spodnie  chabrowy/szary    5230
ogrodniczki

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Major  
Protect wraz ze zdjęciami z animacją: 

MAJOR PROTECT

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Wszystko się żarzy wokół niego – tylko nie jego odzież  

 WELD SHIELD 



WELD SHIELD

Modele z kolekcji Weld Shield certyfikowane przez Saksoński Instytut 
Badań Materiałów Tekstylnych (STFI) uszyte są z wysokiej jakości 
mieszanki tkanin z włóknami antystatycznymi, które także po wielu 
cyklach prania sprostają codziennym wyzwaniom. 
Certyfikowana zgodnie z EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-3 i 
EN1149-5 kolekcja Weld Shield gwarantuje ochronę przed odpryska-
mi płynnego metalu, krótkim kontaktem z płomieniami czy promie-
niowaniem UV. Ta wysokiej klasy kolekcja jest wytrzymała, nadaje 
się do suszenia w suszarkach bębnowych i jest łatwa w pielęgnacji. 
Praktyczne kieszenie i inne elementy wyposażenia zapewniają w 
czasie pracy bezpieczny dostęp do niezbędnych narzędzi. 
 

Gdy sypią się iskry i w powietrzu unoszą się opiłki 
metalu prawdziwy rzemieślnik potrzebuje jednego: 
ochrony. Dzięki odpowiednio połączonej kolekcji Weld 
Shield firmy PLANAM zyskujesz niewidzialną ochronnę. 
Mocny materiał z praktycznymi elementami to mądre 
rozwiązanie, gdy w grę wchodzi praca przy wysokich 
temperaturach. 

      BEZPIECZEŃSTWO PRZY 
  PRACACH W WYSOKICH 
  TEMPERATURACH 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Kurtka 006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010

INFORMACJE
Normy 012
Serwis  014
Przegląd artykułów 015

Materiał 84% bawełna, 15% poliester,  
1% włókno węglowe 
włókno antystatyczne,  
gramatura ok. 365 g/m², 
antystatyczny, ognioodporny

Kolory szary/czarny
chabrowy/czarny

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 
62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

        

WELD SHIELD

maks. 25  
cykli prania

030 | 031WELD SHIELD



WELD SHIELD

WELD SHIELD Kurtka

Maksymalna  
odporność na wyso-
kie temperatury
Spawanie, lutowanie czy praca przy otwartym ogniu. 
Ta kurtka chroni się w ekstremalnych warunkach pracy.  

EN ISO 11611
Kl. 1 – A1

EN 1149–3 
EN 1149-5

EN ISO 11612
A1, B1, C1, 

E3, F1

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

5510
szary / czarny

5511
chabrowy / czarny

Chroń swój smartfon w specjalnie  
przewidzianej do tego kieszeni na 
komórkę.

Dzięki wytrzymałym patkom na kie-
szeni ich zawartość jest bezpieczna.

Akcesoria

 zamykanie z przodu na ukryte guziki
 2 kieszenie na piersi z patką
 po prawej 1 kieszeń na komórkę
 2 naszyte kieszenie po bokach z patką

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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WELD SHIELD

WELD SHIELD Spodnie do pasa

Wytrzymała i chroni 
przed iskrami
Kiedy lecą iskry, kolekcja Weld Shield stanowi 
zabezpieczenie. Spodnie do pasa, dzięki wysokiej 
jakości mieszance tkanin stanowi pełną ochronę i 
doskonałe dopasowanie.

EN ISO 11611
Kl. 1 – A1

EN 1149–3 
EN 1149-5

EN ISO 11612
A1, B1, C1, 

E3, F1

Warianty kolorystyczne

5520
szary / czarny

5521
chabrowy / czarny

Gumowy ściągacz w pasie  
zapewniający większą swobodę ruchu.

Więcej miejsca na narzędzia do pracy 
dzięki kieszeni na metrówkę z patką.

Spodnie do pasa można zapinać i odpi-
nać dzięki przyszywanym guzikom.

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 zapięcie w pasie i rozporek na przyszywane guziki
 pasek z 7 szlufkami
 ściągacz z gumką w pasie
 2 skośne kieszenie z przodu na zatrzaski
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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WELD SHIELD

WELD SHIELD Spodnie ogrodniczki

Pełna ochrona przed 
opiłkami metalu
W przypadku odprysków metalu i sypiących się iskier 
można liczyć na ochronę spodni ogrodniczek Weld 
Shield.

EN ISO 11611
Kl. 1 – A1

EN 1149–3 
EN 1149-5

EN ISO 11612
A1, B1, C1, 

E3, F1

Warianty kolorystyczne

5530
szary / czarny

5531
chabrowy / czarny

Ważne rzeczy są bezpiecznie ukryte w 
kieszeni na klapie. 

Skorzystaj z możliwości regulacji w 
pasie, aby wygodnie je dopasować do 
swojej sylwetki.

Dzięki kieszeni na udzie  
Weld Shield narzędzia masz szybko 
pod ręką.

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 ściągacz z gumką w pasie
 klamrowe zapięcia na szelkach
 szelki z elastyczną wstawką
 kieszeń na klapie z patką
 2 skośne kieszenie z przodu na zatrzaski
 1 kieszeń na udzie z patką
 1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 2 kieszenie z tyłu z patką

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Weld  
Shield wraz ze zdjęciami z animacją: 

Kurtka szary/czarny 5510
 chabrowy/czarny 5511 

Spodnie szary/czarny 5520
do pasa chabrowy/czarny 5521

Spodnie szary/czarny 5530
ogrodniczki chabrowy/czarny 5531

WELD SHIELD

Fashion for your profession

PL
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 On żaru się nie boi – my też nie.  

 ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY 

 ZABEZPIECZAJĄCA PRZED 

 WYSOKIMI TEMPERATURAMI 



ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZA-
JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Specjalna kolekcja PLANAM wykonana jest z wysokiej jakości 
mieszanki tkanin, których nie uszkodzą iskry ani metalowe opiłki. 
Nawet krótkotrwały kontakt z płomieniami czy promieniujące gorąco 
nie stanowią problemu dla tej odzieży. Wszystkie modele kolekcji 
produkowane są zgodnie z normami EN ISO 11611 i EN ISO 11612 
i posiadają świadectwo badania typu wydane przez STFI, niemiecki  
urząd nadzoru technicznego. Doskonałe wykończenie, liczne 
praktyczne kieszenie oraz surowa kontrola jakościowa i wytrzymała 
tkanina zapewniają ochronę, jakiej potrzebujesz. 

Wysokie temperatury, iskry, płonienie – czasem praca 
niesie ze sobą ryzyko oparzenia. Aby zachować przy tym 
trzeźwy umysł, potrzebujesz wytrzymałego partnera. 
Odzież ochronna dla spawaczy zabezpieczająca przed 
wysokimi temperaturami PLANAM oferuje ochronę dla 
całego ciała. Każdego dnia i w każdej pracy.  

  OPTYMALNA OCHRONA 
  DLA  
  POGROMCÓW ISKIER 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

500 g/m²
Kurtka  012
Spodnie do pasa 014 
Spodnie ogrodniczki 016

360 g/m² und 400 g/m² 
Kurtka 006
Spodnie do pasa 008
Spodnie ogrodniczki 010

INFORMACJE
Normy 020
Serwis  022
Przegląd artykułów    023

360 g/m² i 400 g/m² 500 g/m²

Materiał 100% bawełna
splot diagonalny 
ok. 360 g/m² lub 400 g/m² 

100% bawełna 
splot atłasowy 
ok. 500 g/m² 

Kolory chabrowy
szary

chabrowy
szary
granatowy

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

      
maks. 50 cykli prania

      
maks. 50 cykli prania

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZA-
JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI
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ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Długotrwała ochrona 
przy ciężkich pracach 
spawalniczych
Kurtka dla spawaczy o gramaturze 360 g/m² i 400 g/m² za-
bezpieczająca przed wysokimi temperaturami stanowi barierę 
między płomieniem a ciałem człowieka. Wytrzymała tkanina 
chroni zagrożone miejsca wystawione na działanie żaru z 
zewnątrz.

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
EN ISO 11612

A1, B1, C1

360 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

400 g/m²

EN ISO 11612
  A1, B1, C1

400 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 1 - A1

360 g/m²

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

1702
chabrowy 
360 g/m2

1709
szary 
360 g/m2

1706
chabrowy 
400 g/m2

1713
szary 
400 g/m2

Dzięki wytrzymałym patkom 
kieszeni do kieszeni nie wpadnie żaden 
„zagubiony” odprysk spawalniczy.

Dzięki regulacji na rękawachnic się 
nie wyślizgnie.

Tu z pewnością wszystko pozostanie 
osłonięte. Gwarantuje to zapięcie z 
przodu na zatrzaski.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 długi krój
 kołnierz wykładany
 schowana listwa z zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi z patką i zatrzaskiem
 2 kieszenie z przodu z patką i zatrzaskiem
 1 kieszeń wewnętrzna na piersi

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZA-
JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI 
Kurtka 360 g/m² i 400 g/m²



ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Dzięki nim chronione 
są nogi
Spodnie do pasa dla spawaczy zabezpieczające przed  
wysokimi temperaturami chronią podczas wykonywania  
skomplikowanych prac z ogniem i w wysokiej temperaturze. 

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
EN ISO 11612

A1, B1, C1

360 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

400 g/m²

EN ISO 11612
  A1, B1, C1

400 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 1 - A1

360 g/m²

Dzięki kieszeni na udzie wszystko jest 
pod ręką – także w sytuacjach  
niepewnych.

Włożyć do kieszeni, zabrać ze sobą 
i mieć tą pewność, że wszystko jest 
zabezpieczone. Taką pewność daje 
kieszeń na metrówkę.

Ochrona z przodu i tyłu: Dzięki  
kieszeni z tyłu z patką nic się nie 
zgubi.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

1703
chabrowy  
360 g/m2

1710
szary 
360 g/m2

1707
chabrowy  
400 g/m2

1714
szary 
400 g/m2

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 boczne kieszenie
 otwory kieszeniowe bezpośrednio w 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

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie.

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI
Spodnie do pasa 360 g/m² i 400 g/m²



ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Ochrona korpusu i nóg
Gdy pracujesz w wysokich temperaturach: Wygodny system 
ściągający w pasie i wysoki zachodzący na plecy tył spodni 
oferują dokonały komfort noszenia.  

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZA-
JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI
Spodnie ogrodniczki 360 g/m² i 400 g/m²

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
EN ISO 11612

A1, B1, C1

360 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

400 g/m²

EN ISO 11612
  A1, B1, C1

400 g/m²

EN ISO 11611
Kl. 1 - A1

360 g/m²

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

1704
chabrowy  
360 g/m2

1711
szary 
360 g/m2

1708
chabrowy  
400 g/m2

1715
szary 
400 g/m2

Możliwość regulacji w pasie pozwala 
dodatkowo idealnie dopasować spodnie 
do ciała.

Dzięki wewnętrznej kieszeni na klapie 
można doskonale zabezpieczyć warto-
ściowe przedmioty.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 boczne kieszenie
 otwory kieszeniowe bezpośrednio w szwie bocznym
 1 kieszeń na prawej nogawce z otworem od tyłu
 wewnętrzna kieszeń na klapie z patką
 2 w pełni elastyczne szelki z zapięciem zatrzaskowym
 spodnie ogrodniczki zapinane po lewej stronie w pasie na 2 guziki
 rozporek zapinany na guziki na listwie

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy
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Rozszerzona 
ochrona
Dzięki wytrzymałemu splotowi atłasowemu kurtka ta 
wraz ze spodniami do pasa 500 g/m2 przeciwstawi się 
każdemu zagrożeniu. 

EN ISO 11612
A1, B1, C2, E2

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

1732
chabrowy  
500 g/m2

1742
szary 
500 g/m2

1752
granatowy  
500 g/m2

Wytrzymałe patki kieszeni chronią 
przed odprysk spawalniczy.

Dzięki praktycznej kieszeni na piersi 
wszystko jest pod ręką i dobrze 
zabezpieczone.

Pełna ochrona dzięki zapięciu z przodu 
na zatrzaski

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 długi krój
 kołnierz wykładany
 schowana listwa z zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi z patką i zatrzaskiem
 2 kieszenie z przodu z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń wewnętrzna na piersi
 regulowane rękawy na zatrzaski

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110  

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI 050 | 051

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED 
WYSOKIMI TEMPERATURAMI 
Kurtka ok. 500 g/m²



Mocny przeciwnik w walce 
z czynnikami zewnętrznymi
Połączenie spodni do pasa z tkaniny 500 g/m2 z pasującą do nich  
bluzą stanowi optymalną ochronę, gdy temperatury zaczynają być 
naprawdę wysokie.

EN ISO 11612
A1, B1, C2, E2

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

1733
chabrowy  
500 g/m2

1743
szary 
500 g/m2

1753
granatowy  
500 g/m2

Większa swoboda ruchu dzięki  
ściągaczowi z gumką w pasie.

Bezpieczna, użyteczna i nieodzowna  
praktyczna kieszeń na metrówkę

Do praktycznej kieszeni na udzie  
możesz szybko sięgnąć i ważne narzę-
dzia masz od razu pod ręką.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 boczne kieszenie
 otwory kieszeniowe bezpośrednio w szwie bocznym
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 1 kieszeń z tyłu z patką, po prawej stronie
 patki zapinane na zatrzaski
 szlufki na pasek
 rozporek i pas zapinany na guziki
 na plecach ściągane w talii elastyczną wstawką

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110   

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI 052 | 053

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED 
WYSOKIMI TEMPERATURAMI  
Spodnie do pasa 500 g/m²



Wygodne i bezpieczne
Spodnie ogrodniczki z tkaniny 500 g/m² to partner, na którego 
możesz liczyć w szczególnie trudnych warunkach pracy.  
Z zewnątrz gwarantują ochronę a jednocześnie wysoki  
komfort noszenia.

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED 
WYSOKIMI TEMPERATURAMI 
Spodnie ogrodniczki 500 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C2, E2

EN ISO 11611
Kl. 2 - A1

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80

1734
chabrowy  
500 g/m2

1744
szary 
500 g/m2

1754
granatowy  
500 g/m2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Świetne dopasowanie do sylwetki dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Kieszeń na klapie z patką 
 oferuje dodatkowe miejsce na 
narzędzia. 

Możliwość regulacji w pasie pozwala 
na dopasowanie do każdego rozmiaru.

Warianty kolorystyczne

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI 054 | 055

Akcesoria

 1 boczna kieszeń po lewej stronie
 otwory kieszeniowe bezpośrednio w szwie bocznym
 1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 1 kieszeń z tyłu z patką, po prawej stronie
 kieszeń na klapie z patką
 patki zapinane na zatrzaski
 rozporek i pas zapinany na guziki
 na plecach ściągane w talii elastyczną wstawką
 2 w pełni elastyczne szelki z zapięciem zatrzaskowym

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy,  
gdy odzież noszona jest w komplecie. 

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy



360 g/m² do 400 g/m² 500 g/m²

kurtka chabrowy 1702
360 g/m2 szary 1709

400 g/m2 chabrowy 1706
  szary 1713

Kurtka chabrowy 1732
  szary 1742
  granatowy  1752

Spodnie chabrowy 1703
do pasa szary 1710
360 g/m2

400 g/m2 chabrowy 1707
  szary 1714

Spodnie chabrowy 1733
do pasa szary 1743
  granatowy 1753

Spodnie chabrowy 1704
ogrodniczki szary 1711
360 g/m2

400 g/m2 chabrowy 1708
  szary 1715

Spodnie chabrowy 1734
ogrodniczki szary 1744
  granatowy 1754

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Odzież ochronna dla spawaczy 
zabezpieczająca przed wysokimi
temperaturami na zdjęciach z animacją:

Fashion for your profession

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY ZABEZPIECZA-
JĄCA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

PL

Fashion for your profession

 Sprawiamy, że bohaterzy dnia powszedniego są widoczni.  

 ODZIEŻ 
 OSTRZEGAWCZA 



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Odblaskowe paski z materiału 3MTM ScotchlineTM zapewnią, że 
nawet w złych warunkach atmosferycznych będziesz widoczny. 
Gdy paski oświetlone, odbijają się jasnym światłem i dzięki 
temu stanowią skuteczną ochronę. Pełna ochrona zapewnio-
na jest dzięki odblaskowemu materiałowi w kolorze żółtym i 
pomarańczowym. W ten sposób zapewnione jest perfekcyjne 
ostrzeganie. Certyfikat ochrony przed UV PROTECT 80 gwaran-
tuje ponadto, że można pracować na słońcu w tej odzieży 80 
razy dłużej niż bez takiej ochrony. Dzięki temu Twoja skóra ma 
zagwarantowaną optymalną ochronę. Oprócz aspektów bez-
pieczeństwa kolekcja odzieży ostrzegawczej PLANAM posiada 
wiele praktycznych akcesoriów na najwyższym poziomie.

Jest ciemno, panuje słaba widoczność, ryzyko bycia  
niezauważonym jest duże. Niemniej jednak rzemieśl-
nicy czy budowlańcy nawet po zmroku i podczas złych 
warunków pogodowych muszą pracować pełną parą. 
Wtedy odblaskowa odzież staje się niezbędna. Optymal-
ną ochronę zapewnia odzież ostrzegawcza PLANAM.

     DZIĘKI NIEJ 
   JESTEŚ 
   WIDOCZNY! 

Fashion for your profession 058 | 059
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Odzież robocza jednokolorowa Odzież robocza 2-kolorowa Koszulki
Materiał 85% poliester, 15% bawełna

Splot diagonalny, ok. 290 g/m², 
ochrona przed przetarciem i zbiega-
niem wg DIN EN ISO 6330  

pomarańczowy i żółty  
85% poliester, 15% bawełna
Splot diagonalny, ok. 290 g/m², 
ochrona przed przetarciem i zbiega-
niem wg DIN EN ISO 6330 
granatowy i zielony  
65% poliester, 35% bawełna 
Splot diagonalny, ok. 320 g/m², 
ochrona przed przetarciem i zbiega-
niem wg DIN EN ISO 6330

90% poliester, 10% bawełna 
tkanina zewnętrzna 
100% poliester 
podszewka  
50% poliester, 50% bawełna

Wzór Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna
Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna
Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna

Rozmiary Normalne rozmiary  
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Rozmiary dla szczupłych 
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Rozmiary dla krępych 
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL 

Normalne rozmiary  
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64

Rozmiary dla szczupłych 
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Rozmiary dla krępych 
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29  

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące
pielęgnacji         

maks. 50 cykli prania
        

maks. 50 cykli prania
        

maks. 50 cykli prania

Ochrona-
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni  
do pasa, spodni ogrodniczek i 2-koloro-
wego kombinezonu

Odzież z ochroną przed  
warunkami atmosferycznymi 
jednokolorowa

Odzież z ochroną przed  
warunkami atmosferycznymi 
2-kolorowa

Ochrona deszcz

Materiał Tkanina wierzchnia
100% poliester 
z powłoką PU, podklejone szwy
dlatego wodoszczelny
Wypełnienie
100% poliester
Podszewka
100% poliester

Tkanina wierzchnia
100% poliester 
z powłoką PU, podklejone szwy
dlatego wodoszczelny
Wypełnienie
100% poliester
Podszewka
100% poliester
Komfortowa kurtka dostępna także  
w wersji ze sztucznym futerkiem 
100% poliester

Tkanina wierzchnia
100% poliester 
z powłoką PU, podklejone szwy
dlatego wodoszczelny
Podszewka
100% poliester

Wzór Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna
Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna
Odblaskowa taśma 3MTM ScotchliteTM 

Tkanina odblaskowa 8906, srebrna

Rozmiary Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL 

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Komfortowa kurtka i parka
pomarańczowy/granatowy,  
żółty/granatowy   
Dodatkowo dostępna w rozmiarach  
5XL – 6XL – 7XL – 8XL 

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące
pielęgnacji

        
maks. 25 cykli prania

        
maks. 25 cykli prania

        
maks. 25 cykli prania

060 | 061ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

2001
jednolity poma-
rańczowy

2002
jednolity żółty

Warianty kolorystyczne

062 | 063

Oferuje bezpieczeń-
stwo w ciemności
Bluza jednokolorowa z kolekcji odzieży ostrzegawczej 
chroni w ciemności dzięki mocno odblaskowym wstaw-
kom. Dzięki temu będziesz widoczny.

Masz wszystko pod ręką w kieszeni na 
piersi po prawej stronie.

Kontrafałdy na plecach zapewniają 
większą swobodę ruchu.

Praktyczne mankiety dają Twoim 
rękom pełną swobodę ruchu.

Akcesoria

 2 kieszenie boczne
 1 kieszeń na piersi z patką i guzikami, po lewej stronie
 po prawej 1 kieszeń na komórkę
 1 przegródka na długopis po prawej stronie
 po prawej 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Bluza jednokolorowa



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Komfort noszenia z 
widoczną ochroną
Komfort noszenia, praktyczne akcesoria do przechowy-
wania przedmiotów i lepsza widoczność dzięki taśmom 
odblaskowym – spodnie do pasa z kolekcji odzieży 
ostrzegawczej łączy w sobie wiele zalet.

Stanie, siedzenie, klęczenie – pasek 
zagwarantuje, że spodnie do pasa się 
nie obsuną.

Dzięki kieszeni na metrówkę narzędzia 
i wiele innych przedmiotów jest zawsze 
pod ręką.

Duże i nieporęczne przedmioty można 
świetnie pomieścić w kieszeni na 
udzie.

Akcesoria

 pasek z 7 szlufkami
 pasek z metalową sprzączką
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 kieszeń z tyłu z patką i zapięciem na guzik
 1 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 1 kieszenie na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na komórkę

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Spodnie do pasa jednokolorowe

2011
jednolity poma-
rańczowy

2012
jednolity żółty

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

064 | 065



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Trudno ją przeoczyć 
od stóp do głów
Spodnie ogrodniczki z kolekcji odzieży ostrzegawczej 
PLANAM pomieszczą wiele rzeczy. W sumie w sześciu 
kieszeniach można bezpiecznie umieścić narzędzia, 
przedmioty osobiste lub telefon komórkowy.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Spodnie ogrodniczki jednokolorowe

Możliwość regulacji w pasie pozwala 
optymalnie dopasować spodnie do 
ciała.

Elastyczna wstawka w szelkach 
zapewni wysoki komfort noszenia.

Klapa na piersi z zamkiem błyskawicz-
nym i kieszeń na klapie oferują dużo 
miejsca na narzędzia.

Akcesoria

 klapa na piersi z mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 dodatkowa naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 tylna kieszeń
 1 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 1 kieszenie na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na komórkę 
 szerokość w pasie regulowana
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną

 elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

2021
jednolity poma-
rańczowy

2022
jednolity żółty

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

066 | 067



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

1

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Krótkie spodnie, 
widoczne z daleka
Doskonałe na gorące dni: W szortach z elementami 
ostrzegawczymi robisz na złość wysokiej temperaturze  
i złym warunkom pogodowym.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Szorty jednokolorowe

Ściągacz z gumką w pasie gwaran-
tuje doskonałe dopasowanie w każdej 
pozycji do pracy.

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 1 kieszeń z tyłu z patką
 ściągacz z gumką w pasie
 pasek z 7 szlufkami
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

2015
jednolity poma-
rańczowy

2014
jednolity żółty

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

068 | 069



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Zabezpieczenie od 
stóp do głów
Kombinezon oferuje pełną ochronę.  
Zapewniają ją odblaskowe taśmy naszyte na rękawie, 
w pasie i na dole nogawki.  

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Kombinezon jednokolorowy

Gumowy ściągacz w pasiezapewnia 
najlepsze dopasowanie kombinezonu.

Szybki dostęp, bezpieczne zapięcie 
dzięki kieszeni na piersi z zamkiem 
błyskawicznym

Zatrzaski na mankiecie  – w ten 
sposób rękawy nie przesuwają się.

Akcesoria

 2-kierunkowy zamek błyskawiczny, ok. 70 cm
 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym
 2 naszyte boczne kieszenie
 1 kieszeń na metrówkę po prawej stronie 
 2 kieszenie z tyłu
 1 kieszenie na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na komórkę
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 regulowane mankiety
 regulowany ściągacz z tyłu
 regulowana szerokość nogawek

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  –56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

2031
jednolity poma-
rańczowy

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Certyfikowana ochrona 
przy każdej pogodzie
Jasno czy ciemno, dobra lub zła widoczność – dzięki 
odblaskowym taśmom na dwukolorowej bluzie wszyscy 
Cię zauważą. 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Bluza 2-kolorowa

2006
pomarańczowy / 
granatowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Otwory wentylacyjne pod pachami nie 
pozwolą na pocenie się.

Warianty kolorystyczne

W kieszeni na piersi z patką i zapię-
ciem na rzep wszystko jest bezpiecznie 
schowane.

Kontrafałdy na plecach zapewnią 
większą swobodę ruchu przy pracy.

2007
żółty / granatowy 

2008
pomarańczowy / 
zielony

Akcesoria

 kryty zamek z zatrzaskami do zapięcia patki
 mankiety regulowane na zatrzask
 poczwórne otwory wentylacyjne pod pachami
 2 kontrafałdy z tyłu
 kołnierz wykładany
 zawieszka na kołnierzu
 zapinana w pasie
 2 naszyte boczne kieszenie
 kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 po lewej kieszeń na piersi z patką wraz z kieszenią na komórkę i przegród 

 ką na długopis
 podwójna kieszeń na lewym rękawie
 1 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

072 | 073



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

EN 14404 Typ 2

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

Perfekcyjne dopasowanie 
we wszystkich pozycjach 
do pracy
Na nogach czy na kolanach – dwukolorowe spodnie do pasa dopaso-
wują się perfekcyjnie. Dlatego możesz skoncentrować się na najważ-
niejszych sprawach.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Spodnie do pasa 2-kolorowe

2016
pomarańczowy / 
granatowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Do kieszeni na kolanie można szybko i 
łatwo wsunąć nakolanniki PLANAM. 

Warianty kolorystyczne

Kieszeń na udzie oferuje praktyczne 
miejsce do umieszczenia przedmiotów.

W podwójnej kieszeni na metrówkę 
można wszystko bezpiecznie 
pomieścić.

2017
żółty / granatowy 

2018
pomarańczowy / 
zielony

Akcesoria

 wzmocnienia na kolanach
 możliwość włożenia nakolanników
 szlufka na młotek
 kieszeń na komórkę i kieszeń na 

 lewym udzie
 podwójna kieszeń na metrówkę na prawym udzie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 pas ze szlufkami
 wstawiane obszerne kieszenie
 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patką i zatrzaskiem

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 074 | 075



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

EN 14404 Typ 2
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

Klasyk z wieloma 
możliwościami
Spodnie ogrodniczki mają zawsze bardzo dużo miejsca. A to dzięki 
dziesięciu kieszeniom, dwóm przegródkom na długopisy i szlufce na 
młotek.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Spodnie ogrodniczki 2-kolorowe

2026
pomarańczowy / 
granatowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

W bocznych kieszeniach wszystko jest 
dobrze schowane i może się szybko 
znaleźć pod ręką.

Warianty kolorystyczne

Dzięki szlufce na młotek nie musisz 
już dłużej szukać swojego narzędzia.

Praktyczna na szybkie notatki: 
kieszeń na klapie z przegródkami na 
długopisy

2027
żółty / granatowy 

2028
pomarańczowy / 
zielony

Akcesoria

 wzmocnienia na kolanach
 możliwość włożenia nakolanników
 szlufka na młotek
 kieszeń na komórkę i kieszeń na udzie po lewej stronie
 podwójna kieszeń na metrówkę na prawym udzie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 regulowany pas na guziki patentowe
 2 kieszenie boczne
 duża kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 po lewej i prawej stronie kieszeni na klapie wszyte przegródki na długopis
 wewnętrzna kieszeń na klapie, wpuszczana, obszerna kieszeń
 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patką i zatrzaskiem
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni
 elastyczne szelki i szybko zapinające się klamry z tworzywa sztucznego

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 076 | 077



DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
EN 14404 Typ 2

Błyszczy w ciemności 
Trudno o lepsze zabezpieczenie: Dziesięć taśm odblaskowych 
gwarantuje perfekcyjną widoczność przy każdej pogodzie. 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
Kombinezon 2-kolorowy

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

2036
pomarańczowy/
granatowy

Potrójny szew sprawia, że kombinezon 
jest wytrzymały i można go długo 
użytkować.

Warianty kolorystyczne

Bezpośrednio na rękawie i szybko pod 
ręką: W kieszeni na rękawie można 
szybko schować swoje rzeczy.

Perfekcyjne dopasowanie do sylwetki 
jest zagwarantowane dzięki ściąga-
czowi z gumką w pasie.

Akcesoria

 kryty zamek z patką na zatrzaski i rzepem do zapinania patki
 regulowane mankiety na zatrzaski
 poczwórne otwory wentylacyjne pod pachami
 2 kontrafałdy z tyłu
 kołnierz wykładany i zawieszka przy kołnierzu
 wzmocnienia na kolanach
 możliwość włożenia nakolanników
 podwójna kieszeń na metrówkę na prawym udzie
 kieszeń na komórkę i kieszeń na udzie po lewej stronie
 2 kieszenie boczne
 wpuszczane obszerne kieszenie z patką
 zapinaną na rzep wraz z kieszenią na komórkę
 duża prawa kieszeń na piersi z patką
 zapięcie na rzep i przegródka na długopis
 podwójna kieszeń na lewym rękawie i kieszeń wewnętrzna

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2. 
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 DLA FACHOWCÓW, 
 KTÓRYCH MUSI BYĆ  
 WIDAĆ – TAKŻE W 
 LECIE 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 080 | 081



UVS 064307      TESTEX Zür ich

40
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Nowoczesne wzor-
nictwo z elementami 
odblaskowymi 
W lecie widoczność też może być słaba. Jednak dzięki 
koszulce polo z elementami ostrzegawczymi jesteś 
praktycznie ubrany – i dobrze wyglądasz. 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
Koszulka polo jednokolorowa

Akcesoria

 listwa z 3 guzikami
 1 pasek odblaskowy na każdym ramieniu
 2 paski odblaskowe w pasie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

2091
jednolity poma-
rańczowy

2092
jednolity żółty
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UVS 064307      TESTEX Zür ich

40
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Wyjątkowo 
odblaskowa
Wyjątkową częścią garderoby do pracy jest 
koszulka polo z kolekcji odzieży ostrzegawczej 
PLANAM. Szary, odznaczający się kołnierzyk sprawia, 
że koszulka jest prawdziwą atrakcją.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
Koszulka polo 2-kolorowa

2098
pomarańczowy/
szary

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kołnierzyk w kontrastowym szarym kolorze
 listwa z 3 guzikami
 1 pasek odblaskowy na każdym ramieniu
 2 paski odblaskowe w pasie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy
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UVS 064307      TESTEX Zür ich

40
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Świeże bezpieczeństwo
Wysokie temperatury, zła widoczność, ciężka praca – dzięki 
T-shirtowi z elementami ostrzegawczymi to nie problem!  
Jest lekki i przyjemny w noszeniu dzięki wysokiej zawartości 
bawełny od strony wewnętrznej.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
T-shirt jednokolorowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

2095
jednolity  
pomarańczowy

2096
jednolity żółty

Akcesoria

 okrągły dekolt
 1 pasek odblaskowy na każdym ramieniu
 2 paski odblaskowe w pasie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Szczegółowe informacje dotyczące norm znajdują się na stronie XXX”
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Fashion for your profession ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

      WIDOCZNA 
  BEZPIECZNA ZIMA 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ 
PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
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EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

Praktyczna ochrona
Podczas deszczu lub po zmroku w kurtce pilotce jesteś 
bezpieczny – nawet przy wahaniach temperatury: 
Dzięki odpinanym rękawom kurtka szybko może stać 
się praktyczną kamizelką.   

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Kurtka pilotka jednokolorowa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Swoje rzeczy możesz bezpiecznie umie-
ścić w kieszeni na rękawie zapinanej 
na zamek błyskawiczny.

Warianty kolorystyczne

Odpinane rękawy są pomocne przy 
zmiennej pogodzie.

Małe narzędzia czy długopisy zmiesz-
czą się świetnie w kieszeni na piersi 
po prawej stronie. 

2043
jednolity  
pomarańczowy

2044
jednolity żółty

Akcesoria

 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 kaptur można zrolować i włożyć do kołnierza
 odpinane rękawy z krytym zamkiem błyskawicznym (przy zamku  

 błyskawicznym w przypadku ekstremalnych  warunków pogodowych  
 lub przy pracach na wolnym powietrzu  może wdzierać się woda)

 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 kieszeń z suwakiem na lewym rękawie
 2 kieszenie na piersi z patką
 2 boczne kieszenie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

DIN EN ISO 20471 
Kl. 1 w przypadku 
noszenia bez 
rękawów

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 090 | 091



EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Stróż ciepła 
Podczas powodzi i mocnych opadów śniegu – parka z 
odpinaną podszewką chroni w każdą pogodę. Dzięki 
powłoce poliuretanowej na lewej stronie tkaniny wil-
goć nie przedostanie się do środka. Można tu  
bezpiecznie schować w kieszeni na komórkę także 
małe przedmioty.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Parka jednokolorowa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Dzięki troczkom w pasie można swo-
bodnie regulować szerokość.

Warianty kolorystyczne

Dopasuje się do każdej pogody: 
Składany kaptur można szybko i łatwo 
schować lub wyjąć z kołnierza. 

Wszystko bezpiecznie umieszczone w 
kieszeni z przodu ukrytej pod patką

2053
jednolity  
pomarańczowy

2054
jednolity żółty

Akcesoria

 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 kaptur można zrolować i włożyć do kołnierza
 odpinana podszewka
 kieszeń na komórkę
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości.

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy
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EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Błogie ciepło dla całego ciała
Watowane i wodoszczelne spodnie ogrodniczki z kolekcji odzieży 
ostrzegawczej PLANAM z ochroną przed warunkami atmosferycznym 
są doskonałym towarzyszem podczas zimnych pór roku, gdy wcześnie 
zapada zmrok.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Jednokolorowe spodnie ogrodniczki na zimę

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Praktyczne miejsce do umieszczenia 
narzędzi oferuje kieszeń na metrówkę.

Warianty kolorystyczne

W kieszeni na udzie wystarczająco 
dużo miejsca znajdą nieporęczne 
narzędzia.

Większą swobodę ruchu gwarantuje 
zamek błyskawiczny w nogawce.

2063
jednolity  
pomarańczowy

2060
jednolity żółty

Akcesoria

 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 watowana
 zamek błyskawiczny na podudziu
 2 naszywane kieszenie przednie
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 1 kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem
 1 kieszeń na komórkę
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 kieszeń na klapie z zamkiem błyskawicznym
 szlufka na młotek
  wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną  

elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

094 | 095



DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Korpus ciała pod 
ochroną  
Kamizelka na zimę z kolekcji odzieży ostrzegawczej  
chroni przed wilgocią, zimnem i innymi zagrożeniami. 
Dzięki pięciu kieszeniom i trzem przegródkom na  
długopisy posiada ona dużo miejsca do przechowy-
wania przedmiotów.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Jednokolorowa kamizelka na zimę

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Na lewej lub na prawej stronie:  
kamizelkę ostrzegawczą można nosić 
na obydwu stronach.

Warianty kolorystyczne

Przedmioty schowane w kieszeniach 
są chronione przed wilgocią i szybko 
mogą znaleźć się pod ręką dzięki kie-
szeni na piersi po prawej stronie.

Pikowana podszewka utrzymuje 
korpus ciała w miłym cieple podczas 
wykonywania wszystkich prac.

2071
jednolity  
pomarańczowy

2072
jednolity żółty

Akcesoria

 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 kieszeń na komórkę po lewej stronie
 3 przegródki na długopisy po prawej stronie
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte boczne kieszenie
 2 kieszenie wewnętrzne

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ 
PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

098 | 099



EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

Wygodna i uniwersalna
Ocieplającą, wodoszczelna, oddychająca, odblaskowa – dzięki komfortowej 
kurtce z kolekcji odzieży ostrzegawczej PLANAM z ochroną przed warunkami 
atmosferycznymi jesteś optymalnie ubrany na każdą pogodę. 
 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
2-kolorowa komfortowa kurtka

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Ciepło na miarę: Dzięki odpinanemu 
kołnierzowi sam decydujesz, kiedy 
potrzebujesz wsparcia.

Warianty kolorystyczne

Większa swoboda ruchu: Odpina-
ne rękawy zamieniają kurtkę na 
kamizelkę.

Dopasuj swoją kurtkę do każdej tem-
peratury dzięki odpinanej podszewce 
ze sztucznego futerka. 

2046
pomarańczowy / 
granatowy

2047
żółty / granatowy 

2048
pomarańczowy / 
zielony

Akcesoria

 oddychająca 
 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 kaptur można zrolować i włożyć do kołnierza
 odpinane sztuczne futerko
 kieszeń na komórkę
  odpinane rękawy z krytym zamkiem błyskawicznym ( w przypadku ekstremalnych  

warunków pogodowych lub podczas pracy może wdzierać się woda przez zamek  
błyskawiczny lub od strony głowy)

 odpinany kołnierz
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 kieszeń z suwakiem na lewym rękawie
 2 kieszenie na piersi z patką
 2 boczne kieszenie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL  
pomarańczowy/granatowy i żółty/granatowy dostępny dodatkowo w rozmiarach 
5XL – 6XL – 7XL i 8XL

Certyfikaty i normy

DIN EN ISO 20471 
Kl. 1 w przypadku 
noszenia bez 
rękawów
EN 343 Kl. 3/2 w 
przypadku noszenia 
bez podszewki

 
pomarańczowy/granatowy i żółty/granatowy 
dostępny dodatkowo w rozmiarach 
5XL – 6XL – 7XL i 8XL

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 100 | 101



EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

 
pomarańczowy/granatowy i żółty/granatowy 
dostępny dodatkowo w rozmiarach 
5XL – 6XL – 7XL i 8XL

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Temperatury poniżej zera 
nie stanowią już problemu 
Aby dać z siebie wszystko w pracy nawet w niskich temperaturach 
parka z kolekcji odzieży ostrzegawczej z ochroną przed warunkami  
atmosferycznymi, z tkaniną powlekaną PLANAM TEX na lewej  
stronie, chroni przed wilgocią i zimnem. 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Parka 2-kolorowa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Dzięki odpinanej podszewce parkę 
można nosić o każdej porze roku. 

Warianty kolorystyczne

Kieszeń na piersi po prawej stronie z 
patką chroni przed wilgocią i zabezpie-
cza Twoje rzeczy.

Gdy na zewnątrz jest ładna pogoda 
można zostawić w domu odpinany 
kaptur.

2056
pomarańczowy / 
granatowy

2057
żółty / granatowy 

2058
pomarańczowy / 
zielony

Akcesoria

 oddychająca 
 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 odpinany kaptur
 odpinana podszewka
 2 naszyte kieszenie na piersi z patką i 3 przegródkami na długo pisy oraz kieszeń  

 na komórkę po prawej stronie
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości z patką i zatrza skami
 sznurki w pasie
 regulowane mankiety

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
pomarańczowy/granatowy i żółty/granatowy dostępny w rozmiarze 5XL – 6XL – 7XL i 8XL

Certyfikaty i normy

Szczegółowe informacje dotyczące norm 
znajdują się na stronie XXX”
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EN 343

31

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
2-kolorowe spodnie ogrodniczki na zimę

Ciepło i bezpiecznie po zmroku 
Ocieplane watoliną spodnie ogrodniczki zapewniają w zimie optymalną 
temperaturę ciała. Pięć taśm odblaskowych gwarantuje ponadto doskonałą 
widoczność po zmroku.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

W kieszeni na metrówkę masz pod 
ręką zawsze swoje narzędzie do pracy.

Warianty kolorystyczne

Wszystko pod ręką, szybko dostępne: 
kieszeń na udzie oferuje idealne miej-
sce do przechowywania przedmiotów.

Dzięki zamkom błyskawicznym 
na nogawkach nie ma problemu z 
zakładaniem i  
zdejmowaniem spodni przez buty

2086
pomarańczowy / 
granatowy

2087
żółty / granatowy 

Akcesoria

 oddychające
 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 watowana
 zamek błyskawiczny na podudziu
 2 naszywane kieszenie przednie
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 1 kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem
 1 kieszeń na komórkę
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 kieszeń na klapie z zamkiem błyskawicznym
 szlufka na młotek
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną  

 elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy
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EN 343

32

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
2-kolorowe przeciwdeszczowe spodnie ogrodniczki

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Ulewa nam nie straszna! 
Przeciwdeszczowe spodnie ogrodniczki z kolekcji odzieży ostrzegaw-
czej PLANAM z ochroną przed warunkami atmosferycznymi doskonale 
chroni przed dostępem wody. W połączeniu z kurtką przeciwdeszczo-
wą nie zmokniesz nawet przy stale utrzymującym się deszczu. 

Spodnie ogrodniczki mają wiele miejsca 
do przechowywania rzeczy, należy do 
nich także kieszeń na metrówkę.

Warianty kolorystyczne

Wyjątkowy komfort obiecuje zamek 
błyskawiczny w nogawce.

2066
pomarańczowy / 
granatowy

2067
żółty / granatowy 

Akcesoria

 oddychające
 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 zamek błyskawiczny na podudziu
 2 naszywane kieszenie przednie
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 1 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 1 kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem
 1 kieszeń na komórkę
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 kieszeń na klapie z zamkiem błyskawicznym
 szlufka na młotek
  wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną  

elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 106 | 107



EN 343

32

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

3

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Kurtka przeciwdeszczowa jednokolorowa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Chlapa nie ma  
żadnych szans! 
Kto pracuje na zewnątrz, potrzebuje ochrony podczas brzydkiej pogo-
dy. Dzięki przeciwdeszczowej kurtce z kolekcji odzieży ostrzegawczej 
z ochroną przed warunkami pogodowymi nie zmokniesz, a taśmy 
odblaskowe sprawią, że będziesz widoczny.

Warianty kolorystyczne

2061
jednolity poma-
rańczowy

2062
jednolity żółty

Możliwość regulacji długości 
rękawów zapewnia indywidualne 
dopasowanie do potrzeb.

Dzięki troczkom w pasie kurtkę można 
optymalnie dopasować.

Akcesoria

 wodoszczelny
 kaptur
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zapięciem na rzepy
 patka z przodu zapinana na zatrzaski
 mankiety regulowane rzepami
 kieszeń wewnętrzna zapinana na zatrzaski
 regulacja obwodu w pasie sznurkiem

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy
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EN 343

32

DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

1

2065
uni gelb

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Razem nie do pobicia
Łącznie z kurtką przeciwdeszczową z kolekcji odzieży  
ostrzegawczej z ochroną przed warunkami pogodowymi 
spodnie przeciwdeszczowe gwarantują pełną ochronę  
przed długotrwałym deszczem. Są także odblaskowe w  
przypadku złej widoczności.

Zatrzymuje deszcz: optymalne dopa-
sowanie dzięki ściągaczowi z gumką 
w pasie.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Z OCHRONĄ PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
Spodnie przeciwdeszczowe jednokolorowe

Warianty kolorystyczne

2064
jednolity poma-
rańczowy

2065
jednolity żółty

Akcesoria

 wodoszczelny
 wiatroszczelne
 ściągacz z gumką w pasie
 rozporek na 2 zatrzaski

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Szczegółowe informacje dotyczące norm 
znajdują się na stronie XXX”
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Odzież robocza jednokolorowa Odzież robocza 2-kolorowa Koszulki

Bluza jedno- jednolity  2001
kolorowa pomarańczowy 
  jednolity żółty 2002

Bluza pomarańczowy/granatowy  2006 
2-kolorowa żółty/granatowy  2007
 pomarańczowy/grün  2008

Koszulka jednolity 2091
polo pomarańczowy
jednokolorowa jednolity żółty 2092

Spodnie jednolity  2011
do pasa pomarańczowy
jednokolorowe jednolity żółty 2012

Spodnie pomarańczowy/granatowy  2016
do pasa żółty/granatowy  2017
2-kolorowe pomarańczowy/zielony  2018

Koszulka pomarańczowy/ 2098
polo szary
2-kolorowe

Spodnie jednolity  2021
ogrodniczki pomarańczowy 
jednokolorowe jednolity żółty 2022

Spodnie pomarańczowy/granatowy  2026 
ogrodniczki żółty/granatowy  2027
2-kolorowe pomarańczowy/zielony  2028

T-Shirt jednolity 2095
jednokolorowa pomarańczowy 
 jednolity żółty 2096

Szorty jednolity  2015
jednokolorowe pomarańczowy 
  jednolity żółty 2014

Kombinezon pomarańczowy/granatowy  2036 
2-kolorowy 

Jednokolorowe jednolity  2031 
kombinezon pomarańczowy

Odzież z ochroną przed warunkami 
atmosferycznymi jednokolorowa 

Odzież z ochroną przed warunkami
atmosferycznymi 2-kolorowa

Ochrona deszcz

Kurtka- jednolity 2043
pilotka pomarańczowy
jednokolorowa jednolity żółty 2044

2-kolorowa pomarańczowy/granatowy 2046 
komfortowa żółty/granatowy  2047
kurtka pomarańczowy/zielony  2048

Kurtka jednolity 2061
przeciw- pomarańczowy  
deszczowa jednolity żółty 2062
jednokolorowa 

Parka  jednolity 2053
jedno- pomarańczowy 
kolorowa  jednolity żółty 2054

Parka pomarańczowy/granatowy 2056 
2-kolorowa żółty/granatowy  2057 
 pomarańczowy/zielony  2058

Spodnie jednolity 2064 
przeciw-  pomarańczowy 
deszczowa  jednolity żółty 2065
jednokolorowa

Jedno- jednolity 2063
kolorowe pomarańczowy  
spodnie  jednolity żółty 2060
ogrodniczki
na zimę

2-kolorowe pomarańczowy/granatowy 2086 
spodnie żółty/granatowy  2087
ogrodniczki
przeciwdeszczowe

Jedno- jednolity 2071
kolorowe  pomarańczowy
kurtka  jednolity żółty 2072
na zimę

2-kolorowe pomarańczowy/granatowy 2066 
spodnie żółty/granatowy  2067
ogrodniczk
przeciwdeszczowe

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Fashion for your profession

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji odzież 
strzegawcza z ochroną przed warunkami 
atmosferycznymi wraz ze zdjęciami z animacją: 

DEPL

Fashion for your profession

 Sprawiamy, że bohaterzy dnia codziennego są widoczni.  

 ODZIEŻ 
 OSTRZEGAWCZA 
 PLALINE 



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

Dwukolorowa odzież ostrzegawcza Plaline to znormalizowane ubrania 
robocze w nowoczesnych krojach. Obok odblaskowych pasków z mate-
riału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ przyjemna w dotyku tkanina 
z 25% domieszką bawełny zapewnia optymalną ochronę i komfort 
noszenia. Liczne kieszenie w różnych rozmiarach gwarantują ponadto, 
że calówka, komórka i inne niezbędne przybory znajdą się zawsze w 
zasięgu ręki.

Podczas prac na budowie, autostradzie czy często 
uczęszczanych drogach bezpieczeństwo jest prioryte-
tem. Umożliwia to odzież ostrzegawcza. PLANAM po-
szerza ochronę i łączy sprawdzoną już kolekcję Plaline 
na każdą pogodę z kolekcją odzieży ostrzegawczej.  

 DOBRZE WIDOCZNY 
 PRZY KAŻDEJ POGODZIE 
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INFORMACJE
Normy i Certyfikaty 016
Serwis  018
Przegląd artykułów  019

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA  
Bluza  006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki  010
Kurtka softshell  012 
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE
Bluza, spodnie do pasa i spodnie 
ogrodniczki

Kurtka softshell

Materiał Kolor podstawowy 
75% poliester, 25% bawełna
ok. 290 g/m²
Kolor kontrastowy 
65% poliester, 35% bawełna
ok. 280 g/m², splot płócienny

Materiał wierzchni 
100% poliester
Softshell, ok. 320 g/m² 
Podszewka 
100% poliester
polar

Wzór Tkanina odblaskowa  
3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna

Tkanina odblaskowa  
3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna

Kolory pomarańczowy/cynkowy 
żółty/cynkowy

pomarańczowy/łupkowy 
żółty/łupkowy

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL 
7XL – 8XL 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

        
maks. 50 cykli prania

        
maks. 25 cykli prania

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w  
połączeniu z nakolannikami PLANAM  
(numer artykułu 9901027 dla spodni do pasa 
lub spodni ogrodniczek

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

Dzięki kieszeni na rękawie masz  
szybko pod ręką także małe narzędzia.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE
Bluza

Wygodna i 
ostrzegawcza 
25% domieszka bawełny zapewnia wysoki komfort 
noszenia. 

Rozcięcie wentylacyjne na plecach   
zapewni stałą temperaturę ciała

Jeszcze więcej miejsca mazamykana 
kieszeń na piersi po lewej stronie.

Akcesoria

 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zatrzaskami 
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep 
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie 
 kieszeń na komórkę po prawej stronie na piersi 
 2 przegródki na długopisy 
 regulowane na zatrzaski mankiety rękawów 
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 kołnierz stójkowy 
 regulowana szerokość pasa zapięciem na rzep 
 kieszeń po lewej stronie na ramieniu 
 2 kontrafałdy z tyłu 
 rozcięcie wentylacyjne z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

5600
pomarańczowy/
cynkowy

5601
żółty/cynkowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

EN 14404 Typ 2

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE
Spodnie do pasa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

5610
pomarańczowy/
cynkowy

5611
żółty/cynkowy

Dobra ochrona z 
wieloma kieszeniami  
do przechowywania 
narzędzi
Dzięki wstawianym nakolannikom praca na kolanach nie będzie 
już wyzwaniem. Aby wszystkie narzędzia były pod ręką, spodnie 
do pasa mają dziewięć kieszeni różnych wielkości. 

Wyżej podniesiony pas ze ścią-
gaczem gwarantuje perfekcyjne 
dopasowanie się do sylwetki przy 
każdym ruchu.

Więcej miejsca do przechowywanie 
dzięki kieszeni na udzie

Szybki dostęp do narzędzi roboczych 
dzięki kieszeń na metrówkę.

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 naszyte kieszenie na kolanach 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 kieszeń na komórkę po lewej stronie
 ściągacz z gumką w pasie 
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE
Spodnie ogrodniczki

Nic się nie zgubi w przegródce na 
drobne pieniądze.

Nie trzeba długo szukać w 
kieszeni na klapie

Tu znajduje się ochrona kolan: w  
naszytej kieszeni na kolanie.

Warianty kolorystyczne

5620
pomarańczowy/
cynkowy

5621
żółty/cynkowy

Odblaskowe i elastyczne
Spodnie ogrodniczki dzięki elastycznym szelkom i regulowanemu 
pasowi doskonale dopasowują się do sylwetki. Dzięki taśmie 
odblaskowej jesteś widoczny także po zmroku. 

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 naszyte kieszenie na kolanach 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 kieszeń na komórkę po lewej stronie 
 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy 
 kolejna kieszeń na klapie z zamkiem błyskawicznym 
 2 przegródki na długopisy 
 ściągacz z gumką w pasie 
 2 kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na rzepy 
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami 
 szelki z elastyczną wstawką 
 klamrowe zapięcia na szelkach
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

UVS 107427      TESTEX Zür ich

80
DIN EN  

ISO 20471

DIN EN 
ISO 20471

2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE  
Kurtka softshell

Warianty kolorystyczne

5660
pomarańczowy/
łupkowy

5661
żółty/łupkowy

Ochrona przed 
wiatrem i jasność
Na zewnątrz wytrzymała – od środka miękka: Kurtka 
softshell dzięki podszewce z miękkiego polaru ogrzeje 
ciało. Materiał jest od zewnątrz wodoszczelny i wia-
troszczelny. Ponadto odblaskowe wstawki gwarantują 
dodatkową ochronę w ciemności. 

Dzięki regulowanym mankietom 
rękawów można dopasować kurtkę 
softshell do swoich potrzeb. 

Komfort noszenia dzięki wygodnej 
podszewce z polaru

Dzięki praktycznej kieszeni na piersi z 
zamkiem błyskawicznym cenne rzeczy 
są bezpieczne.

Akcesoria

 wiatroszczelna
 2 kieszenie boczne 
 1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym 
 odblaskowe wstawki
 regulowane mankiety 
 z przodu kryty zamek błyskawiczny 
 wewnątrz miękki polar

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL

Certyfikaty i normy
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Bluza pomarańczowy/ cynkowy  5600
 żółty/ cynkowy  5601

Spodnie pomarańczowy/ cynkowy  5610
do pasa żółty/ cynkowy  5611

Spodnie pomarańczowy/ cynkowy  5620
ogrodniczki żółty/ cynkowy  5621

Kurtka pomarańczowy/ łupkowy  5660
softshell żółty/ cynkowy  5661

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji odzież  
ostrzegawcza Plaline wraz ze zdjęciami z animacją:

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA PLALINE

Fashion for your profession

PL

 

Fashion for your professionFashion for your profession

 Dla siłaczy, którzy znoszą wszystko z zimną krwią.  

 CHŁODNIA/ 
 ZAMRAŻALNIA 



CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Certyfikat zgodny z normą EN 342:2004 dokumentuje wysoki stan-
dard jakości i bezpieczeństwa odzieży PLANAM do chłodni/zamra-
żalni. Odzież ta zapewnia pełną swobodę ruchu oraz kompleksowe 
wyposażenie. Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite™ gwarantuje 
dobrą widoczność w złych warunkach oświetlenia. Certyfikat 
posiadają także modele z izolacją cieplną przeznaczone do prac w 
zamrażalni. Wraz z innowacyjnym rozwiązaniem 3M™ Thinsulate™ 
Insulation – nowoczesną technologią włókien i ich właściwościom 
funkcjonalnym i izolującym – PLANAM wprowadza nowe stan-
dardy. W połączeniu z 1-warstwowym watowaniem poliestrowym 
i 2-warstwowym uszlachetnieniem 3M™-Thinsulate™-Insulation 
powstaje taka kombinacja materiału, która nie znajduje sobie 
równych. Chłód nie ma tu żadnych szans.   

Praca w temperaturze -49 °C wymaga hartu. Bez 
odzieży roboczej z certyfikowaną izolacją cieplną takich 
prac wykonywać nie można. Kolekcja odzieży PLANAM 
do chłodni /zamrażalni wykonana została z wysokiej 
klasy materiałów, na których można polegać. Nawet 
po ośmiu godzinach pracy oferują doskonałą ochronę 
cieplną.

      GRUNT TO NIE MARZNĄĆ! 

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

CHŁODNIA
Bluza 006
Parka 008
Kamizelka 010
Spodnie ogrodniczki 012
Kombinezon  014

ZAMRAŻALNIA
Parka 016
Spodnie ogrodniczki 018
Kombinezon 020

INFORMACJE
Normy 022
Przegląd artykułów    023

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Chłodnia Zamrażalnia

Materiał Tkanina wierzchnia: 
100% nylon
Podszewka
100% poliester
Wypełnienie
100% poliester
ok. 250 g/m²

Tkanina wierzchnia 
100% nylon
Podszewka 
100% poliester 
Wypełnienie 
100% poliester
1 warstwa watolina poliestrowa, 
2 warstwy 3M™ Thinsulate™ Insula-
tion łącznie ok. 320 g/m²

Wzór Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 
Odblaskowa tkanina 8906 srebrna

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 
Odblaskowa tkanina 8906 srebrna 

Kolory granatowy 
Podszewka czerwona

granatowy
Podszewka niebieska

Rozmiary Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacj                   
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Utrzymuje ciepło 
w bardzo niskich 
temperaturach 
Chroń swoje ciało i skorzystaj z odzieży utrzymującej 
ciepło do ośmiu godzin – nawet gdy wokoło wszystko 
zamrożone jest na kamień. 

Ważne: Połącz bluzę ze spodniami ogrodniczkami do 
chłodni. Tylko w ten sposób można zapewnić pełną 
ochronę ciała. 

5120
granatowy 
Podszewka czerwona

Wystarczająco dużo swobody ruchu 
dzięki elastycznemu ściągaczowi w 
pasie. 

Ważne rzeczy można wyczarować z 
rękawa dzięki kieszeni na rękawie. 

Przyjemne do noszenia polarowe 
wykończenieprzy szyi.

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Bluza do chłodni

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z przodu na całej długości 
 1 kieszeń po lewej stronie na piersi
 2 boczne kieszenie
 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym 
 taśma odblaskowa w pasie
 ściągacze z dzianiny przy rękawach i w pasie
 Izolacja cieplna: 0,477 (B)
 Przepuszczalność powietrza: klasa 3

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy Warianty kolorystyczne
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Więcej ciepła 
Dzięki niej nawet przy częstym schylaniu się plecy  
nie marzną – parka do chłodni utrzymuje stałą tempe-
raturę ciała dzięki swojemu długiemu krojowi, przyle-
gającym mankietom oraz ściągaczowi wszytemu  
na plecach. 

Ważne: Połącz tę parkę ze spodniami ogrodniczkami do 
chłodni. Tylko w ten sposób można zapewnić  
pełną ochronę ciała. 

5121
granatowy 
Podszewka czerwona

Dzięki optymalnie przylegającym 
mankietom rękawów zimno nie 
przedostaje się do środka. 

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
2-kierunkowemu zamkowi błyska-
wicznemu

Dzięki gumce ściągającej w 
pasie zimno ma mniejszą możliwość 
przenikania.  

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Parka do chłodni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 1 kieszeń po lewej stronie na piersi
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 taśma odblaskowa w pasie
 mankiety ze ściągaczem na rękawach
 Izolacja cieplna: 0,478 (B)
 Przepuszczalność powietrza: klasa 3

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 14058

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Ciepła i zapewniająca 
swobodny ruch 
Nosząc kamizelkę do chłodni korzystasz z większej swobody 
ruchu, a korpus ciała jest utrzymywany w cieple. 

Ważne: Połącz tę kamizelkę ze spodniami ogrodniczkami do 
chłodni. Tylko w ten sposób można zapewnić pełną ochronę 
ciała. 

5122
granatowy 
Podszewka czerwona

Nerki i dół pleców są osłonięte dzięki 
wydłużonemu krojowi pleców.

Dzięki elastycznej wstawce kamizelka 
dopasowuje się do sylwetki.

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Kamizelka do chłodni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 boczne kieszenie
 przedłużony tył
 wstawki ze stretchu po bokach
 taśma odblaskowa w pasie 
 Izolacja cieplna: 0,203 m²
 Opór przenikania ciepła: klasa 3
 Przepuszczalność powietrza: klasa 3

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Praktyczna ochrona 
przed zimnem   
Wygodne ciepło na całej długości: Chroń równocześnie  
korpus ciała i nogi dzięki wygodnym spodniom 
ogrodniczkom do chłodni.  

Ważne: Połącz te spodnie ogrodniczki z górnym ele-
mentem odzieży do chłodni. Tylko w ten sposób można 
zapewnić pełną ochronę ciała. 

5123
granatowy 
Podszewka czerwona

Nakolanniki spełniają dodatkową  
funkcję dzięki naszytym kieszeniom  
na kolanach.

Łatwe do zakładania dzięki zamkowi 
błyskawicznemu wszytemu z boku 

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Spodnie ogrodniczki do chłodni

Warianty kolorystyczne

Dzięki gumce ściągającej w pasie 
zimno ma mniejszą możliwość prze-
nikania.  

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z elastycznymi szelkami
 klamrowe zapięcia na szelkach
 naszyte kieszenie na nakolannikach
 boczny zamek błyskawiczny z patką dla ułatwienia zakładania 
 taśma odblaskowa na nogawkach
 Izolacja cieplna: 0,477 (B)
 Przepuszczalność powietrza: klasa 3

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Dzięki ściągaczowi z gumką w pasie 
można się swobodnie poruszać. 

Lepszej ochrony 
nie ma 
Mróz tu nic nie zdziała! W kombinezonie do zamrażalni 
mróz nie przedostanie się żadną szczeliną, a dzięki 
bocznym zamkom błyskawicznym można je nosić do 
wysokich butów. 

5124
granatowy 
Podszewka czerwona

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Kombinezon do chłodni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 1 kieszeń po lewej stronie na piersi
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 naszyte kieszenie na nakolannikach
 boczny zamek błyskawiczny z patką dla ułatwienia zakładania
 taśma odblaskowa w pasie i na nogawkach
 Izolacja cieplna: 0,432 (B)
 Przepuszczalność powietrza: Klasa 3

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
2-kierunkowemu zamkowi błyska-
wicznemu

Dzięki gumce ściągającej w 
pasie zimno ma mniejszą możliwość 
przenikania.  

Świetnie dopasowana, 
większa ochrona   
Parka do zamrażalni utrzymuje w cieple dolną część  
pleców i pośladki aż do ośmiu godzin.   

Ważne: Połącz tę parkę ze spodniami ogrodniczkami do  
zamrażalni. Tylko w ten sposób można zapewnić pełną  
ochronę ciała. 

5131
granatowy 
Podszewka niebieska

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Parka do zamrażalni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 1 kieszeń po lewej stronie na piersi
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 taśma odblaskowa w pasie
 Izolacja cieplna: 0,529 (B)
 Przepuszczalność powietrza: Klasa 2

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Nakolanniki spełniają dodatkową 
funkcję dzięki naszytym kieszeniom na 
kolanach.

Łatwe do zakładania dzięki zamkowi 
błyskawicznemu wszytemu z boku 

Dzięki gumce ściągającej w pasie 
zimno ma mniejszą możliwość prze-
nikania.  

Wygodne ciepło 
na całej długości  
W przypadku spodni ogrodniczek do zamrażalni dosko-
nała izolacja cieplna łączy się z pełną ochroną. Dzięki 
taśmom odblaskowym na nogawkach będziesz ponad-
to dobrze widoczny. 

Ważne:  Połącz te spodnie ogrodniczki z parką do 
chłodni. Tylko w ten sposób można zapewnić pełną 
ochronę ciała. 

5133
granatowy 
Podszewka niebieska

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Spodnie ogrodniczki do zamrażalni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z elastycznymi szelkami
 naszyte kieszenie na nakolannikach
 boczny zamek błyskawiczny z patką dla ułatwienia zakładania
 taśma odblaskowa na nogawkach
 Izolacja cieplna: 0,529 (B)
 Przepuszczalność powietrza: Klasa 2

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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EN 342

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki 
bocznemu zamkowi błyskawicznemu.

Dzięki ściągaczowi z gumką w pasie 
można się swobodnie poruszać.

Ochrona od 
stóp do głów   
Kiedy zaczyna być naprawdę ciężko ciesz się pełną 
ochroną dzięki kombinezonowi. W sześciu ogromnych 
kieszeniach można umieścić wszystkie narzędzia do 
pracy.

5134
granatowy 
Podszewka niebieska

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA
Kombinezon do zamrażalni

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 1 kieszeń po lewej stronie na piersi
 2 naszyte kieszenie po bokach z patkami
 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 naszyte kieszenie na nakolannikach
 boczny zamek błyskawiczny z patką dla ułatwienia zakładania
 taśma odblaskowa w pasie i na nogawkach
 mankiety ze ściągaczem na rękawach
 Izolacja cieplna: 0,475 (B)
 Przepuszczalność powietrza: klasa 2

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy
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Chłodnia Zamrażalnia

Bluza do granatowy, 
chłodni Podszewka czerwona  5120

Parka do granatowy, 
zamrażalni Podszewka niebieska 5131

Parka granatowy, 
do chłodni Podszewka czerwona  5121

Spodnie  granatowy, 
ogrodniczki Podszewka niebieska  5133
do zamrażalni

Kamizelka granatowy, 
do chłodni Podszewka czerwona  5122

Kombinezon do granatowy, 
zamrażalni Podszewka niebieska 5134

Spodnie granatowy, 5123
ogrodniczki Podszewka czerwona
do chłodni

Kombinezon  granatowy, 
do chłodni Podszewka czerwona 5124

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Chłodnia /zamrażalnia wraz ze zdjęciami z animacją: 

CHŁODNIA / ZAMRAŻALNIA

Fashion for your profession

PLPL

Fashion for your profession

 Bezpieczna jak wyposażenie  

  TIMBERGUARD  

  DLA UŻYTKOWNIKÓW 



Podczas pracy w lesie i ogrodzie ważne jest, aby nosić 
odpowiednią odzież ochronną. Szczególnie przy pracy z 
piłami silnikowymi i łańcuchowymi nie można zrezy-
gnować z wysokojakościowej odzieży odpornej na roz-
cięcia. PLANAM znalazł rozwiązanie oferując kolekcję 
Timberguard dla użytkowników pilarek.  

Kolekcja Timberguard oferuje niezawodną i wysokiej jakości ochronę 
przed groźnymi urazami. Zapewnia to profesjonalna 6-warstwowa  
wkładka antyprzecięciowa, która ogranicza ryzyko obrażeń spowo-
dowanych przez piłę silnikową lub łańcuchową. Oprócz optymalnej 
ochrony priorytet stanowi komfort noszenia – dlatego wszystkie 
artykuły z tej kolekcji są oddychające i wiatroszczelne. Elastyczna 
warstwa wierzchnia zapewnia optymalną swobodę ruchów a miękka 
wyściółka troszczy się o komfort podczas noszenia.

 NIEBEZPIECZNA 
 PRACA –  
 BEZPIECZNA ODZIEŻ 

 TIMBERGUARD DLA 
UŻYTKOWNIKÓW PILAREK

 TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW PILAREKFashion for your profession 150 | 151



Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

SPODNIE/SPODNIE OGROD-
NICZKI DLA UŻYTKOWNIKÓW 
PILAREK 
Ochronne spodnie  006
dla użytkowników pilarek
Ochronne spodnie  008 
ogrodniczki dla
użytkowników pilarek

KURTKA SOFTSHELL
Kurtka softshell 010

INFORMACJE
Normy 012
Serwis 014
Przegląd artykułów  015

TIMBERGUARD DLA 
UŻYTKOWNIKÓW PILAREK

Spodnie/spodnie ogrodniczki 
dla użytkowników pilarek

Kurtka softshell

Materiał Tkanina wierzchnia  
96% poliester, 4% elastan  
powlekane AC  
Obszycie 
100% poliester  
powlekane PU
Wkładka antyprzecięciowa  
50% poliester, 50% polipropylen
Podszewka 
100% poliester 

Wierzch  
96% poliester 
4% elastan  
powlekany TPU
Spód 
100% poliester  
polar
Podszewka 
100% poliester

Kolory szary szary
szary/pomarańczowy

Rozmiary Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące
pielęgnacji

        
maks. 25 cykli prania
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 TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW PILAREK

EN 381-5
Wzór A, KL 1

Akcesoria

 2 wpuszczane obszerne kieszenie z wodoszczelnym zamkiem  
 błyskawicznym 

 2 kieszenie na udzie z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym 
 kieszeń na klucz do pilarek 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 wzmocnienia na kolanach z wytrzymałego materiału 
 ściągacz z gumką w pasie 
 5 szerokich szlufek na pasku 
 1 kieszeń z tyłu z patką 
 od wewnątrz przyjemny polar

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

154 | 155

TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW 
PILAREK Spodnie

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Stałe bezpieczeństwo
Spodnie Timberguard dla użytkowników pilarek  
gwarantują optymalną swobodę ruchu i perfekcyjną  
ochronę. Warstwa wierzchnia jest oddychająca,  
wiatroszczelna i wodoszczelna. 

5720 
szary

Dwie wpuszczane obszerne kieszenie 
z wodoszczelnym zamkiem błyska-
wicznym zapewniają suche miejsce na 
przechowywanie ważnych dokumentów. 

Wygodna praca nawet na kolanach: 
Wzmocnienia na kolanach dbają o to, 
by podłoże było miękkie.

Świetne dopasowanie do sylwetki w 
czasie ruchu dzięki ściągaczowi z 
gumką w pasie

Klucz jest zawsze pod ręką w 
odpowiedniej kieszeni na klucz do 
pilarek. 

Warianty kolorystyczne



 TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW PILAREK

EN 381-5
Wzór A, KL 1

Akcesoria

 oddychające 
 wodoodporne 
 wiatroszczelne 
 2 wpuszczane obszerne kieszenie z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym
 2 kieszenie na udzie z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym 
 kieszeń na klapie z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym 
 kieszeń na klucz do pilarek 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 wzmocnienia na kolanach z wytrzymałego materiału 
 regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 5 szerokich szlufek na pasku 
 1 kieszeń z tyłu z patką 
 szelki z elastyczną wstawką i klamrowe zapięcia na szelkach
 od wewnątrz przyjemny polar

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

156 | 157

TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW 
PILAREK Spodnie ogrodniczki

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Przemyślane
w każdym szczególe
Kolekcja Timberguard oferuje liczne akcesoria: siedem kieszeni 
wraz z miejscem na klucz do pilarek, wygodny polar od wewnątrz 
i wzmocnienie kolan wytrzymałym materiałem wierzchnim.

5730 
szary

Uszlachetnienie polarem od wewnątrz 
sprzyja komfortowi noszenia spodni 
podczas ciężkiej pracy. 

Dzięki bocznej regulacji spodnie dopa-
sują się indywidulanie do sylwetki.

Również małe narzędzia są prze-
chowywane z dala od wody np. w 
kieszeni na klapie z wodoszczelnym 
zamkiem błyskawicznym.

Kieszeń na klucz do pilarek  jest 
obszerna.

Warianty kolorystyczne



Możliwość regulacji długości 
rękawów zapewnia indywidualne 
dopasowanie do potrzeb.

 TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW PILAREK 158 | 159

TIMBERGUARD DLA UŻYTKOWNIKÓW 
PILAREK Kurtka softshell

Praktyczne  
uzupełnienie 
Doskonale pasuje do spodni Timberguard. Wygodna 
kurtka softshell spełnia swoje zadanie podczas każdej 
pogody. 

Ważne narzędzia do pracy znajdą się 
szybko pod ręką dzięki kieszeni na 
piersi z bocznym zamkiem 
błyskawicznym.

Kolorowa alternatywa to poma-
rańczowe wstawki na ramionach i 
rękawach. 

Miękki polar od wewnątrz utrzymuje 
ciepło i jest przyjemny dla skóry.

Akcesoria

 oddychająca 
 wodoodporna 
 wiatroszczelna 
 2 boczne chowane kieszenie na wodoszczelny zamek błyskawiczny 
 2 kieszenie na piersi z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym 
 z przodu kryty zamek błyskawiczny 
 mankiety regulowane zapięciem na rzepy

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

5740  
szary

5741  
szary/ 
pomarańczowy

Warianty kolorystyczne



Ochronne spodnie szary 5720 
dla użytkowników pilarek

Ochronne spodnie ogrodniczki szary 5730 
dla użytkowników pilarek

Kurtka softshell szary 5740 
 szary/
 pomarańczowy 5741

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Timberguard 
dla użytkowników pilarek wraz ze zdjęciami z animacją:

TIMBERGUARD DLA 
UŻYTKOWNIKÓW PILAREK

Fashion for your profession
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 Jaka będzie pogoda? Bohaterom jest to w zasadzie obojętne.  

 PLALINE 



PLALINE

PLALINE

Kolekcja ta składa się z modnej odzieży roboczej i specjalnych 
artykułów związanych z pogodą przeznaczonych na zimniejsze dni. 
Kolekcja Plaline jest wyjątkowo wytrzymała dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej tkaniny Canvas odpornej na rozerwanie i przetarcia. 
W oddychającej tkaninie stawiasz czoła upałom i wilgoci. Poza tym 
Plaline jest wyjątkowo delikatna dla skóry: Posiada certyfikat ochrony 
przed UV PROTECT 80, który gwarantuje, że można wytrzymać na 
słońcu w tej odzieży 80 razy dłużej niż bez takiej ochrony. Od tkaniny 
po nici kolekcja Plaline otrzymała certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 
100 świadczący o tym, że jest szczególnie delikatna dla skóry. Tkanina 
zewnętrzna wybranych artykułów na zimę jest pokryta warstwą PU i 
posiada specjalne watowanie. Dzięki temu w odzieży tej jest zawsze 
sucho i ciepło – bez względu na pogodę. 

W pracy musisz się zawsze liczyć z różnymi warunkami.  
Korzystaj z odzieży roboczej, która przypomina Ciebie: 
jest elastyczna i gotowa na wszystko – przy każdej 
pogodzie. Kolekcja Plaline PLANAM to Twój partner  
do pracy w budynku i na zewnątrz, w słońcu i deszczu.  
Uniwersalny asystent na każdą pogodę.  

     NOWA NIEZALEŻNOŚĆ 
     WOD POGODY 
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PLALINE
Odzież robocza Kurtka softshell Zima

Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Mieszanka Canvas, ok. 280 g/m², 
oddychająca,  
bardzo wytrzymała

Kurtka softshell
96% poliester, 4% elastan

Bluza, kamizelka zima 
Tkanina wierzchnia 100% poliester
Z powłoką PU
Watowanie 100% poliester
Podszewka 100% poliester 

kurtka na każdą pogodę
Tkanina wierzchnia 100% poliester
Z powłoką PU 
Podszewka 100% poliester 

Bluza polarowa
Tkanina wierzchnia 100% poliester

Wzór Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna

Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna

Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna

Kolory czarny/cynkowy  
chabrowy/granatowy  
granatowy/cynkowy  
czysta biel/cynkowy  
piaskowy/czarny  
zielony/czarny  
łupkowy/czarny  
czerwony/łupkowy 

czarny/cynkowy  
chabrowy/granatowy  
granatowy/cynkowy  
czysta biel/cynkowy  
piaskowy/czarny  
zielony/czarny  
łupkowy/czarny  
czerwony/łupkowy

czarny/cynkowy  
chabrowy/granatowy  
granatowy/cynkowy  
czysta biel/cynkowy  
piaskowy/czarny  
zielony/czarny  
łupkowy/czarny  
czerwony/łupkowy

Rozmiary Bluza, spodnie do pasa, spodnie 
ogrodniczki Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
Kamizelka, szorty, spodnie 3/4
XS – S – M – L – XL – XXL 
XXXL – 4XL

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL 
XXXL – 4XL

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL 
XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                      

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni do pasa 
i spodni ogrodniczek
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

PLALINE

PLALINE Bluza

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Wytrzymała i  
oddychająca
Bluza niejedno wytrzyma podczas pracy fizycznej. Podczas upałów 
dzięki rozcięciom wentylacyjnym z tyłu utrzymujesz najlepszą  
temperaturę ciała. 

2500
czarny/cynkowy

2501
chabrowy/
granatowy 

2502
granatowy/
cynkowy

2503
czysta biel/
cynkowy

2504
piaskowy/ czarny 

2505
zielony / czarny 

2506
łupkowy /  
czarny

2507
czerwony / 
łupkowy

Kieszeń na ramieniu służy do przecho-
wywania przedmiotów, które muszą być 
szybko pod ręką. 

Rozcięcie wentylacyjne na plecach  
zapewni optymalną temperaturę ciała. 

Dzięki odblaskowym wstawkom 
na piersi widać Cię nawet przy złej 
widoczności.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie
 kieszeń na komórkę po prawej stronie na piersi
 2 przegródki na długopisy 
 regulowane na zatrzaski mankiety rękawów
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 kołnierz stójkowy
 regulowana szerokość pasa zapięciem na rzep
 kieszeń po lewej stronie na ramieniu
 odblaskowe wstawki
 2 kontrafałdy z tyłu
 rozcięcie wentylacyjne z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy
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PLALINE

PLALINE Spodnie do pasa

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Doskonałe dopaso-
wanie i dużo miejsca 
na narzędzia
Dzięki tym uniwersalnym spodniom, zawsze jesteś 
dobrze wyposażony. Dziesięć kieszeni to dużo miejsca 
na narzędzia, komórkę i inne drobne przybory. Dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie można wygodnie praco-
wać w każdej pozycji. Oznacza to wygodną pracę. 

2510
czarny/cynkowy

2511
chabrowy/
granatowy 

2512
granatowy/cyn-
kowy

2513
czysta biel/
cynkowy

2514
piaskowy/ czarny 

2515
zielony / czarny 

2516
łupkowy /  
czarny

2517
czerwony / 
łupkowy

Chroni plecy: wyżej podniesiony pas 
ze ściągaczem 

Kieszeń na kolanach z certyfikatem 
ochrony kolan w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) wg EN 14404 typ 2, 
stopień 1.

Schowaj swoją metrówkę do specjalnej 
kieszeni na metrówkę.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 naszyte kieszenie na kolanach 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 kieszeń na komórkę po lewej stronie 
 ściągacz z gumką w pasie 
 2 kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na rzepy 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 –56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy
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PLALINE Spodnie ogrodniczki

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Pełna ochrona 
Ochrona od stóp do głów dzięki spodniom ogrodniczkom.  
Artykuł posiada certyfikat ochrony kolan poziom 1 w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM (nr art. 9901027) wg normy EN 14404, typ 2.

2520
czarny/cynkowy

2521
chabrowy/
granatowy 

2522
granatowy/cyn-
kowy

2523
czysta biel/
cynkowy

2524
piaskowy/ czarny 

2525
zielony / czarny 

2526
łupkowy /  
czarny

2527
czerwony / 
łupkowy

Ściągacz z gumką w pasie zapobiega 
uciążliwemu zsuwaniu się spodni.

Dzięki kieszeni na klapie masz  
ważne rzeczy zawsze przy sobie na 
piersi. 

Regulacja w pasie pozwala na 
optymalne dopasowanie do każdego 
rozmiaru.

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 naszyte obszerne kieszenie i 2 naszyte kieszenie na kolanach
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na komórkę po lewej stronie
 1 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy, kolejna kieszeń na klapie z 

 zamkiem błyskawicznym
 2 przegródki na długopisy
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na rzepy
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy
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PLALINE Kamizelka

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Bez rękawów, a 
mimo to wszystko 
przy sobie
W pracy podczas upałów kamizelka Plaline jest do-
skonałym „klimatyzatorem”. Rozcięcie wentylacyjne i 
kontrafałdy z tyłu zapewnią prawidłową temperaturę 
ciała. 

2530
czarny/cynkowy

2531
chabrowy/
granatowy 

2532
granatowy/cyn-
kowy

2533
czysta biel/
cynkowy

2534
piaskowy/ czarny 

2535
zielony / czarny 

2536
łupkowy /  
czarny

2537
czerwony /
 łupkowy

Większa swoboda ruchu dzięki kontra-
fałdom na plecach

Podwójna kieszeń na piersi po prawej 
stronie oferuje dużo miejsca na ważne 
narzędzia. 

Do ciała czy raczej luźno?  
Sam decydujesz korzystając z regulacji 
w pasie. 

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie
 kieszeń na komórkę po prawej stronie na piersi
 2 przegródki na długopisy
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 kołnierz stójkowy
 regulowana szerokość pasa zapięciem na rzep
 odblaskowe wstawki
 2 kontrafałdy z tyłu
 rozcięcie wentylacyjne z tyłu

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy
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PLALINE Szorty

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Krótkie, ale 
bardzo odporne na 
rozerwanie
Krótkie też dużo może. Dowodem na to są szorty  
Plaline. Potrójne stębnowanie gwarantuje stabilność,  
a duża ilość kieszeni miejsce na komórkę, drobne  
pieniądze i narzędzia do pracy.    

2540
czarny/cynkowy

2541
chabrowy/
granatowy 

2542
granatowy/cyn-
kowy

2543
czysta biel/
cynkowy

2544
piaskowy/ czarny 

2545
zielony / czarny 

2546
łupkowy /  
czarny

2547
czerwony /
 łupkowy

Wytrzymałe szwy obiecują: potrójne 
trzymają się lepiej.

W kieszeni na drobne pieniądze 
zawsze masz pod ręką drobne monety. 

Kieszeń na udzie z patką i zapięciem 
na rzepy ma dużo miejsca na narzędzia.

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 kieszeń na komórkę po lewej stronie 
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na rzepy 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy Warianty kolorystyczne
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PLALINE Spodnie ¾

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 kieszeń na komórkę po lewej stronie 
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patkami i zapięciem na rzepy 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy

Ochrona kolan, 
wentylacja nóg
Upalne dni, a mimo to nie chcesz pracować bez osło-
niętych kolan? Dzięki spodniom ¾ - łapiesz dwie sroki 
za ogon: masz osłonięte kolana, a jednocześnie dbasz o 
optymalną temperaturę ciała. 

2550
czarny/cynkowy

2551
chabrowy/
granatowy 

2552
granatowy/
cynkowy

2553
czysta biel/
cynkowy

2554
piaskowy/ czarny 

2555
zielony / czarny 

2556
łupkowy /  
czarny

2557
czerwony /
 łupkowy

Perfekcyjne dopasowanie na kola-
nach, dzięki wymodelowaniu przez 
zaszewki. 

Warianty kolorystyczne
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PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA

PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA  
Kurtka softshell

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Od zewnątrz mocna –  
od wewnątrz miękka
Wodoodporna kurtka softshell chroni podczas chlapy, a  
polar od wewnątrz gwarantuje najwyższy komfort noszenia.
 
Wskazówka: Kurtka softshell doskonale nadaje się jako 
spodnia warstwa w połączeniu z kurtką na każdą pogodę.  
Wystarczy spiąć razem zamkiem błyskawicznym i kurtka  
na zimę gotowa.

2700
czarny/cynkowy

2701
chabrowy/
granatowy 

2702
granatowy/
cynkowy

2703
czysta biel/
cynkowy

2704
piaskowy/ czarny 

2705
zielony / czarny 

2706
łupkowy /  
czarny

2707
czerwony /
 łupkowy

Kieszeń na klapie na zamek  
błyskawiczny gwarantuje, że ważne 
rzeczy będą przechowywane bezpiecz-
nie pod ręką.  

Regulowane mankiety rękawów 
dopasują się do każdej ręki. 

Miękka podszewka: Podszewka kurtki 
softshell jest wykonana z polaru. 

Akcesoria

 wodoodporna 
 oddychająca 
 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym 
 1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym 
  zamek błyskawiczny z przodu na całej długości 
 regulowane mankiety ściągaczowe 
 odblaskowe wstawki

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy Warianty kolorystyczne
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PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA  
Bluza

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna
 podklejone szwy 
 kołnierz polarowy 
 odblaskowe wstawki 
 kaptur w kołnierzu 
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep 
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie plus kieszeń na komórkę
 2 przegródki na długopisy 
 2 boczne, chowane kieszenie i 2 naszyte boczne kieszenie 
 kieszeń po lewej stronie na ramieniu 
 kieszeń na dokumenty pod patką z przodu 
 pikowane wewnętrzne ocieplenie 
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 ściągacz w pasie 
 elastyczne mankiety regulowane na rzepy

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy

Więcej funkcji podczas 
wiatru i niepogody
Oddychająca i wodoszczelna bluza na zimę ogrzewa górną część 
ciała, doskonale dopasowuje się do pasa i rąk dzięki ściągaczom i 
optymalnie chroni od wilgoci. 

2590
czarny/cynkowy

2591
chabrowy/
granatowy 

2592
granatowy/
cynkowy

2593
czysta biel/
cynkowy

2594
piaskowy/ czarny 

2595
zielony / czarny 

2596
łupkowy /  
czarny

2597
czerwony /
 łupkowy

Polar przy kołnierzu sprawia, że bluza 
jest miękka i miła do noszenia. 

Zimno nie dostaje się przez rękawy. 
Dzięki mankietom rękawów ze ściąga-
cza zyskujesz perfekcyjną ochronę. 

Podwójne kieszenie na piersi, po 
prawej i lewej stronie umożliwiają 
szybkie schowanie komórki, długopisów 
czy innych przyborów. 

Warianty kolorystyczne
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PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA  
Kamizelka

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 oddychająca 
 wodoodporna 
 podklejone szwy 
 kołnierz polarowy 
 odblaskowe wstawki 
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep 
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie 
 kieszeń na komórkę po prawej stronie na piersi
 2 przegródki na długopisy 
 2 boczne chowane kieszenie
 2 naszyte boczne kieszenie 
 kieszeń na dokumenty pod patką z przodu 
 pikowane wewnętrzne ocieplenie 
 kryty zamek błyskawiczny z przodu

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy

Ogrzewa  
korpus ciała
Kto musi pracować fizycznie w zimie, potrzebuje wystarcza-
jąco dużą swobodę ruchu, a jednocześnie ciepłego ubrania. 
Kamizelka na zimę Plaline oferuje jedno i drugie. Jest także 
świetnym partnerem do pracy na świeżym powietrzu.

2580
czarny/cynkowy

2581
chabrowy/
granatowy 

2582
granatowy/cyn-
kowy

2583
czysta biel/
cynkowy

2584
piaskowy/ czarny 

2585
zielony / czarny 

2586
łupkowy /  
czarny

2587
czerwony /
 łupkowy

Ważne dokumenty są najlepiej zabez-
pieczone w kieszeni schowanej za 
patką z przodu.

W bocznych kieszeniach można 
szybko umieścić ważne narzędzia.

Dzięki dłuższemu tyłowinawet przy 
schylaniu się Twoje plecy są chronione 
w cieple. 

Warianty kolorystyczne

184 | 185



PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA

UVS 066429      TESTEX Zür ich
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PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA  
Kurtka na każdą pogodę

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna
 podklejone szwy 
 kołnierz polarowy 
 odblaskowe wstawki 
 kaptur w kołnierzu 
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zapięciem na rzep 
 podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie plus kieszeń na komórkę 
 2 przegródki na długopisy 
 2 boczne chowane kieszenie 
 2 naszyte boczne kieszenie 
 kieszeń po lewej stronie na ramieniu 
 kieszeń na dokumenty pod patką z przodu 
 siateczkowa podszewka 
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 mankiety regulowane rzepami

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy

Sprawdzony partner 
w deszczu, burzy i śniegu
Podczas mokrych dni wodoszczelna i oddychająca, a w połączeniu z 
kurtką polarową lub kurtką softshell jest absolutnym hitem na zimę. 

Wskazówka: Kurtka softshell i kurtka polarowa doskonale nadają  
się jako spodnia warstwa w połączeniu z kurtką na każdą pogodę. 
Wystarczy spiąć zamkiem błyskawicznym i kurtka na zimę gotowa.

2570
czarny/cynkowy

2571
chabrowy/
granatowy 

2572
granatowy/
cynkowy

2573
czysta biel/
cynkowy

2574
piaskowy/ czarny 

2575
zielony / czarny 

2576
łupkowy /  
czarny

2577
czerwony /
 łupkowy

W zależności od warunków pogodo-
wych można nosić kaptur na głowie 
lub zwinąć go do kołnierza. 

Zamek błyskawiczny umieszczony od 
wewnątrz do spinania kurtki: Dzięki 
niemu można łatwo połączyć ze sobą 
kurtkę softshell lub kurtkę polarową 
Plaline. 

Podczas akcji, wszystko dobrze schowa-
ne? Nie ma problemu, gdy jest kieszeń 
na rękawie. 

Warianty kolorystyczne
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PLALINE ODZIEŻ ZIMOWA  
Bluza polarowa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym 
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości 
 mankiety ściągnięte gumką 
 odblaskowe wstawki

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Certyfikaty i normy

Praca w zimie, 
w miękkim ubraniu
Perfekcyjna na zimne i mokre dni. Kurtka polarowa  
Plaline gwarantuje ciepło, a dzięki odblaskowym 
wstawkom zapewnia jednocześnie lepszą widoczność. 

Wskazówka: Kurtka polarowa doskonale nadaje się 
jako spodnia warstwa w połączeniu z kurtką na każdą 
pogodę. Wystarczy spiąć zamkiem błyskawicznym i 
kurtka na zimę gotowa.

2560
czarny/cynkowy

2561
chabrowy/
granatowy 

2562
granatowy/
cynkowy

2563
czysta biel/
cynkowy

2564
piaskowy/ czarny 

2565
zielony / czarny 

2566
łupkowy /  
czarny

2567
czerwony /
 łupkowy

Dzięki gumkom w mankietach materiał 
doskonale przylega do ciała. 

Dzięki temu zapewniona jest lepsza  
widoczność: Odblaskowe wstawki 
przy kołnierzu, na piersi i rękawach. 

Warianty kolorystyczne
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Odzież robocza Zima

bluza czarny/cynkowy 2500
 chabrowy/granatowy 2501
 granatowy/cynkowy 2502
 czysta biel/cynkowy 2503
 piaskowy/czarny  2504
 zielony/czarny  2505
 łukowy/czarny  2506
 czerwony/łupkowy 2507

Kurtka czarny/cynkowy 2700
softshell chabrowy/granatowy 2701
 granatowy/cynkowy 2702
 czysta biel/cynkowy 2703
 piaskowy/czarny 2704
 zielony/czarny 2705
 łupkowy/czarny 2706
 czerwony/łupkowy 2707

Spodnie czarny/cynkowy 2510
do pasa chabrowy/granatowy 2511
 granatowy/cynkowy 2512
 czysta biel/cynkowy 2513
 piaskowy/czarny 2514
 zielony/czarny 2515
 łupkowy/czarny 2516
 czerwony/łupkowy 2517

Bluza  czarny/cynkowy 2590
 chabrowy/granatowy 2591
 granatowy/cynkowy 2592
 czysta biel/cynkowy 2593
 piaskowy/czarny 2594
 zielony/czarny 2595
 łupkowy/czarny 2596
 czerwony/łupkowy 2597 

Spodnie czarny/cynkowy 2520
ogrodniczki chabrowy/granatowy 2521
 granatowy/cynkowy 2522
 czysta biel/cynkowy 2523
 piaskowy/czarny 2524
 zielony/czarny 2525
 łupkowy/czarny 2526
 czerwony/łupkowy 2527

Kamizelka czarny/cynkowy 2580
 chabrowy/granatowy 2581
 granatowy/cynkowy 2582
 czysta biel/cynkowy 2583
 piaskowy/czarny 2584
 zielony/czarny 2585
 łupkowy/czarny 2586
 czerwony/łupkowy 2587

Kamizelka czarny/cynkowy 2530
 chabrowy/granatowy 2531
 granatowy/cynkowy 2532
 czysta biel/cynkowy 2533
 piaskowy/czarny 2534
 zielony/czarny 2535
 łupkowy/czarny 2536
 czerwony/łupkowy 2537

Kurtka na czarny/cynkowy 2570
każdą chabrowy/granatowy 2571
pogodę granatowy/cynkowy 2572
 czysta biel/cynkowy 2573
 piaskowy/czarny 2574
 zielony/czarny 2575
 łupkowy/czarny 2576
 czerwony/łupkowy 2577

Szorty czarny/cynkowy 2540
 chabrowy/granatowy 2541
 granatowy/cynkowy 2542
 czysta biel/cynkowy 2543
 piaskowy/czarny 2544
 zielony/czarny 2545
 łupkowy/czarny 2546
 czerwony/łupkowy 2547

Bluza czarny/cynkowy 2560
polarowa chabrowy/granatowy 2561
 granatowy/cynkowy 2562
 czysta biel/cynkowy 2563
 piaskowy/czarny 2564
 zielony/czarny 2565
 łupkowy/czarny 2566
 czerwony/łupkowy 2567

Spodnie ¾ czarny/cynkowy 2550
 chabrowy/granatowy 2551
 granatowy/cynkowy 2552
 czysta biel/cynkowy 2553
 piaskowy/czarny 2554
 zielony/czarny 2555
 łupkowy/czarny 2556
 czerwony/łupkowy 2557 Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  

Plaline wraz ze zdjęciami z animacją: 

PLALINE

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 On jest wytrzymały – jego odzież również.  

 CANVAS 320 



CANVAS 320

CANVAS 320

Dzięki asortymentowi odzieży roboczej Canvas 320 PLANAM ludzie 
pracy są zabezpieczeni. Cechą szczególną tej wysokiej jakości 
markowej kolekcji jest jej wytrzymałość. Najmocniej obciążone 
miejsca odzieży są odporne na rozerwanie i przetarcia za sprawą 
wysokiej jakości materiału Cordura®, który został uszlachetniony 
powłoką z Teflonu®. Canvas 320 to perfekcyjna kolekcja odzieży do 
pracy a zewnątrz i wewnątrz budynku: oddychająca podczas upałów, 
niebrudząca się i wodoszczelna. Dobrą widoczność przy złej pogodzie 
zapewniają naszywki z materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™. 

Także na zimną porę roku PLANAM znalazła odpowiednie rozwiąza-
nie: Zimowa kolekcja Canvas pozwala cieszyć się wszystkimi zaleta-
mi kolekcji Canvas 320, chroniąc jednocześnie podczas pracy zimną 
porą roku dzięki zastosowaniu poliestru z poliuretanową powłoką i 
ociepleniu z watoliny poliestrowej.  

W zakładzie przemysłowym czy na budowie – tam 
gdzie praca nie jest łatwa, potrzebujesz odzieży, która 
dużo wytrzyma. Kto jest narażony na uderzenie łokciem 
lub musi ślizgać się na kolanach, potrzebuje w tych 
miejscach doskonałej ochrony. 

      WYTRZYMAŁE  
      WSTAWKI 
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Artikelübersicht

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów  004

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza 006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki  010
Kamizelka  012
Szorty  014

ZIMA
Spodnie ocieplane  018
Parka  020
Bluza 022

INFORMACJE
Normy 024
Serwis  026
Przegląd artykułów   027

Odzież robocza Spodnie ocieplane Zima

Materiał

 

Tkanina podstawowa 
65% poliester, 35% bawełna
Mieszanka Canvas, ok. 320 g/m²,  
Spód tkaniny lekko szorstkowany, 
oddychający i wytrzymały, ochrona 
przed przetarciem i zbieganiem wg  
DIN EN ISO 6330
Wzmocnienia100% nylon,  
oryginalna tkanina Cordura® z  
oryginalną powłoką z Teflonu®, 
splot płócienny, ok. 310 g/m²,  
miękko wykończone 
Cordura® jest tkaniną ekstremalnie 
odporną na rozdarcia i przetarcia.

Tkanina wierzchnia  
65% poliester, 35% bawełna
Mieszanka Canvas, ok. 320 g/m², 
bardzo wytrzymały, ochrona przed 
przetarciem i zbieganiem wg DIN EN 
ISO 6330
Podszewka  
100% bawełna
Wewnętrzna strona lekko  
szorstkowana

Tkanina podstawowa  
100% poliester
Powlekana PU,  
bardzo wytrzymała
Wzmocnienia 
100% nylon,  
oryginalna tkanina Cordura® z  
oryginalną powłoką z Teflonu™, 
splot płócienny, ok. 310 g/m²,  
miękko wykończone 
Cordura® jest tkaniną ekstremalnie  
odporną na rozdarcia i przetarcia.
Podszewka 
100% poliester
Watolina poliestrowa

Wzór Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna 

Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna 

Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna 

Kolory chabrowy/chabrowy
zielony/zielony  
czysta biel/czysta biel
czarny/czarny,  
szary/czarny
khaki/czarny,  
brązowy/czarny
czerwony/czerwony  
granatowy/granatowy 

chabrowy
zielony
szary
czarny
khaki 

chabrowy/chabrowy
zielony/zielony  
szary/czarny
khaki/czarny
czarny/czarny  

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 –  58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
Kamizelki, szorty 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 –  58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Rozmiary międzynarodowe   
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                         

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni do pasa, 
spodni ogrodniczek i 2-kolorowego 
kombinezonu
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CANVAS 320

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

W kieszeni na piersi z patką i 
zatrzaskami narzędzia są dobrze 
przechowywane.

Długopisy, komórka i inne przyrządy są 
pod ręką dzięki kieszeni na rękawie z 
podwójną przegródką. 

Odzież odporna na rozdarcia i  
przetarcia dzięki materiałowi Cordura®

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 wstawki odblaskowe przy wszyciu rękawów i na patkach kieszeni
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami 
 1 kieszeń na piersi, po prawej z naszytą kieszonką na komórkę
 1 kieszeń na lewym ramieniu z podwójnymi przegródkami na   

długopis
 ściągacz z gumką w pasie
 zakryta listwa z zatrzaskami z przodu
 regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów
 zawieszka na kołnierzu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Dużo miejsca,  
mocny materiał
Dobrze, gdy odzież robocza ma kieszenie o dużej wytrzymało-
ści. Bluza Canvas 320 posiada odporne na rozdarcia obszerne 
kieszenie z materiału Cordura®, które doskonale nadają się do 
przechowywania ciężkich narzędzi. 

2110
chabrowy/ 
chabrowy

2111
zielony/zielony 

2112
czysta biel/ 
czysta biel

2113
szary/czarny 

2114
czarny/czarny 

2115
khaki/czarny 

2116
brązowy/czarny

2117
czerwony/
czerwony

2118
granatowy/
granatowy

CANVAS 320 Bluza

Warianty kolorystyczne
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80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Kieszonki na kolanie z materiału 
Cordura® gwarantują długą żywotność 
podczas pracy na kolanach w najcięż-
szych warunkach

Kieszenie na metrówkę z tkaniny 
Cordura® nie ulegają strzępieniu

Dzięki ściągaczowi z gumką w pasie 
ochronne spodnie robocze pozostają na 
swoim miejscu.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kieszonki na kolanach z tkaniny Cordura® 
 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 po prawej podwójna kieszeń na metrówkę z tkaniny Cordura®
 paski odblaskowe na obrzeżach i patkach kieszeni
 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą kieszonką na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy

Znoszą trudy i obciążenia 
ciężkimi narzędziami

„Pokaż mi swoją odzież, a powiem ci, jak ciężko pracujesz!” Ciężką 
pracę ułatwią ci spodnie do pasa z kolekcji Canvas 320. Zadba o to 
między innymi pięć kieszeni z wysokiej jakości tkaniny Cordura®. 

2120
chabrowy/ 
chabrowy

2121
zielony/zielony 

2122
czysta biel/ 
czysta biel

2123
szary/czarny 

2124
czarny/czarny 

2125
khaki/czarny 

2126
brązowy/czarny

2127
czerwony/
czerwony

2128
granatowy/
granatowy

CANVAS 320 Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne
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Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
z podkładką pod kolana PLANAM 
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Wygodnie w każdej pozycji dzięki
możliwości regulacji w pasie  

Podwójna kieszeń na klapie na zamek  
błyskawiczny gwarantuje, że narzędzie 
będzie przechowywane bezpiecznie 
pod ręką. 

Perfekcyjnie dopasowany krój dzięki 
elastycznym wstawkom gumowym

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kieszonki na kolanach z tkaniny Cordura®
 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 podwójna kieszeń na miarę z tkaniny Cordura®
 odblaskowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą kieszonką na komórkę
 po lewej podwójna kieszeń na klapie z patką, zatrzaskami i zamkiem błyskawicznym
 ściągacz z gumką w pasie
 po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami 
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy

Pełen komfort ruchu, 
wszystko zapakowane
Spodnie ogrodniczki z kolekcji Canvas 320 uchodzą za najbardziej uni-
wersalne pośród wytrzymałych spodni. Bardzo trwały materiał, pełen 
komfort w noszeniu dzięki wysokiemu, zachodzącemu na plecy tyłowi 
spodni i długa żywotność dzięki kieszeniom odpornym na rozerwanie. 

2130
chabrowy/ 
chabrowy

2131
zielony/zielony 

2132
czysta biel/ 
czysta biel

2133
szary/czarny 

2134
czarny/czarny 

2135
khaki/czarny 

2136
brązowy/czarny

2137
czerwony/
czerwony

2138
granatowy/
granatowy

CANVAS 320 Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne
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CANVAS 320

W centrum uwagi
W kamizelce Canvas 320 masz swoje narzędzia do 
pracy zawsze pod ręką, a jednocześnie cieszysz się 
pełną swobodą ruchu. Szczególnie podczas upalnych 
dni pracownicy fizyczni są dobrze chronieni.

Dzięki ściągaczowi z gumką w pasie 
plecy są zawsze osłonięte.

Odblaskowe wstawki na patkach 
kieszeni zapewnia dobrą widoczność 
podczas brzydkiej pogody. 

Wysoki komfort noszenia dzięki  
miękkiej dzianinie 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 wstawki odblaskowe przy wszyciu rękawów i na patkach kieszeni
 1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi, po prawej z naszytą kieszonką na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 zakryta listwa z zatrzaskami z przodu 
 zawieszka na kołnierzu

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Certyfikaty i normy

2160
chabrowy/ 
chabrowy

2161
zielony/zielony 

2162
czysta biel/ 
czysta biel

2163
szary/czarny 

2164
czarny/czarny 

2165
khaki/czarny 

2166
brązowy/czarny

2167
czerwony/
czerwony

2168
granatowy/
granatowy

Warianty kolorystyczne

202 | 203

CANVAS 320 Kamizelka



CANVAS 320

Pełne zaangażowanie – 
pół długości
Do ubrań roboczych podczas upalnych dni należy koniecznie 
dołączyć szorty Canvas 320. Przewiewne spodnie zadbają o 
odpowiednią temperaturę ciała.

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

Dziękielastycznej wstawce w pasie 
szorty Canvas 320 dopasowują się 
podczas każdego ruchu.  

Dużakieszeń na udzie oferuje dużo 
miejsca i pozwala na szybki dostęp do 
narzędzi.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 1 podwójna kieszeń na metrówkę, z tkaniny Cordura®
 odblaskowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni 
 1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i  

 naszytą kieszonką na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu 
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL  

Certyfikaty i normy

2170
chabrowy/ 
chabrowy

2171
zielony/zielony 

2172
czysta biel/ 
czysta biel

2173
szary/czarny 

2174
czarny/czarny 

2175
khaki/czarny 

2176
brązowy/czarny

2177
czerwony/
czerwony

2178
granatowy/
granatowy

Warianty kolorystyczne
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CANVAS 320 ZIMA

Fashion for your profession

 DOPASUJĄ SIĘ 
 DO KAŻDEJ  
 POGODY 
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Duża kieszeń na udzie oferuje dużo 
miejsca i pozwala na szybki dostęp do 
narzędzi.

CANVAS 320 ZIMA

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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CANVAS 320 ZIMA Spodnie ocieplane

Chronią od zewnątrz, wygodne od 
wewnątrz dzięki szorstkowanemu 
ociepleniu

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 1 podwójna kieszeń na metrówkę 
 wstawki odblaskowe na obrzeżach i patkach kieszeni
 1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i  

 naszytą kieszonką na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29  

Certyfikaty i normy

Utrzymują stałą 
temperaturę
Ciężka fizyczna praca zimą ma wpływ na mięśnie! 
Unikaj wychłodzenia zakładając spodnie ocieplane z 
kolekcji Canvas320. 

2140
chabrowy

2141
zielony 

2143
szary

2144
czarny 

2145
khaki 

Warianty kolorystyczne



Najważniejsze przybory zawsze pod 
ręką dzięki kieszeni na rękawie. 

Przyjemna w noszeniu dzięki polaro-
wym wstawkom na kołnierzu

Doskonale przylega dzięki ściąganym 
mankietom

Praktyczna kieszeń wewnętrzna w 
kurtce typu parka z zimowej kolekcji 
Canvas 320 oferuje dodatkowe miejsce 
na narzędzia.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wodoszczelna
 zaklejone szwy
 kołnierz polarowy
 odblaskowe wstawki na ramionach i patkach kieszeni
 wzmocnienie na łokciach z tkaniny Cordura®
 kaptur w kołnierzu
 po prawej naszyta kieszeń na komórkę
 2 boczne chowane kieszenie
  2 naszyte kieszenie z przodu z patką, zapinane na zatrzaski
 2 obszerne kieszenie z patką, zapinane na zatrzaski
 kieszeń po lewej stronie na rękawie
 kieszeń wewnętrzna po lewej stronie zapinana na rzepy
 pikowane wewnętrzne ocieplenie
 kryty zamek błyskawiczny z przodu

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Funkcjonalna i  
ponadczasowa
Modny design i skuteczna ochrona przeciwdeszczowa sprawdzą się 
także po pracy i w weekendy. Nieco dłuższy skafander z kapturem w 
kołnierzu ma wiele zalet: ogrzewającą podszewkę, naszywki z tkaniny 
Cordura® nałokciach, miękki polarowy kołnierz, dziewięć kieszeni i 
wiele innych akcesoriów!

2190
chabrowy/
chabrowy

2191
zielony/zielony 

2193
szary/czarny

2194
czarny/czarny 

2195
khaki/czarny 

Warianty kolorystyczne
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Dzięki kapturowi w kołnierzujesteś 
doskonale przygotowany na porę 
deszczową.

W kieszeni na piersi z patką i 
zatrzaskami ważne rzeczy pozostaną 
zabezpieczone.  

Doskonałe dopasowanie dzięki  
ściągaczowi w talii

Pikowana podszewka zapewni, że 
ciepło nie ucieknie na zewnątrz.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wodoszczelna
 zaklejone szwy
 kołnierz polarowy
 odblaskowe wstawki na ramionach i patkach kieszeni
 naszywki z tkaniny Cordura® na łokciach
 kaptur w kołnierzu
 po prawej naszyta kieszeń na komórkę
 2 boczne chowane kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i zatrzaskami
 kieszeń po lewej stronie na ramieniu
 kieszeń wewnętrzna zapinana na zatrzaski
 pikowane wewnętrzne ocieplenie
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 Ściągacze z dzianiny przy rękawach i w pasie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Nikt w niej nie zmoknie 
ani nie zmarznie
Bądź przygotowany na deszcze o tej porze roku: CANVAS 320 
Winter bluza. Wodoszczelny wariant tej wystylizowanej bluzy 
pomoże przejść łagodnie przez zimowy okres dzięki wygodnej 
podszewce.  

2180
chabrowy/
chabrowy

2181
zielony/zielony 

2183
szary/czarny

2184
czarny/czarny 

2185
khaki/czarny 

Warianty kolorystyczne
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Odzież robocza Zima

bluza chabrowy 2110
 zielony/zielony 2111
 czysta biel/czysta biel 2112
 szary/czarny 2113
 czarny/czarny 2114 
 khaki/czarny 2115 
 brązowy/czarny 2116 
 czerwony/czerwony 2117
 granatowy/granatowy 2118

Spodnie chabrowy 2140
ocieplane zielony 2141
 szary 2143
 czarny 2144
 khaki 2145

Spodnie chabrowy 2120
do pasa zielony/zielony 2121
 czysta biel/czysta biel 2122
 szary/czarny 2123
 czarny/czarny 2124 
 khaki/czarny 2125 
 brązowy/czarny 2126 
 czerwony/czerwony 2127
 granatowy/granatowy 2128

Parka chabrowy 2190 
 zielony/zielony 2191 
 szary/czarny 2193 
 czarny/czarny 2194  
 khaki/czarny 2195

Spodnie chabrowy 2130
ogrodniczki zielony/zielony 2131
 czysta biel/czysta biel 2132
 szary/czarny 2133
 czarny/czarny 2134 
 khaki/czarny 2135 
 brązowy/czarny 2136 
 czerwony/czerwony 2137
 granatowy/granatowy 2138

Bluza chabrowy 2180 
 zielony/zielony 2181 
 szary/czarny 2183 
 czarny/czarny 2184  
 khaki/czarny 2185

Kamizelka chabrowy 2160
 zielony/zielony 2161
 czysta biel/czysta biel 2162
 szary/czarny 2163
 czarny/czarny 2164 
 khaki/czarny 2165 
 brązowy/czarny 2166 
 czerwony/czerwony 2167
 granatowy/granatowy 2168

Szorty chabrowy 2170
 zielony/zielony 2171
 czysta biel/czysta biel 2172
 szary/czarny 2173
 czarny/czarny 2174 
 khaki/czarny 2175 
 brązowy/czarny 2176 
 czerwone/czerwone 2177
 granatowy/granatowy 2178

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Canvas 320 wraz ze zdjęciami z animacją:

CANVAS 320

Fashion for your profession
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DURAWORK

DURAWORK

Nową kolekcję PLANAM DuraWork charakteryzują klasyczne połą-
czenia kolorystyczne i wytrzymałe materiały. Wstawki z materiału 
odblaskowego 3MTM ScotchliteTM sprawiają, że nawet w przypadku 
słabego oświetlenia kolekcja stanowi dobrą ochronę. Wytrzymała i 
lekka tkanina Canvas, ważąca zaledwie 270 gramów na metr kwa-
dratowy materiału, zapewnia najwyższy komfort noszenia. Zróżnico-
wany i praktyczny asortyment DuraWork dzięki różnym możliwościom 
przechowywania narzędzi i regulacji umożliwia pełną elastyczność w 
każdej sytuacji w pracy.

W ciemności czy przy złej widoczności, na budowie 
lub w warsztacie – dzięki nowej kolekcji PLANAM 
DuraWork zabłyśniesz w sportowej odzieży roboczej i 
ochronnej. Funkcjonalna i uniwersalna kolekcja łączy 
przyjemne w dotyku materiały z nowoczesnym wzor-
nictwem. Dzięki temu bohaterowie dnia powszedniego 
robią w pracy dobre wrażenie.

      PIERWSZORZĘDNE 
  ZESTAWIENIE 
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Spis treści  

MATERIAŁ I ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA 
Spodnie do pasa 006
Spodnie ogrodniczki 008
Szorty 010
T-shirt 012
Kurtka softshell 014

INFORMACJE
Normy 016
Serwis 018
Przegląd artykułów 019

DURAWORK

DURAWORK

Odzież robocza T-shirt Kurtka softshell

Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Mieszanka Canvas, ok. 270 g/m²

Kolor podstawowy i wstawki 
86% poliester, 14% elastan
ok. 180 g/m²
na ramionach
92% poliester, 8% elastan

Tkanina wierzchnia
94% poliester, 6% elastan
Softshell
Podszewka
100% poliester
polar

Wzór Tkanina odblaskowa 3MTM  
ScotchliteTM 8912 N, srebrna 

 Tkanina odblaskowa 3MTM  
ScotchliteTM 8912 N, srebrna 

Kolory czarny/szary
szary/czarny
chabrowy/czarny

czarny/szary
szary/czarny
chabrowy/czarny

czarny/szary
szary/czarny
chabrowy/czarny

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
Szorty
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni do pasa 
lub spodni ogrodniczek
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Dużo miejsca na narzędzia w kieszeni 
na udzie z zamkiem błyskawicznym

Pasek odblaskowy powyżej kieszeni 
na kolanach gwarantuje dobrą 
widoczność nawet w złych warunkach 
oświetlenia.

Z  tylnej kieszeni z patką i zapięciem 
na rzep nic nie wypadnie.

DURAWORK

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszyte kieszenie na kolanach
 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 odblaskowe aplikacje

Tabela rozmiarów

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Wytrzymałe  
w modnym kroju 
Wygodne spodnie robocze przekonują swoim perfek-
cyjnym dopasowaniem do sylwetki. Siedem kieszeni 
na nogawkach, kolanach i z tyłu sprawia, że spodnie te 
oferują mnóstwo miejsca do przechowywania, a nako-
lanniki PLANAM doskonale komponują się z naszytymi 
kieszeniami na kolanach. Dzięki odblaskowym aplikacjom 
pracownika widać nawet w złych warunkach oświetlenia.

2910
czarny/szary

2911
szary/czarny

2912
chabrowy/czarny

DURAWORK Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2. 

EN 14404 Typ 2
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Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2. 

EN 14404 Typ 2

Możliwość regulacji w pasie pozwala 
na elastyczne dopasowanie rozmiaru 
dla komfortu noszenia.

Dzięki odblaskowym paskom powyżej 
kieszeni na kolanie będziesz widoczny 
nawet w złych warunkach oświetlenia.

Dzięki kieszeni na metrówkę na 
prawym udzie najważniejsze rzeczy 
masz stale przy sobie.

DURAWORK

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszyte kieszenie na kolanach
 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 ściągacz z gumką w pasie
 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach
 odblaskowe aplikacje

Tabela rozmiarów

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

DURAWORK Spodnie ogrodniczki

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Modne i z wieloma 
kieszeniami
Modny krój, pełny komfort noszenia dzięki wysokiemu, 
zachodzącemu na plecy tyłowi, dobra widoczność i 
duża ilość kieszeni – dzięki spodniom ogrodniczkom 
DuraWork jesteś zawsze dobrze ubrany.

2920
czarny/szary

2921
szary/czarny

2922
chabrowy/czarny

Warianty kolorystyczne
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W kieszeni na udzie z zamkiem 
błyskawicznym wszystkie ważne 
narzędzia są pod ręką.

Świetne dopasowanie do sylwetki 
w czasie ruchu dzięki elastycznemu 
ściągaczowi w pasie.

Wysoki, zachodzący na plecy tył 
spodni  oferuje maksymalny komfort 
noszenia i dodatkową ochronę.

DURAWORK

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 kieszeń na metrówkę z prawej strony
 2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym

Tabela rozmiarów

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

DURAWORK Szorty

Wygodne  
w modnym kroju 
Optymalne rozwiązanie na upały: Szorty DuraWork 
zapewniają wygodę noszenia i optymalną temperaturę 
ciała. Duże kieszenie na narzędzia i ciekawy krój dopeł-
niają ofertę szortów.

2940
czarny/szary

2941
szary/czarny

2942
chabrowy/czarny

Warianty kolorystyczne
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Mesh na ramionach zapewnia 
doskonały komfort noszenia i stanowi 
ciekawy akcent.

DURAWORK

Akcesoria

 oddychający
 szybkoschnący i elastyczny materiał funkcyjny
 regulujący poziom wilgoci
 okrągły dekolt
 kolorowe wstawki na ramionach
 na ramionach siatka mesh
 slim fit

Tabela rozmiarów

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

DURAWORK T-shirt

Oddychający –
jak druga skóra
Dzięki oddychającemu i regulującemu poziom wilgoci 
T-shirtowi DuraWork zawsze czujesz się komfortowo, 
nawet jeśli się spocisz. Szybkoschnący i elastyczny ma-
teriał funkcyjny zapewnia doskonały komfort noszenia, 
a kolorowe wstawki na ramionach stanowią ciekawe 
akcenty.

2960
czarny/szary

2961
szary/czarny

2962
chabrowy/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne
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Dzięki zamkowi błyskawicznemu moż-
na swobodnie regulować szerokość 
rękawów kurtki.

Dzięki ozdobnym szwom i odbla-
skowym wstawkom na ramionach 
z pewnością zostaniesz zauważony i 
będziesz bezpieczny.

Kieszeń na piersi z odblaskowymi 
wstawkami zwiększa widoczność 
a dzięki zamkowi błyskawicznemu 
oferuje bezpieczne miejsce do 
przechowywania.

2950
czarny/szary

2951
szary/czarny

2952
chabrowy/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

DURAWORK

Akcesoria

 oddychająca
 wodoodporna
 wiatroszczelna
 2 boczne chowane kieszenie na zamek błyskawiczny
 1 kieszeń na piersi po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 z przodu kryty zamek błyskawiczny
 regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 kolorowe wstawki na piersi, rękawach i plecach
 szerokość rękawów regulowana zamkiem błyskawicznym
 wewnątrz miękki polar

Tabela rozmiarów

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

DURAWORK Kurtka softshell

Elegancka  
w dwóch kolorach
Oddychająca, wodoszczelna, wiatroszczelna – kurtka softshell 
DuraWork to sportowy towarzysz na co dzień na każdą pogo-
dę. Dzięki regulacja szerokości w pasie doskonale dopasowuje 
się do Twojej sylwetki a miękki polar podszewki 
 utrzymuje ciepło także podczas niskich temperatur. 

N
ow

oś
ć!
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Spodnie czarny/szary 2910
do pasa szary/czarny 2911
 chabrowy/czarny 2912

Spodnie czarny/szary 2920
ogrodniczki szary/czarny 2921
 chabrowy/czarny 2922

szorty czarny/szary 2940
 szary/czarny 2941
 chabrowy/czarny 2942

T-shirt czarny/szary 2960
 szary/czarny 2961
 chabrowy/czarny 2962

Kurtka czarny/szary 2950
softshell szary/czarny 2951
 chabrowy/czarny 2952

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
DuraWork wraz ze zdjęciami z animacją:

DURAWORK

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Sprawimy, że pomagierzy będą się dobrze prezentować.  

 BASALT 



BASALT

Lekka tkanina mieszana w technologii Rip-Stop i subtelne połączenie 
dwóch kolorów podkreślają nowoczesny design. Jednocześnie tka-
nina jest wytrzymała. Spodnie do pasa i spodnie ogrodniczki Basalt 
mają certyfikat ochrony kolan PLANAM (numer artykułu 9901027) w 
połączeniu z nakolannikami wg EN 14404 typ 2, stopień 0. Aplikacje 
wykonane z 3M™ Scotchlite™ 8912 N zapewniają dodatkowo dobrą 
widoczność. Różne możliwości przechowywania i regulowania dzięki 
elastycznym wstawkom w pasie umożliwiają wygodną pracę i są 
praktyczne.     

Odzież robocza nie musi jej zawsze przypominać. Kto 
w swojej pracy musi nosić funkcjonalny ubiór, chciałby 
też wyglądać modnie. Kolekcja Basalt firmy PLANAM  
oferuje szeroką gamę produktów wykonanych z mate-
riałów wysokiej jakości w nowoczesnym wzornictwie.  

  UNIWERSALNE 
  W KAŻDYCH 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza  006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010
Szorty  012

ZIMA
Kurtka softshell  016
Kurtka zimowa 018
Spodnie zimowe 020

INFORMACJE
Normy 024
Serwis  026
Przegląd artykułów   027

ArtikelübersichtBASALT
Odzież robocza Kurtka softshell Zima

Materiał Kolor podstawowy 
ok. 65% poliester, 35% bawełna 
ok. 260 g/m², technologia Rip-Stop 
Kolor kontrastowy 
65% poliester, 35% bawełna
ok. 285 g/m²

Tkanina zewnętrzna 
100% poliester

Tkanina wierzchnia 
100% poliester
Powlekany TPU
Podszewka 
100% poliester
Watowanie 
100% poliester

Wzór Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna 

Odblaskowe wstawki Odblaskowe wstawki 

Kolory antracytowy/czerwony 
chabrowy/czerwony  
granatowy/czerwony 
oliwkowy/czerwony

czarny czarny  

Rozmiary  Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 –  58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
Szorty 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                  

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni do pasa 
i spodni ogrodniczek

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) dla spodni zimowe
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BASALT

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 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 
  mankiety regulowane guzikiem
 kołnierz wykładany 
 pas regulowany na zatrzask
 2 kontrafałdy z tyłu 
 odblaskowe lamówki z przodu i na plecach 

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Dopasowuje się 
do sylwetki
W każdej pracy bluza Basalt jest elastycznym  
partnerem, dzięki wielu możliwościom regulacji i  
kontrafałdom na plecach.  

2810
antracytowy/
czerwony

2811
chabrowy/
czerwony  

2812
granatowy/
czerwony

2813
oliwkowy/
czerwony  

BASALT Bluza

Węższa czy szersza? Dzięki możliwości 
regulacji w pasie kurtka optymalnie 
dopasowuje się do sylwetki.

Narzędzia są szybko dostępne dzięki 
prawej kieszeni na piersi. 

 

Dzięki kontrafałdom z tyłu można 
swobodnie rozłożyć ramiona.

Warianty kolorystyczne
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NEU??

BASALT

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 0 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 2 naszyte kieszenie na kolanach obsługiwane od góry
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 kieszeń z lewej strony na komórkę 
 gumowy ściągacz w pasie
 2 kieszenie na pośladkach z klapą i zapięciem na rzepy
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Wygodne z wieloma 
udogodnieniami  
Doskonałe w komplecie z bluzą Basalt spodnie do pasa oferują wiele 
wygodnych udogodnień: Kieszenie z boku kolan są obsługiwane od 
góry, szerokie kieszenie zapinane na rzep łatwo otwierać a ściągacz z 
gumką w pasie gwarantuje swobodę ruchu.  

2820
antracytowy/
czerwony

2821
chabrowy/
czerwony  

2822
granatowy/
czerwony

2823
oliwkowy/
czerwony  

BASALT Spodnie do pasa

Dziękipodniesionej talii dół pleców 
jest zawsze przykryty.

Kieszenie na kolanach z certyfikatem 
ochrony kolan w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027) wg EN 14404 typ 2, 
stopień 0. 

Bezpiecznie schowane dzięki kieszeni 
na zamek błyskawiczny 

Warianty kolorystyczne
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NEU??

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 0 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

BASALT

Obok naszytych z boku kieszeni 
kieszeń na udzie oferuje większą 
ilość miejsca do przechowywania.

Dzięki możliwościom regulacji w 
pasie spodnie można doskonale dopa-
sować do ciała.

Akcesoria na metrówkę i inne przybo-
ry:kieszeń na metrówkę

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym 
 2 naszyte kieszenie na kolanach obsługiwane od góry 
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony 
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem 
 kieszeń z lewej strony na komórkę 
 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy 
 2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym 
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami 
 szelki z elastyczną wstawką 
 klamrowe zapięcia na szelkach 
 odblaskowe wstawki
 szlufka na młotek

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Dobrze leżą na tułowiu 
i nogach  
Jako klasyk wśród spodni roboczych spodnie ogrodniczki Basalt 
dzięki wysokiemu, zachodzącemu na plecy tyłowi gwarantują 
komfort noszenia, gdyż nie ześlizgują się. Odblaskowe lamówki 
stanowią element dekoracyjny.   

2830
antracytowy/
czerwony

2831
chabrowy/
czerwony  

2832
granatowy/
czerwony

2833
oliwkowy/
czerwony  

BASALT Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

Wysoki komfort noszenia dzięki zacho-
dzącemu na plecy tyłowi
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BASALT

Modne i wytrzymałe: lekka  
mieszana tkanina w technologii 
Rip-Stop

Kieszeń bojówka oferuje znacznie 
więcej miejsca niż zwykła kieszeń. 

Kontrastowe szwy  wnoszą modny 
akcent. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 kieszeń z lewej strony na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie na pośladkach z klapą i zapięciem na rzepy
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 szlufka na młotek

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Świetny towarzysz 
na lato  
Do prac wykonywanych, gdy jest ciepło opłaca się 
mieć praktyczne szorty, które doskonale pasują, oferują 
optymalne możliwości przechowywania przyborów, a 
jednocześnie są wygodne do noszenia latem.    

BASALT Szorty

2840
antracytowy/
czerwony

2841
chabrowy/
czerwony  

2842
granatowy/
czerwony

2843
oliwkowy/
czerwony  

Warianty kolorystyczne
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BASALT ODZIEŻ ZIMOWA

Fashion for your profession

 AKTYWNOŚĆ –  
 NAWET GDY JEST MRÓZ 
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BASALT ODZIEŻ ZIMOWA

Dzięki wodoszczelnemu zamkowi 
błyskawicznemutelefon komórkowy 
jest bezpieczny.

Struktura tkaniny zapewnia wysoki 
komfort noszenia. 

Przedłużony tyłsprawia, że nawet 
podczas ruchu plecy nie marzną.

Akcesoria

 wiatroszczelna
 2 boczne chowane kieszenie
 odblaskowe wstawki z przodu i na plecach
 1 kieszeń na piersi po prawej stronie z wodoszczelnym 

 zamkiem błyskawicznym
 regulowane mankiety
 sznurek do regulacji szerokości pasa
 wewnątrz miękki polar

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL  

Chroni przed  
wiatrem
Podczas pracy na zewnątrz wypowiedz wojnę niepogo-
dzie i wichurom. Dzięki wiatroszczelnej tkaninie jesteś 
chroniony z zewnątrz przed wpływem złych warunków 
atmosferycznych. 

3380
czarny

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne
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BASALT ODZIEŻ ZIMOWA 
Kurtka softshell
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BASALT ODZIEŻ ZIMOWA 
Kurtka zimowa

Deszcz lub słońce: Zawsze można zdjąć 
odpinany kaptur.

Ważne dokumenty są najlepiej zabez-
pieczone w kieszeni wewnętrznej.

Nie trzeba długo szukać: Kieszeń na 
komórkę na rękawie pozwala na 
wygodną obsługę. 

Akcesoria

 oddychająca 
 wodoszczelna 
 wiatroszczelna
 zaklejone szwy
 odblaskowe wstawki z przodu i na plecach
 2 boczne chowane kieszenie na zamek błyskawiczny
 2 kieszeń na piersi z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym
 po prawej stronie kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym
 z przodu zamek błyskawiczny kryty pod brodą
 sznurek do regulacji szerokości pasa
 kieszeń na komórkę na lewym rękawie
 regulowane mankiety
 odpinany kaptur z możliwością regulacji

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL  

 

Utrzymuje właściwą 
temperaturę ciała
Oddychająca, wiatro- i wodoszczelna – kurtka, która 
sprosta wymaganiom podczas niepogody. Odzież  
funkcyjna posiada wszystkie zalety odzieży roboczej 
Basalt oraz powlekanie TPU i watowanie.

3390
czarny

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne



Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2
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BASALT ODZIEŻ ZIMOWA 
Spodnie zimowe

Kieszeń na kolanach z certyfikatem 
ochrony kolan w połączeniu z nako-
lannikami PLANAM (numer artykułu 
9901027) wg EN 14404 typ 2, stopień 1. 
 

Dzięki zamkom błyskawicznym wszy-
tym po bokach spodnie zimowe pasują 
do każdych wysokich butów. 

Kieszeń na udzie oferuje trzy różne 
możliwości przechowywania przyborów.

Akcesoria

 oddychające
 wodoszczelne 
 wiatroszczelne 
 2 naszyte boczne kieszenie z wodoszczelnym zamkiem błyska wicznym
 rozporek na zamek błyskawiczny 
 podwójna kieszeń na udzie z lewej strony z wodoszczelnym 

 zamkiem z klapą i zatrzaskiem 
 naszyta kieszeń na komórkę z klapką 
 kieszeń na kolanie
 Odblaskowe wstawki na kolanach z przodu i z tyłu 
 z prawej strony podwójna kieszeń na metrówkę z szlufką na młotek 
 2 kieszenie z tyłu z patką, zamykane na rzepy 
 zamek błyskawiczny z boku na dole nogawek 
 wyżej wycięte plecy chroniące okolice nerek

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL  

Certyfikaty i normy

Oddychające i odporne 
na niepogodę
Zimowe spodnie są wykonane z oddychającego, wiatroi 
wodoszczelnego materiału i można je zakładać na zwykłe 
spodnie lub bieliznę funkcyjną.

3385
czarny

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne



Odzież robocza Zima

Bluza antracytowy/ czerwony 2810
 chabrowy/czerwony  2811
 granatowy/czerwony  2812
 oliwkowy/czerwony  2813

Kurtka  czarny 3380
softshell 

Spodnie antracytowy/ czerwony 2820
do pasa chabrowy/czerwony  2821
 granatowy/czerwony  2822
 oliwkowy/czerwony  2823

Kurtka  czarny 3390 
zimowa

Spodnie antracytowy/ czerwony 2830
ogrodniczki chabrowy/czerwony  2831
 granatowy/czerwony  2832
 oliwkowy/czerwony  2833

Spodnie  czarny 3385
zimowe

Szorty antracytowy/ czerwony 2840
 chabrowy/czerwony  2841
 granatowy/czerwony  2842
 oliwkowy/czerwony  2843

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Basalt na zdjęciach z animacją:

BASALT

Fashion for your profession

DE

PL

Fashion for your profession

 On zwraca uwagę na każdy szczegół – my też.  

 BASALT NEON 



BASALT NEON

Widoczność zapewniają kolorowe naszywki z fluoryzującej tkaniny  
i odblaskowe aplikacje 3M™ Scotchlite™. Kontrastowe szwy 
podkreślają nowoczesny styl, a obszerne kieszenie zapewniają  
dużo miejsca na wszystkie niezbędne w pracy przybory.
 

Kto w swojej pracy potrzebuje nie tylko funkcjonalnej 
odzieży roboczej, lecz także musi dobrze się w niej 
prezentować, powinien wybrać kolekcję Basalt Neon. 
Wytrzymała tkanina Rip-Stop z kolekcji Basalt marki 
PLANAM zyskała nową powłokę. Odzież ta nie tylko 
zapewnia optymalną wygodę podczas pracy, ale także 
pozwala dostrzec pracownika nawet przy złej widocz-
ności.  

      NIEPOWTARZALNA W 
      KAŻDYM SZCZEGÓLE 
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3M Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA 
Spodnie do pasa  006
Spodnie ogrodniczki  008
Kurtka softshell  010

INFORMACJE
Normy 012
Serwis  014
Przegląd artykułów   015

BASALT NEON
Spodnie do pasa, spodnie 
ogrodniczki

Kurtka softshell

Materiał Kolor podstawowy 
65% poliester, 35% bawełna
ok. 260 g/m², technologia Rip-Stop
Kolor kontrastowy 
85% poliester, 15% bawełna
ok. 300 g/m²

Tkanina wierzchnia
100% poliester
Technologia Rip-Stop

Wzór Tkanina odblaskowa  
3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna

Tkanina odblaskowa  
3M™ Scotchlite™ 8912 N, srebrna

Kolory antracytowy/żółty  
granatowy/pomarańczowy  
oliwkowy/pomarańczowy

antracytowy/żółty  
granatowy/pomarańczowy  
oliwkowy/pomarańczowy

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące
pielęgnacji
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BASALT NEON Spodnie do pasa

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony 
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

6220
antracytowy/ żółty

6221
granatowy/
pomarańczowy

6222
oliwkowy/
pomarańczowy

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 kieszeń z lewej strony na komórkę
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 ściągacz z gumką w pasie
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 odblaskowe wstawki 
 2 naszyte kieszenie na pośladkach z klapą i zapięciem na rzepy

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Wygodne i rzucające 
się w oczy 
Ludzie pracy docenią wygodę spodni do pasa Basalt 
Neon, zaś odblaskowa tkanina sprawia, że każdy pre-
zentuje się w nich dobrze. 

Szwy w kontrastowych kolorach 
nadają spodniom luźnego stylu. 

Padające światło odbijane jest przez 
odblaskowe lamówki na kolanach. 

Kieszeń bojówka zapewnia więcej 
miejsca na przybory. 
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BASALT NEON

BASALT NEON Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

6230
antracytowy/ żółty

6231
granatowy / 
pomarańczowy

6232
oliwkowy /
 pomarańczowy

Akcesoria

 naszyta kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 2 naszyte boczne kieszenie
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 kieszeń z lewej strony na komórkę
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 ściągacz z gumką w pasie
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 odblaskowe wstawki
 2 naszyte kieszenie z tyłu z zapięciem na rzepy
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Idealne do przechowy-
wania narzędzi
Uniwersalnych roboczych spodni ogrodniczek nie mogło 
zabraknąć w kolekcji Basalt Neon: Kieszeni zapewnia wystar-
czająco dużo miejsca na różne przybory. 

Struktura tkaniny w technologii 
Rip-Stop jest wyjątkowo wytrzymała. 

Calówka i inne przybory zawsze przy 
sobie dzięki kieszeni na metrówkę.  

Ściągacz z gumką w pasie sprawia, 
że spodnie ogrodniczki dopasują się do 
każdej sylwetki. 

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony 
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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BASALT NEON

BASALT NEON Kurtka softshell

Warianty kolorystyczne

6290
antracytowy/ żółty

6291
granatowy / 
pomarańczowy

6292
oliwkowy / 
pomarańczowy

Akcesoria

 oddychająca
 wodoodporna
 wiatroszczelna
 2 boczne chowane kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 z przodu kryty zamek błyskawiczny
 odblaskowe wstawki z przodu i na plecach 
 elastyczne mankiety
 wewnątrz miękki polar

Rozmiary 

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Zda egzamin przy 
każdej pogodzie
Kurtka softshell zadba, aby przy każdej pogodzie było 
ciepło. Zastosowanie flauszu w podszewce sprawia, że 
kurtka jest przyjemna w noszeniu.

Boczna kieszeń z zamkiem bły-
skawicznym zapewni, że narzędzia 
robocze pozostaną na swoim miejscu. 

Praca jak w puchu – dzięki flauszowej 
podszewce kurtki 

Wydłużony na dole krój pleców kurtki 
softshell Basalt Neon chroni dodatkowo 
plecy. 

Miękka osłona podbródka chroni 
skórę. 

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony 
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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BASALT NEON

Fashion for your profession

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Basalt Neon na zdjęciach z animacją:

Spodnie antracytowy/żółty 6220
do pasa granatowy/pomarańczowy 6221 
 oliwkowy/pomarańczowy 6222

Spodnie antracytowy/żółty 6230
ogrodniczki granatowy/pomarańczowy 6231
 oliwkowy/pomarańczowy 6232

Kurtka antracytowy/żółty 6290
softshell granatowy/pomarańczowy 6291
 oliwkowy/pomarańczowy 6292

PL

Fashion for your profession

 Dla przyszłych bohaterów.   

 JUNIOR 



JUNIOR

JUNIOR

Szczególnie ważne jest, aby odzież była widoczna z daleka dla kierow-
ców samochodów. Dlatego też wszystkie artykuły z kolekcji PLANAM 
Junior są wyposażone w odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM i  
są dobrze widoczne, nawet przy złej widoczności na drodze. Wyso-
kiej klasy, lekka tkanina mieszana w technologii Rip-Stop wykonana 
jest z 35% bawełny i zgodnie z OEKO-TEX® STANDARD 100 posiada 
certyfikat świadczący o braku szkodliwych składników. Kolekcja 
Junior, podobnie jak odzież dla dorosłych, jest wygodna, oferuje dużą 
swobodę ruchu oraz praktyczne miejsca do ukrywania w nich  
małych skarbów.

Dzieci nie myślą o bezpieczeństwie. One chcą się bawić.  
Zabawa na ulicy czy szamotanie się w drodze do 
szkoły – aby dzieci były bezpieczne trzeba postawić na 
niezawodnego partnera. Aby dzieci mogły bawić się 
beztrosko, PLANAM opracowała kolekcję ubrań Junior.  

 MALI LUDZIE – 
 DUŻA OCHRONA 
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INFORMACJE
Normy 012
Serwis  014
Przegląd artykułów    015

ODZIEŻ DLA DZIECI
Spodnie do pasa  006
Spodnie ogrodniczki 008
Kurtka softshell 010

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004
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JUNIOR
Spodnie do pasa, spodnie 
ogrodniczki

Kurtka softshell Spodnie ogrodniczki, Kombinezon
bawełna

Materiał Kolor podstawowy 
65% poliester, 35% bawełna
ok. 260 g/m², technologia Rip-Stop
Kolor kontrastowy 
85% poliester, 15% bawełna
ok. 300 g/m²

Tkanina zewnętrzna
100% poliester
Technologia Rip-Stop

100% bawełna
bawełniany splot diagonalny,  
ok. 290 g/m² ochrona przed przetarciem 
i zbieganiem wg DIN EN ISO 6330 
bardzo wytrzymały, wysoki komfort 
noszenia

Wzór Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna
Odpowiada wytycznym normy  
DIN EN 14682:2015 dotyczącej 
bezpieczeństwa odzieży dla dzieci  

Odblaskowe wstawki 3MTM ScotchliteTM 
Tkanina odblaskowa 8912 N, srebrna 
Odpowiada wytycznym normy  
DIN EN 14682:2015 dotyczącej 
bezpieczeństwa odzieży dla dzieci 

Kolory antracytowy/żółty
granatowy/pomarańczowy
oliwkowy/pomarańczowy

antracytowy/żółty
granatowy/pomarańczowy
oliwkowy/pomarańczowy

Spodnie ogrodniczki 
chabrowy/czerwony
czerwony stonowany/chabrowy  
zielony stonowany/czerwony  
Kombinezon 
chabrowy
czerwony
zielony stonowany

Rozmiary 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 
134/140, 146/152, 158/164, 170/176 
Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 
134/140, 146/152, 158/164, 170/176 
Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 
134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji                   
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Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 regulowany ściągacz w pasie
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szlufkami i zatrzaskiem
 odblaskowe wstawki
 2 naszyte kieszenie z tyłu z zapięciem na rzepy

Rozmiary 

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

Certyfikaty i normy

Łatwe do prania z 
wieloma kieszeniami
Brudne ubrania już nie stanowią problemu. Spodnie do 
pasa Junior sprostają wielu cyklom prania i z pięcioma 
kieszeniami oferują dużo miejsca na zabawki. 

6110
antracytowy/żółty

6111
granatowy/
pomarańczowy

6112
oliwkowy/
pomarańczowy

Szwy w kontrastowych kolorach 
nadają spodniom luźnego stylu.

Odblaskowe wstawki na kolanie 
świecą, gdy pada na nie światło. 

Dzięki wewnętrznej regulacji w pasie 
spodnie do pasa dopasują się do 
każdej dziecięcej sylwetki.  

Kieszeń bojówka z tyłu ma dużo 
miejsca na zabawki. 

JUNIOR Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne
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Możliwość regulacji w pasie 
pozwala na dopasowanie do wielu 
rozmiarów. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 naszyta kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 2 naszyte boczne kieszenie
 kieszeń na udzie z lewej strony z klapą i zatrzaskiem
 podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony
 regulacja obwodu w pasie z zatrzaskiem
 ściągacz z gumką w pasie
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 odblaskowe wstawki
 2 naszyte kieszenie z tyłu z zapięciem na rzepy
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary 

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

Certyfikaty i normy

Duża swoboda 
ruchu

Można się wyszaleć – w spodniach ogrodniczkach z 
kolekcji Junior to żaden problem. Dzięki ściągaczowi 
z gumką w pasie, szelkom z elastyczną wstawką i 
wysokiemu, zachodzącemu na plecy tyłowi spodni ze 
skrzyżowanymi szelkami spodnie ogrodniczki zapewnią 
pełną swobodę ruchu. 

6120
antracytowy/żółty

6121
granatowy/
pomarańczowy

6122
oliwkowy/
pomarańczowy

Tkanina mieszana w technologii 
Rip-Stop jest lekka i wytrzymała.

Jak w wersji dla dorosłych: podwójna 
kieszeń na metrówkę 

JUNIOR Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne
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JUNIOR 274 | 275

Tkanina polarowa od wewnątrz  
sprawia, że kurtka jest miękka. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 oddychająca
 wodoodporna
 wiatroszczelna
 2 boczne chowane kieszenie
 z przodu kryty zamek błyskawiczny
 odblaskowe wstawki z przodu i na plecach 
 elastyczne mankiety
 wewnątrz miękki polar

Rozmiary 

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

Certyfikaty i normy

Wiatroszczelna i
oddychająca
Kurtka softshell zdaje egzamin podczas wiatru i 
niepogody: Dzięki oddychającemu materiałowi 
temperatura ciała nie zmienia się, a wiatr nie 
przedostaje się do środka. 

6130
antracytowy/żółty

6131
granatowy/
pomarańczowy

6132
oliwkowy/
pomarańczowy

Boczna kieszeń na zamek błyska-
wiczny utrzymuje ważne skarby 
bezpiecznie zamknięte.  

Przedłużony tyłkurtki sprawia, że 
raczkujące lub bawiące się na kolanach 
maluchy są dobrze chronione.

Ochrona podbródka zapobiega 
uciążliwym obtarciom delikatnej 
skóry dziecka. 

JUNIOR Kurtka softshell

Warianty kolorystyczne



JUNIOR

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 klapa na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym 
 dodatkowo naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie 
 rozporek na zamek błyskawiczny
 1 tylna kieszeń
 1 podwójna kieszeń na metrówkę
 regulowane rozcięcia boczne
 trwała wstawka i klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

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

Certyfikaty i normy

Elastyczny klasyk z 
wieloma kieszeniami
Spodnie ogrodniczki, dzięki wszytej na plecach gumce 
doskonale dopasowują się do sylwetki. Sześć kieszeni 
to wystarczająco dużo miejsca, aby schować swoje 
zabawki, małe znaleziska czy narzędzia.  

0164
chabrowy/ 
czerwony

0165
czerwony stono-
wany/chabrowy

0166
zielony stonowany/
czerwony

Wszystko bezpiecznie ukryte w  
kieszeni na klapie zamykanej na 
zamek błyskawiczny

Dzięki możliwości regulacji w pasie 
spodnie świetnie leżą przy wykonywa-
niu każdej czynności.

Dużo miejsca znajdzie się w  
kieszeni na metrówkę.

JUNIOR Spodnie ogrodniczki Bawełna

Warianty kolorystyczne
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JUNIOR

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80

Akcesoria

 kołnierz wykładany
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte boczne kieszenie
 tylna kieszeń
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 gumka z tyłu

Rozmiary

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

Certyfikaty i normy

Pełna ochrona od 
stóp do głów
Praktyczne: wystarczy włożyć kombinezon na ubranie, 
a te pozostanie czyste. Zamek błyskawiczny ułatwia 
zakładanie i zdejmowanie – nawet tym najmniejszym. 

Małe części też znajdą tu swoje miej-
sce: w kieszeni na piersi z zamkiem 
błyskawicznym

Dołożone kontrafałdy na plecach 
pozwalają na swobodę ruchu.

Świetne dopasowanie do sylwetki 
dzięki ściągaczowi z gumką w pasie

JUNIOR Kombinezon Bawełna

Warianty kolorystyczne

0161
czerwony

0162
zielony

0160
chabrowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

278 | 279



Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Junior na zdjęciach z animacją:

JUNIOR

Fashion for your profession

Spodnie antracytowy/żółty  6110
do pasa granatowy/pomarańczowy  6111
 oliwkowy/pomarańczowy  6112

Spodnie antracytowy/żółty  6120
ogrodniczki granatowy/pomarańczowy  6121
 oliwkowy/pomarańczowy  6122

Kurtka antracytowy/żółty  6130
softshell granatowy/pomarańczowy  6131
 oliwkowy/pomarańczowy  6132

Spodnie chabrowy/czerwony  0164
ogrodniczki czerwony stonowany/chabrowy 0165  
 zielony stonowany/czerwony 0166

Kombinezon chabrowy   0160
 czerwony stonowany  0161 
 zielony stonowany  0162

PL

Fashion for your profession

 Ubieramy mistrzów dnia powszedniego.  

 HIGHLINE 



HIGHLINE

HIGHLINE

Odzież roboczaPLANAMHighline wykonana jest z wysokiej klasy 
 mieszanek tkanin, jest perfekcyjnie wykończona i posiada prak-
tyczne akcesoria. Kolekcja Highline firmy PLANAM posiada wiele 
korzyści: jest odporna na zadrapania, trójkolorowa i wytrzymała  
dzięki potrójnemu szwowi w szczególnie obciążonych miejscach. Aby 
długo cieszyć się z zakupionej odzieży, posiada ona ochronę przed 
przetarciem i zbieganiem zgodnie z DIN EN ISO 6330. Kolejna korzyść 
to: Cały asortyment jest testowany przez międzynarodową spółdziel-
nię OEKO-TEX® w jednym z 14 renomowanych instytutów badań i 
kontroli w sektorze włókienniczym. Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 
100 gwarantuje, że odzież z kolekcji Highline została wyprodukowana 
z wyeliminowaniem zagrożeń dla zdrowia. 

Chwytanie, dużo ruchu, najwyższa koncentracja  
na żmudnej pracy – bohaterowie dnia powszedniego 
pracują w pocie czoła, żeby nam było wygodnie. Do tego 
nie są potrzebne zwykłe ubrania robocze, ale odzież, 
która współdziała!

  WSPARCIE  
  DLA BOHATERÓW 
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INFORMACJE
Normy 036
Serwis 038
Przegląd artykułów    039

DLA PAŃ 
Bluza  022
Spodnie do pasa  024
Spodnie ogrodniczki 026

ZIMA
Kurtka softshell  030
Kurtka zimowa  032

DLA PANÓW 
Bluza  006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010
Szorty  012
Kamizelka  014
Kombinezon  016
Kitel roboczy 018

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

HIGHLINE
Dla panów Dla pań Zima

Materiał Kolor podstawowy i aplikacje 
65% poliester, 35% bawełna
285 g/m²  
Kolor kontrastowy 
65% poliester, 35% bawełna
Tkanina Canvas, 320 g/m² 

Kolor podstawowy i aplikacje 
65% poliester, 35% bawełna
285 g/m²  
Kolor kontrastowy 
65% poliester, 35% bawełna
Tkanina Canvas, 320 g/m² 

Kurtka softshell
Materiał wierzchni 
100% poliester, membrana TPU, 
Rip-Stop
Podszewka 
100% poliester, polar
Podszewka 100% poliester 
Kurtka zimowa          
Materiał wierzchni 
100% poliester, z powłoką PU
Podszewka 100% poliester
Watowanie: 100% poliester

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy  
cynkowy/łupkowy/czerwony  
łupkowy/czarny/czerwony 
cynkowy/chabrowy/czerwony  
khaki/brązowy/cynkowy 
zielony/czarny/czerwony  
czerwony/łupkowy/czarny  
czysta biel/czysta biel/żółty 

chabrowy/granatowy/cynkowy 
łupkowy/czarny/czerwony 
czerwony/łupkowy/czarny

chabrowy/granatowy/cynkowy
cynkowy/łupkowy/czerwony
łupkowy/czarny/czerwony
zielony/czarny/czerwony

Wzór  Odblaskowe

Rozmiary  Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50  
52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 
66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy  
i łupkowy/czarny/czerwony dodatko-
wo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 
65 – 67 – 69 
Kamizelki, szorty
Rozmiary międzynarodowe  
XS – S – M – L – XL – XXL 
XXXL – 4XL 

Normalne rozmiary 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46   
48 – 50 – 52 – 54

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
4XL – 5XL 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacj

                        

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM  
(numer artykułu 9901027 dla spodni 
do pasa, spodni ogrodniczek i kombi-
nezonu)

certyfikat ochrony kolan w połączeniu 
z nakolannikami PLANAM  
(numer artykułu 9901027 dla spodni 
do pasa lub spodni ogrodniczek)
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HIGHLINE DLA PANÓW

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

O nic się nie zaczepisz: Zamek błyska-
wiczny z przodu jest zakryty patką.  

Dzięki naszytej na rękawie kieszeni 
na komórkę smartphone jest szybko w 
zasięgu ręki.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie 
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy

  kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi 
 kieszeń na komórkę na lewym rękawie 
 mankiety regulowane rzepami
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 ściągacz z gumką w pasie
 wstawki na plecach i rękawach
 2 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary 

Normalne rozmiary
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy  
i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69

Certyfikaty i normy

Komfort i ważne detale
Kto musi ciężko pracować, potrzebuje nie tylko wygodnej odzieży,  
ale i praktycznych akcesoriów. Bluza Highline doskonale leży dzięki  
kontrafałdzie na plecach i posiada pięć kieszeni na narzędzia robocze. 

2310
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2311
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2312
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2313
cynkowy/
chabrowy/czerwony 

2314
khaki/brązowy/
cynkowy 

2315
zielony/czarny/
czerwony 

2316
czerwony/
łupkowy/ czarny

2317
czysta biel/  
czysta biel/żółty

HIGHLINE Bluza

Warianty kolorystyczne
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Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Warianty kolorystyczne

HIGHLINE Spodnie do pasa

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Lepsze zabezpieczenie dla ochraniaczy 
EN 14404 Typ 2 dzięki praktycznej 
kieszeni na kolanie

Masz wszystko przy sobie: Kieszeń  
na udzie przechowuje Twoje  
najważniejsze narzędzie do pracy  
w zasięgu ręki.

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami
 kieszeń na komórkę i podwójna kieszeń na metrówkę 
 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy 
 ściągacz z gumką w pasie z tyłu 
 odblaskowe, kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 2 kieszenie z tyłu z patką
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 szlufka na młotek

Rozmiary 

Normalne rozmiary
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69

Certyfikaty i normy

2320
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2321
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2322
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2323
cynkowy/
chabrowy/czerwony 

2324
khaki/brązowy/
cynkowy 

2325
zielony/czarny/
czerwony 

2326
czerwony/
łupkowy/ czarny

2327
czysta biel/  
czysta biel/żółty

Doskonałe dopasowanie 
i dużo miejsca na narzędzia
Ciesz się swobodą ruchu i dużą ilością kieszeni. Spodnie do pasa 
Highline doskonale leżą, a ponadto mają dużo dodatków, dzięki 
którym ważne narzędzia robocze są pod ręką. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

HIGHLINE Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

2330
chabrowy
granatowy/cynkowy

2331
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2332
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2333
cynkowy/
chabrowy/czerwony 

2334
khaki/brązowy/
cynkowy 

2335
zielony/czarny/
czerwony 

2336
czerwony/
łupkowy/ czarny

2337
czysta biel/  
czysta biel/żółty

Doskonałe dopasowanie do sylwetki 
dzięki wysokiemu, zachodzącemu na 
plecy tyłowi spodni ze skrzyżowany-
mi szelkami

Kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy 
to optymalne miejsce do przechowywania narzędzi.

Większa swoboda ruchu dzięki bocznej 
regulacji szerokości w pasie 

Masz wszystko przy sobie: Podwójna 
kieszeń na metrówkę przechowuje 
Twoje najważniejsze narzędzie do 
pracy w zasięgu ręki.

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami
 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 podwójna kieszeń na metrówkę i kieszeń na komórkę 
 kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 szelki z klamrowym zapięciem i elastyczną wstawką
 odblaskowe, kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szlufka na młotek

Rozmiary 

Normalne rozmiary
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69

Certyfikaty i normy

Wygodne z dużą ilością 
miejsca
Wygodny system ściągający w pasie i wysoki zachodzący na plecy tył spodni 
oferują wygodę w noszeniu spodni. Dzięki wielu kieszeniom i akcesoriom do 
mocowania narzędzi prawdziwi ludzie pracy mają wszystko pod kontrolą. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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HIGHLINE Szorty

Warianty kolorystyczne

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 podwójna kieszeń na metrówkę 
 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 odblaskowe, kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Doskonale ubrany 
na upały
Krótka praca – krótkie szorty. Dzięki niewielkiej ilości 
materiału zyskujesz przewiewną swobodę ruchu a 
także komfort, który zapewniają „koledzy” z dłuższymi 
nogawkami.

Dzięki szlufce na młotek i  
kieszeni na komórkę wszystko masz 
bezpośrednio pod ręką.

Duża kieszeń na udzieoferuje dużo 
miejsca i szybki dostęp.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

2370
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2371
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2372
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2373
cynkowy/
chabrowy/czerwony 

2374
khaki/brązowy/
cynkowy 

2375
zielony/czarny/
czerwony 

2376
czerwony/
łupkowy/ czarny

2377
czysta biel/  
czysta biel/żółty
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HIGHLINE Kamizelka

Warianty kolorystyczne

2360
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2361
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2362
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2363
cynkowy/
chabrowy/czerwony 

2364
khaki/brązowy/
cynkowy 

2365
zielony/czarny/
czerwony 

2366
czerwony
/łupkowy/ czarny

2367
czysta biel/  
czysta biel/żółty

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie 
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi 
 ściągacz z gumką w pasie
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 wstawki na plecach
 2 kontrafałdy z tyłu 

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Swoboda ruchu rąk
Dzięki tej kamizelce masz dwa atuty w ręku: Swoboda 
ruchu rąk i wystarczająco dużo kieszeni na narzędzia i 
telefon komórkowy. 

Ściągacz z gumką w pasie zapobiega 
zsuwaniu spodni. 

Potrójny szew Kappa zagwarantuje 
bezpieczeństwo i długi czas użytko-
wania.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszywane kieszenie na kolanie 

 z kolorowymi aplikacjami
 podwójna kieszeń na metrówkę  
 kieszeń na komórkę
 kieszeń na udzie z lewej strony 

 z patką i zatrzaskiem
 2 kieszenie z tyłu z patką 
 kolorowe wstawki na plecach
 obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

HIGHLINE Kombinezon

Regulowane mankiety rękawów 
pozwalają chronić ręce przed zanieczysz-
czeniami. 

Większa swoboda ruchu dzięki 
regulacji w pasie

Warianty kolorystyczne

2340
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2342
łupkowy/czarny/
czerwony

Ochrona od stóp do głów
Kombinezon Highline to perfekcyjna ochrona dla całego ciała w pracy 
z olejem, smarami i innymi brudzącymi czynnikami. Dzięki dwunastu 
praktycznym kieszeniom narzędzia i inne akcesoria są zawsze pod ręką.  

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie na piersi z patką 
 i zapięciem na rzepy

 kolorowe aplikacje 
 na prawej kieszeni na piersi

 kieszeń na komórkę na lewym rękawie
 mankiety regulowane  

 rzepami
 ściągacz z gumką w pasie
 kryty zamek błyskawiczny z 

 przodu z dwoma suwakami
 2 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary 

Normalne rozmiary
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy  
i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69

Certyfikaty i normy

Szczegółowe informacje dotyczące norm  
znajdują się na stronie XXX.

EN 14404 Typ 2

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.
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Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie 
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi 
 kieszeń na komórkę z zapięciem na rzep na lewym rękawie
 regulowane mankiety ściągaczowe z zapięciem na rzep
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 ściągacz z gumką w pasie
 wstawki na plecach i rękawach
 2 kontrafałdy z tyłu
 rozcięcia boczne

Rozmiary 

Normalne rozmiary
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Kolory chabrowy/granatowy/cynkowy i łupkowy/czarny/czerwony dodatkowo dla 
obwodu brzucha 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69

Certyfikaty i normy

Więcej swobody ruchu dzięki  
podwójnej kontrafałdzie na plecach

2350
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2352
łupkowy/czarny/ 
czerwony

Z warsztatu do sali konfe-
rencyjnej w trzy sekundy 
Korzystaj z możliwości szybkiej zmiany stroju. Kitel roboczy  
Highline przekonuje jako strój do biura i warsztatu.

HIGHLINE Kitel roboczy

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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HIGHLINE DLA PAŃ Bluza

Warianty kolorystyczne

2318
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2319
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2390
czerwony/
łupkowy/ czarny

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie 
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi 
 regulowane mankiety
 kryty zamek błyskawiczny z przodu 
 wstawki na plecach i rękawach

Rozmiary

Rozmiary damskie
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Certyfikaty i normy

Kobiece, 
praktyczne, dobre
Lekko wyszczuplana w talii  bluza damska mimo  
swojego kroju oferuje dużą swobodę ruchu.
 Różne akcesoria gwarantują szybki dostęp do 
przyborów.  

O nic się nie zaczepisz: Zamek błyska-
wiczny z przodu jest zakryty patką.  

Doskonale leży: Damska bluza  
jest wyszczuplana w talii.  

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de



Warianty kolorystyczne

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2
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2328
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2329
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2391
czerwony/
łupkowy/ czarny

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami
 podwójna kieszeń na metrówkę
 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 odblaskowe, kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

Rozmiary

Rozmiary damskie
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Komfortowe  
i wielofunkcyjne
Perfekcyjnie leżą, wystarczająca swoboda ruchu i wiele 
miejsca do schowania różnych przedmiotów. Spodnie do 
pasa Highline mają wszystko, czego kobiety rzeczywiście 
potrzebują, aby wykonać dobrze swoją pracę.  

Dzięki praktycznej szlufce na młotek 
masz zawsze swoje narzędzie pod ręką.

HIGHLINE DLA PAŃ Spodnie do pasa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de



Warianty kolorystyczne

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami 
 podwójna kieszeń na metrówkę 
 kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na klapie z patką, zapinana na rzep i kolorowymi aplikacjami
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką 
 regulacja szerokości w pasie dzięki ukrytemu guzikowi
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką 
 klamrowe zapięcia na szelkach 
 odblaskowe, kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

Rozmiary

Rozmiary damskie
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

2338
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2339
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2392
czerwony/
łupkowy/ czarny

Dopasują się do  
każdego ruchu 
Spodnie ogrodniczki dla pań z kolekcji Highline sprostają 
trudnym wymaganiom stawianym przez codzienną pracę 
i nie zostawią nikogo na lodzie. Dziewięć kieszeni to 
wystarczająco dużo miejsca, a patki zapobiegają uciążli-
wemu zaczepianiu się o wystające przedmioty. 

Doskonałe dopasowanie do sylwetki 
dziękiwysokiemu, zachodzącemu na 
plecy tyłowi spodni ze skrzyżowanymi 
szelkami

Kieszeń na klapie z patką, zapinana na  
rzep oferuje optymalne miejsce do 
przechowywania narzędzi.

HIGHLINE DLA PAŃ Spodnie ogrodniczki

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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      I MOŻNA SIĘ  
      NAPRAWDĘ CIEPŁO 
      UBRAĆ 

HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA

Fashion for your profession HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA 308 | 309



Warianty kolorystyczne

HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA

HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA 
Kurtka softshell

Akcesoria

 wodoodporna i wiatroszczelna
 1 kieszeń na piersi po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym 
 odblaskowe wstawki z przodu i na plecach 
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 regulowane mankiety ściągaczowe zatrzaskami 
 2 boczne chowane kieszenie na zamek błyskawiczny

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Certyfikaty i normy

Miękka i 
wiatroszczelna
Nawet gdy na zewnątrz wiatr i niepogoda kurtka 
od środka jest ciepła. Prawdziwy outdoorowy przyjaciel!

2380
chabrowy/
granatowy/cynkowy

2381
cynkowy/
łupkowy/czerwony 

2382
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2385
zielony/czarny/
czerwony 

Wygodne otwieranie dzięki 
suwakowi

Leży ściśle przy ciele: prosta regulacja 
szerokości w pasie dzięki sznurkowi

Dzięki nowoczesnej tkaninie Rip- 
Stop kurtka softshell jest wyjątkowo 
wytrzymała.

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Dostępny dodatkowo w rozmiarach 
4XL i 5XL



HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA

HIGHLINE ODZIEŻ ZIMOWA 
Kurtka zimowa

Warianty kolorystyczne

2300
chabrowy/grana-
towy/cynkowy

2301
cynkowy/łupkowy/
czerwony 

2302
łupkowy/ 
czarny/czerwony

2305
zielony/czarny/
czerwony 

Akcesoria

 wodoszczelna i wiatroszczelna
 podklejone z tyłu szwy
 2 kryte boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 2 kieszenie na piersi z patką
 odblaskowe wstawki na piersi, rękawach i plecach
 kryty zamek błyskawiczny z przodu, zakryty przy kołnierzu
 elastyczne mankiety
 kaptur do zrolowania i włożenia do kołnierza
 regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Certyfikaty i normy

Gotowy do pracy  
nawet, gdy pada śnieg, 
deszcz czy wieje wiatr
Wodo- i wiatroszczelna kurtka zimowa z kolekcji Highline jest od 
środka wygodna dzięki polarowi i zakrytemu przy kołnierzu zamkowi 
błyskawicznemu, nawet gdy na zewnątrz nieprzyjemna pogoda. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Dzięki odblaskowym wstawkom 
na piersi, rękawach i plecach będziesz 
dobrze widzialny nawet przy złej 
widoczności.

Polar przy kołnierzu zapewnia 
komfort w noszeniu.
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Dostępny dodatkowo w rozmiarach 
4XL i 5XL



HIGHLINE 

Dla panów Dla pań Zima

Bluza chabrowy/granatowy/cynkowy 2310

 cynkowy/łupkowy/czerwony 2311

 łupkowy/czarny/czerwony 2312

 cynkowy/chabrowy/czerwony 2313

 khaki/brązowy/cynkowy 2314

 zielony/czarny/czerwony 2315

 łupkowy/czarny/czerwony 2316

 czysta biel/czysta biel/ żółty 2317

Bluza chabrowy/granatowy/cynkowy 2318 

 łupkowy/czarny/czerwony 2319 

 czerwony/łupkowy/czarny 2390 

Kurtka chabrowy/granatowy/

softshell  cynkowy 2380

 cynkowy/łupkowy/czerwony 2381

 łupkowy/czarny/czerwony 2382 

 zielony/czarny/czerwony 2385

Spodnie chabrowy/granatowy/cynkowy 2320

do pasa cynkowy/łupkowy/czerwony 2321

 łupkowy/czarny/czerwony 2322

 cynkowy/chabrowy/czerwony 2323

 khaki/brązowy/cynkowy 2324

 zielony/czarny/czerwony 2325

 czerwony/łupkowy/czarny 2326

 czysta biel/czysta biel/ żółty 2327

Spodnie chabrowy/granatowy/

do pasa cynkowy 2328

 łupkowy/czarny/czerwony 2329 

 czerwony/łupkowy/czarny 2391 

Kurtka chabrowy/granatowy/

zimowa  cynkowy 2300

 cynkowy/łupkowy/czerwony 2301

 łupkowy/czarny/czerwony 2302 

 zielony/czarny/czerwony 2305

Spodnie chabrowy/granatowy/cynkowy 2330

ogrodniczki cynkowy/łupkowy/czerwony 2331

 łupkowy/czarny/czerwony 2332

 cynkowy/chabrowy/czerwony 2333

 khaki/brązowy/cynkowy 2334

 zielony/czarny/czerwony 2335

 czerwony/łupkowy/czarny 2336

 czysta biel/czysta biel/ żółty 2337

Spodnie chabrowy/granatowy/cynkowy 2338

ogrod- łupkowy/czarny/czerwony 2339 

niczki czerwony/łupkowy/czarny 2392 

Szorty chabrowy/granatowy/cynkowy 2370

 cynkowy/łupkowy/czerwony 2371

 łupkowy/czarny/czerwony 2372

 cynkowy/chabrowy/czerwony 2373

 khaki/brązowy/cynkowy 2374

 zielony/czarny/czerwony 2375

 czerwony/łupkowy/czarny 2376

 czysta biel/czysta biel/ żółty 2377

Kamizelka chabrowy/granatowy/cynkowy 2360 

 cynkowy/łupkowy/czerwony 2361

 łupkowy/czarny/czerwony 2362 

 cynkowy/chabrowy/czerwony 2363 

 khaki/brązowy/cynkowy 2364

 zielony/czarny/czerwony 2365

 czerwony/łupkowy/czarny 2366

 czysta biel/czysta biel/ żółty 2367

Kombi- chabrowy/granatowy/cynkowy 2340

nezon łupkowy/czarny/czerwony 2342

Kitel chabrowy/granatowy/cynkowy 2350

roboczy łupkowy/czarny/czerwony 2352
Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Highline wraz ze zdjęciami z animacją:

HIGHLINE

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

  Chętnie pracuje dyskretnie – jednak widoczny jest mimo wszystko.  

 VISLINE 



VISLINE

VISLINE

Tam, gdzie pracuje się na wózkach widłowych pracownicy korzystają 
z elementów sygnalizacyjnych na swojej odzieży roboczej. Połączenie 
trzech kolorów z innowacyjnymi designerskimi aplikacjami z tkaniny 
ostrzegawczej gwarantuje, że jesteś widoczny i nawet wtedy, gdy 
wszyscy się spieszą, na pewno Cię nie przeoczą. Wszystkie produkty 
z kolekcji Visline są uszyte z tkaniny odpornej na zadrapania, 
posiadają potrójne szwy w miejscach szczególnego obciążenia. 
Dzięki temu są bardzo wytrzymałe i mają ochronę przed przetarciem 
i rozerwaniem. Dzięki szerokiej palecie oferowanych rozmiarów 
PLANAM oferuje duże korzyści w kwestii wygody noszenia. 

Wskazówka: Kolekcja Visline nie jest odzieżą ostrzegawczą zgodnie z 
EN ISO 20471. 

Kto pracuje w zakładach przemysłowych, firmach 
produkcyjnych czy magazynach potrzebuje wygodnej 
odzieży roboczej, która dobrze wygląda. W takim przy-
padku najlepiej zaufać kolekcji Visline firmy PLANAM. 

 ODZIEŻ ROBOCZA 
 Z ELEMENTAMI 
 SYGNALIZACYJNYMI 
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INFORMACJE
Normy  020
Serwis 022
Przegląd artykułów 023

ODZIEŻ ROBOCZAE
Bluza V1 006
Bluza V2 008
Spodnie do pasa  010
Spodnie ogrodniczki  014
Kamizelka 016
Szorty 018

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

VISLINE

VISLINE
Materiał Kolor podstawowy

65% poliester, 35% bawełna
285 g/m² 
Kolor kontrastowy 
jaskrawy pomarańczowy/ jaskrawy żółty
85% poliester, 15% bawełna 
290 g/m² 

Kolory cynkowy/pomarańczowy/łupkowy
czarny/pomarańczowy/cynkowy
zielony/pomarańczowy/łupkowy
granatowy/żółty/cynkowy

Rozmiary Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
Kamizelka/szorty
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

        

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu z  
nakolannikami PLANAM (numer artykułu 
9901027) dla spodni do pasa i spodni  
ogrodniczek

318 | 319VISLINE



VISLINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

VISLINE Bluza V1

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi
 kieszeń na komórkę na lewym rękawie
 mankiety regulowane rzepami
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 ściągacz z gumką w pasie
 wstawki na plecach i rękawach
 2 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Certyfikaty i normy

Trójkolorowa i 
dobrze widoczna
W ogrodzie lub jako operator wózka widłowego, w bluzie V1 jesteś 
widoczny i pracujesz wygodnie dzięki kontrafałdom na plecach, gumce 
ściągającej w pasie i regulowanym mankietom. 

2410
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2411
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2412
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2413
granatowy/żółty/
cynkowy

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Kieszeń na komórkę na rękawie 
umożliwia szybki dostęp w przypadku 
nagłych telefonów. 

Dzięki potrójnym szwom Kappa 
odzież jest wyjątkowo wytrzymała. 

Warianty kolorystyczne
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VISLINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

VISLINE Bluza V2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi
 kieszeń na komórkę na lewym rękawie
 mankiety regulowane rzepami
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 ściągacz z gumką w pasie
 wstawki na plecach i rękawach
 2 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Certyfikaty i normy

Cienkie paski – mocne 
działanie
Wąskie wstawki z odblaskowej tkaniny wraz z kolorowymi aplikacjami 
pełnią rolę dyskretnych elementów sygnalizacyjnych. 

2480
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2481
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2482
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2483
granatowy/żółty/
cynkowy

Większa swoboda ruchu dzięki  
kontrafałdom na plecach 

Zakryty z przodu zamek błyskawiczny 
sprawia, że powierzchnia materiału jest 
gładka.

Dzięki regulowanym mankietom 
można dowolnie dopasować ich 
szerokość.  

Warianty kolorystyczne
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UVS 064178      TESTEX Zür ich
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VISLINE Spodnie do pasa

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami
 podwójna kieszeń na metrówkę
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 –56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Certyfikaty i normy

Modne i dobrze widoczne
Dziewięć kieszeni z patkami i naszytymi kolorowymi wstawkami  
sprawiają, że spodnie do pasa stają się modnym, a zarazem  
praktycznym towarzyszem w pracy na co dzień.  

2420
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2421
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2422
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2423
granatowy/żółty/
cynkowy

W tylnej kieszeni z patką wszystko 
jest bezpiecznie rozmieszczone. 

Lepsze zabezpieczenie nakolanników 
PLANAM dzięki praktycznej kieszeni 
na kolanie

Masz wszystko przy sobie: Podwójna 
kieszeń na metrówkę przechowuje 
Twoje najważniejsze narzędzie do 
pracy w zasięgu ręki.

Warianty kolorystyczne



VISLINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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VISLINE Spodnie ogrodniczki

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszywane kieszenie na kolanie z kolorowymi aplikacjami
 podwójna kieszeń na metrówkę i kieszeń na komórkę
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na kieszeni na klapie
 ściągacz z gumką w pasie 
 2 kieszenie z tyłu z patką
 regulacja szerokości w pasie dzięki ukrytemu guzikowi
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 szelki z elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach
 kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni 
 szlufka na młotek

Rozmiary

Normalne rozmiary 
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50  – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Certyfikaty i normy

Odporne i wygodne
Aby chronić ciało od stóp do głów spodnie ogrodniczki Visline to 
praktyczna alternatywa dla spodni do pasa. 

2430
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2431
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2432
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2433
granatowy/żółty/
cynkowy

Większa swoboda ruchu dzięki  
praktycznej regulacji w pasie 

Dzięki  wysokiemu, głęboko zacho-
dzącemu na plecy tyłowi z szelkami 
zapinanymi na krzyż można bezpiecz-
nie i wygodnie pracować, wykonując 
wszystkie ruchy. 

W kieszeni na udzie, która ma 
wystarczająco dużo miejsca można 
szybko umieścić przybory. 

Warianty kolorystyczne
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VISLINE Kamizelka

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 naszyte boczne kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzepy
 kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi
 ściągacz z gumką w pasie
 kryty zamek błyskawiczny z przodu
 wstawki na plecach
 2 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Optymalna 
swoboda dla rąk 
W zimie na sweter a w lecie na lekki T-shirt – 
kamizelka Visline zawsze gwarantuje odpowiednią 
temperaturę ciała. Cztery kieszenie oferują dużo 
miejsca na duże i małe przybory. 

2460
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2461
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2462
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2463
granatowy/żółty/
cynkowy

Dzięki kontrafałdom na plecach 
kamizelka dopasowuje się do każdego 
ruchu. 

Warianty kolorystyczne

328 | 329

Gumowy ściągacz w pasie zapewnia 
optymalne dopasowanie do ciała. 



VISLINE

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 podwójna kieszeń na metrówkę
 po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na komórkę 
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu z patką
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 kolorowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 szlufka na młotek

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Przewiewne i lekkie
Idealne spodnie na lato: Krótkie nogawki gwarantują 
utrzymanie doskonałej temperatury ciała, a siedem 
kieszeni i szlufka na młotek wystarczająco dużo miejsca 
na ważne narzędzia. 

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Twój smartfon znajdzie miejsce w do 
tego kieszeni na komórkę. 

VISLINE Szorty

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

2470
cynkowy/pomarań-
czowy/łupkowy

2471
czarny/pomarań-
czowy/cynkowy

2472
zielony/pomarań-
czowy/łupkowy

2473
granatowy/żółty/
cynkowy

Warianty kolorystyczne
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Bluza V1 cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2410
 czarny/pomarańczowy/cynkowy 2411
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2412
 granatowy/żółty/cynkowy  2413

Bluza V2 cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2480
 czarny/pomarańczowy/cynkowy 2481
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2482
 granatowy/żółty/cynkowy  2483

Spodnie cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2420
do pasa czarny/pomarańczowy/cynkowy 2421
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2422
 granatowy/żółty/cynkowy  2423

Spodnie  cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2430
ogrodniczki  czarny/pomarańczowy/cynkowy 2431
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2432
 granatowy/żółty/cynkowy  2433

Kamizelka cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2460
 czarny/pomarańczowy/cynkowy 2461
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2462
 granatowy/żółty/cynkowy  2463

Szorty cynkowy/pomarańczowy/łupkowy 2470
 czarny/pomarańczowy/cynkowy 2471
 zielony/pomarańczowy/łupkowy 2472
 granatowy/żółty/cynkowy  2473 

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
Visline wraz ze zdjęciami z animacją:

VISLINE

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Ten mężczyzna rozwiąże każdy problem – i nosi odpowiednią odzież.  

 TRISTEP 



TRISTEP

Potrójne szwy to optymalny czas użytkowania, zwiększony dodatkowo 
przez kryte punkty obciążenia. Wysoko uszlachetniona tkanina jest 
bardzo łatwa do pielęgnacji i posiada ochronę przed przetarciem 
i zbieganiem wg DIN EN ISO 6330. Absolutnie modna i wygodnie 
skrojona odzież – mocne wsparcie dla prawdziwych ludzi pracy!

Intensywna praca wymaga pełnej koncentracji i silnego 
partnera. Gdy liczy się wydajność na najwyższym pozio-
mie, odzież PLANAM z kolekcji Tristep zabezpiecza Cię 
potrójnie. 

 POTRÓJNE SZWY  
 DO TRUDNYCH ZADAŃ 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza  006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010
Kombinezon  012
Kitel roboczy 014
Kamizelka  016

INFORMACJE
Normy 020
Serwis  022
Przegląd artykułów  023

TRISTEP
Bluza, spodnie do pasa,  
spodnie ogrodniczki

Kombinezon, kitel roboczy Kamizelka

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 
Splot diagonalny, ok. 320 g/m² 
ochrona przed przetarciem i zbiega-
niem wg DIN EN ISO 6330  
uszlachetnienie = materiał stabilny 
pod kątem wymiarów  
i wyjątkowo łatwy do pielęgnacji

65% poliester, 35% bawełna 
Splot diagonalny, ok. 320 g/m² 
ochrona przed przetarciem i zbiega-
niem wg DIN EN ISO 6330  
uszlachetnienie = materiał stabilny 
pod kątem wymiarów  
i wyjątkowo łatwy do pielęgnacji

65% poliester, 35% bawełna 
Splot diagonalny, ok. 320 g/m² 
ochrona przed przetarciem i zbieganiem 
wg DIN EN ISO 6330  
uszlachetnienie = materiał stabilny pod 
kątem wymiarów  
i wyjątkowo łatwy do pielęgnacji

Kolory chabrowy 
chabrowy/granatowy 
czerwony/granatowy
szary/czarny

chabrowy
chabrowy/granatowy  
szary/czarny

chabrowy
chabrowy/granatowy  
szary/czarny

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                         

Ochrona 
kolan

certyfikat ochrony kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM  
(numer artykułu 9901027) dla spodni do pasa, spodni ogrodniczek, kombinezonu
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TRISTEP

TRISTEP Bluza

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

Warianty kolorystyczne

1101
chabrowy

1201
chabrowy/ 
granatowy

1203
czerwony/ 
granatowy

1204
szary/czarny

Akcesoria

 kryty zamek z patką na zatrzaski
 mankiety zapinane na zatrzask
 poczwórne otwory wentylacyjne pod pachami
 2 kontrafałdy z tyłu
 zawieszka na kołnierzu
 pas regulowany na rzep
 2 naszyte boczne kieszenie
 po lewej kieszeń na piersi z patką
 zamykana na rzep prawa kieszeń piersiowa z patką

 i przegródką na długopis
 zapięcie na rzep i przegródka na długopis
 podwójna kieszeń na lewym rękawie
 1 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Wyjątkowo wytrzymała
Wygodna bluza stawi czoła wszystkim trudom, posiada 
ochronę przed przetarciem i zbieganiem wg DIN EN ISO 6330, 
dlatego gwarantuje długi okres użytkowania. Poczwórne otwory wentylacyjne pod 

pachami zapewniają optymalną 
temperaturę ciała. 

Więcej miejsca na narzędzia do pracy 
dzięki kiszeni z patką na wysokości 
piersi

W podwójnej kieszeni na rękawie 
znajdzie się dużo miejsca na notatki. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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TRISTEP

TRISTEP Spodnie do pasa

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Warianty kolorystyczne

1111
chabrowy

1211
chabrowy/ 
granatowy

1213
czerwony/ 
granatowy

1214
szary/czarny

Akcesoria

 szlufka na młotek
  kieszeń na komórkę i kieszeń na lewym udzie
 podwójna kieszeń na metrówkę na prawym udzie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 pasek z 7 szlufkami
 wstawiane obszerne kieszenie
 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patką i zatrzaskiem
 naszyte kieszenie na kolanach

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Z kieszenią na  
kolanie
Wysokiej jakości spodnie do pasa mają wystarczająco 
dużo miejsca na różne narzędzia dzięki ośmiu kiesze-
niom i szlufce na młotek. Oprócz tego wszyto także 
nakolanniki.

W kieszeni na udzie znajdzie się 
wystarczająco dużo miejsca.

Kolejne bezpieczne miejsce na ważne 
narzędzia znajduje się w kieszeniach z 
patką naszytych z tyłu. 

Zapobiegaj porysowaniu ekranu i 
korzystaj ze specjalnej kieszeni na 
smartfon. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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TRISTEP

TRISTEP Spodnie ogrodniczki

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Akcesoria

 szlufka na młotek
  kieszeń na komórkę i kieszeń na lewym udzie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 kieszeń na metrówkę
 pas regulowany opatentowanymi guzikami
 2 kieszenie boczne
 duża kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 po lewej i prawej stronie kieszeni na klapie wszyte przegródki na długopis
 wewnętrzna kieszeń na klapie
 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 wzmocnione kieszenie z tyłu z patką i zatrzaskiem
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni
 elastyczne szelki i szybko zapinające się klamry z tworzywa sztucznego
 naszyte kieszenie na kolanach

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Wytrzymały  
towarzysz na co dzień
Spodnie ogrodniczki to mistrzowie kolekcji Tristep.  
Wyposażenie może Cię zachwycić. 

Większa swoboda ruchu dzięki  
możliwości regulacji w pasie.

Więcej miejsca na narzędzia do 
pracy dzięki podwójnej kieszeni na 
metrówkę

Wygodna praca na podłodze: Do kie-
szeni na kolanach dołączono PLANAM 
nakolanniki. 

Warianty kolorystyczne

1121
chabrowy

1221
chabrowy/ 
granatowy

1223
czerwony/ 
granatowy

1224
szary/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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TRISTEP

TRISTEP Kombinezon

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu 
 z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Akcesoria

 zamek błyskawiczny kryty patką
 mankiety zapinane na zatrzask
 poczwórne otwory wentylacyjne pod pachami
 2 kontrafałdy z tyłu
 zawieszka na kołnierzu
 naszyte kieszenie na kolanach
 możliwość włożenia nakolanników
 podwójna kieszeń na metrówkę na prawym udzie
 kieszeń na udzie po lewej stronie zapinana na rzep wraz z kieszenią na komórkę
 2 boczne kieszenie i wpuszczane obszerne kieszenie z patką
 duża prawa kieszeń na piersi z patką, zapięcie na rzep i przegródka na długopis
 podwójna kieszeń na lewym rękawie
 1 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Praktyczne: Mankiety zapinane są 
na guzik. 

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
2-kierunkowemu zamkowi błyska-
wicznemu. 

Gumowy ściągacz w pasie zapewnia-
jący większą swobodę ruchu.

Warianty kolorystyczne

1131
chabrowy

1231
chabrowy/ 
granatowy

1234
szary/czarny

Wygodne akcesoria 
Praca z wykorzystaniem wszystkich mięśni i wielu narzędzi –  
te wymagania kombinezon spełni na piątkę. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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TRISTEP

TRISTEP Kitel roboczy

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

W podwójnej kieszeni na rękawie 
znajdzie się dużo miejsca na notatki. 

Akcesoria

 listwa z zatrzaskami
 poczwórne otwory wentylacyjne pod pachami
 zawieszka na kołnierzu
 po lewej kieszeń na piersi z patką wraz z kieszenią na komórkę
 zamykana na rzep prawa kieszeń piersiowa z patką  

 i przegródką na długopis
 2 naszyte boczne kieszenie
 1 podwójna kieszeń na lewym rękawie
 1 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Szybko, praktycznie i z 
wytrzymałego materiału
Wyjątkowo odporny na rozerwanie, wytrzymały i bardzo łatwy 
w pielęgnacji kitel roboczy przekonuje wieloma kieszeniami, 
praktyczną listwą z zatrzaskami i poczwórnymi otworami wenty-
lacyjnymi pod pachami. 

Warianty kolorystyczne

1141
chabrowy

1241
chabrowy/ 
granatowy

1244
szary/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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TRISTEP

TRISTEP Kamizelka

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z zapinaną na zatrzaski patką
 2 kontrafałdy z tyłu
 zawieszka na kołnierzu
 zapinana w pasie
 2 naszyte boczne kieszenie
 po lewej kieszeń na piersi z patką wraz z kieszenią na komórkę
 zamykana na rzep prawa kieszeń piersiowa z patką  

 i przegródką na długopis
 1 kieszeń wewnętrzna

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Certyfikaty i normy

Lekka, ale bardzo 
odporna na rozerwanie
Absolutny bestseller kolekcji Tristep: Kamizelka umożliwia 
większą swobodę ruchu, a sześć kieszeni oferuje dużo miejsca 
na komórkę, długopis i inne narzędzia. 

Potrójne szwy gwarantują najwyższą 
jakość i stabilność tkaniny. 

Dzięki kontrafałdom z tyłu można 
swobodnie obracać się i skręcać. 

Warianty kolorystyczne

1151
chabrowy

1251
chabrowy/ 
granatowy

1254
szary/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Bluza chabrowy 1101
 chabrowy/granatowy 1201 
 czerwony/granatowy 1203
 szary/czarny 1204

Spodnie chabrowy 1111
do pasa chabrowy/granatowy 1211 
 czerwony/granatowy 1213
 szary/czarny 1214

Spodnie chabrowy 1121
ogrodniczki chabrowy/granatowy 1221 
 czerwony/granatowy 1223
 szary/czarny 1224

Kombinezon chabrowy 1131
 chabrowy/granatowy 1231 
 szary/czarny 1234

Kitel chabrowy 1141
roboczy chabrowy/granatowy 1241 
 szary/czarny 1244

Kamizelka chabrowy 1151
 chabrowy/granatowy 1251 
 szary/czarny 1254

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
Tristep wraz ze zdjęciami z animacją: 

TRISTEP

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Wspieramy fanatyków higieny.  

 FOOD 



FOOD

Asortyment dla branży gastronomicznej został wyprodukowany wg 
normy DIN 10524 i zaleceń HACCP, dlatego też jest nie tylko odporny 
na rozerwania iwytrzymały, ale i przyjazny dla skóry. Zakryte wejścia 
do kieszeni i kieszenie wewnętrzne stanowią dodatkowe zabezpiecze-
nie higieniczne. Wysokiej klasy materiał nadaje się do prania przemy-
słowego, jest odporny na przetarcia, zbieganie i nie mechaci się.   
 

Pracownicy branży spożywczej ponoszą dużą odpowie-
dzialność. Jeśli bowiem chodzi o higienę, obowiązuje  
tu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Piekarze, kucharze 
i inni pracownicy gastronomii są zdani na atestowaną i 
bezpieczną odzież roboczą. Dlatego dobrze, że pojawiła 
się kolekcja PLANAM Food.  

      BEZPIECZEŃSTWO 
      HIGIENICZNE  
      ZGODNIE Z NORMĄ 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

DLA PANÓW 
Kurtka 006
Wciągana koszula 008
Spodnie do pasa 010
Spodnie ogrodniczki 012
Kombinezon 014
Kitel roboczy 016
Płaszcz do rzeźni 018

DLA PAŃ
Spodnie do pasa 022
Spodnie ogrodniczki 024
Kitel roboczy 026

INFORMACJE
Normy 028
Serwis  030
Przegląd artykułów   031

FOOD
Dla panów Dla pań

Materiał 65% poliester, 35% bawełna
splot diagonalny, ok. 280 g/m², 
nadaje się do prania przemysłowego, 
szorstkowany 
od wewnątrz

65% poliester, 35% bawełna
splot diagonalny, ok. 280 g/m², 
nadaje się do prania przemysłowego, 
szorstkowany 
od wewnątrz

Kolory czysta biel
Męska kurtka, męskie spodnie do 
pasa i męskie spodnie ogrodniczki 
także w kolorze chabrowym

czysta biel

Rozmiary Normalne rozmiary  
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Wciągana koszula i Kitel roboczy
Rozmiary międzynarodowe  
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 
50 – 52 – 54

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

czysta biel

        
chabrowy

        

czysta biel
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FOOD

FOOD DLA PANÓW Kurtka

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

Warianty kolorystyczne

5310
czysta biel

5315
chabrowy

Akcesoria

 schowana listwa z zatrzaskami
 po prawej 1 kieszeń wewnętrzna
 1 kieszeń wewnętrzna z lewej strony na komórkę
 regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Higieniczna
i praktyczna
Gwarantuje to po pierwsze zakryta listwa z guzikami,  
a po drugie możliwość regulacji mankietów. 

Dziękiregulacji mankietów jego 
ściągacz ściśle przylega do ciała.

Dwie wewnętrzne kieszenie gwaran-
tują, że ważne dokumenty i przybory do 
pracy nie wejdą w kontakt z żywnością. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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FOOD

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80

FOOD DLA PANÓW Wciągana koszula

Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

Mniej guzików – 
większa higiena 
Gładka powierzchnia wciąganej koszuli gwarantuje, że 
nic się o nią nie zaczepi. Krótka listwa z guzikami przy 
kołnierzu zakładanie.

Listwa z guzikami przy kołnierzy 
ułatwia zakładanie i zdejmowanie 
koszuli 

Warianty kolorystyczne

5370
czysta biel

Akcesoria

 3 zakryte zatrzaski
 po lewej 1 kieszeń wewnętrzna
 regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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FOOD

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80

FOOD DLA PANÓW Spodnie do pasa

Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

Gumowy ściągacz w pasie zapew-
niający większą swobodę ruchu.

Narzędzia do pracysą bezpiecznie 
schowane w kieszeniach bocznych 
z patką.

Dzięki regulowanej szerokości no-
gawki spodnie można nosić do każdego 
rodzaju obuwia. 

Warianty kolorystyczne

5330
czysta biel

5335
chabrowy

Akcesoria

 2 wpuszczane obszerne kieszenie z patką i zatrzaskami
 ściągacz z gumką w pasie
 pasek z 7 szlufkami
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 szerokość nogawek regulowana zatrzaskiem

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Bezpieczne i 
przyjemne dla skóry
Odporne na rozerwanie i wytrzymałe na zużycie 
spodnie do pasa nadają się do prania przemysłowego, 
są odporne na przetarcia, zbieganie i nie mechacą się. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

FOOD DLA PANÓW Spodnie ogrodniczki

W wewnętrznej kieszeni w klapie 
dokumenty i telefon komórkowy nie 
będą miały kontaktu z żywnością. 

W kieszeni na udziemożna bezpieczne 
przechować ważne rzeczy. 

Elastyczne wstawki w pasie pozwalają 
na dopasowanie spodni do każdej 
sylwetki oraz swobodę ruchu. 

Warianty kolorystyczne

5340
czysta biel

5345
chabrowy

Akcesoria

 klapa na piersi z wewnętrzną kieszenią
 2 wpuszczane obszerne kieszenie z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń na piersi z patką i zatrzaskiem
 elastyczne wstawki po bokach
 klamrowe zapięcia na szelkach
 szerokość nogawek regulowana zatrzaskiem

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Całkowita ochrona
Spodnie ogrodniczki są uniwersalne. Dzięki możliwości 
regulacji zagwarantowana jest nie tylko wygoda w 
noszeniu, ale i wysoki poziom higieny dzięki zakrytym 
kieszeniom. 

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Detail 1

FOOD

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

FOOD DLA PANÓW Kombinezon

Zamek błyskawiczny z 2 suwakami 
gwarantuje łatwe zakładanie.

Akcesoria

 kryty zamek błyskawiczny z 2 suwakami
 po prawej 1 kieszeń wewnętrzna
 1 kieszeń wewnętrzna z lewej strony na komórkę 
 regulowane na zatrzaski mankiety rękawów i dół nogawek
 2 wpuszczane obszerne kieszenie z patką i zatrzaskami 
 gumka z tyłu

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Certyfikaty i normy

Jednoczęściowy i 
higieniczny 
Ten jednoczęściowy kombinezon jest praktyczną alter-
natywą dla wielu artykułów z kolekcji Food: szybko się 
go ubiera i jest miejsce na wszystko. 

Warianty kolorystyczne

5350
czysta biel

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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FOOD
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80
Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

FOOD DLA PANÓW Kitel roboczy

Warianty kolorystyczne

Łączy kompetencje z 
higieną
Kitel roboczy oznacza dla klientów zachowanie wyso-
kiego poziomu czystości. Ponadto stanowi on przepi-
sową ochronę, daję poczucie bezpieczeństwa i oferuje 
miejsce na długopisy, notesiki itd.

Akcesoria
 wykładany kołnierz
 schowana listwa z zatrzaskami
 po prawej 1 kieszeń wewnętrzna
 1 kieszeń wewnętrzna z lewej strony na komórkę
 regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

5360
czysta biel

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

FOOD DLA PANÓW Kitel do rzeźni

Dzięki kapturowi nic nie przedostanie 
do żywności. 

Warianty kolorystyczne

5390
czysta biel

Praktycznie 
wyposażony
Z praktycznym płaszczem zachowasz całkowitą higienę. 
Dzięki zintegrowanemu kapturowi nie ma ryzyka, że 
włosy lub inne części garderoby dostaną się do obra-
bianego mięsa. 

Akcesoria

 kaptur
 schowana listwa z zatrzaskami
 2 kieszenie boczne z patkami i zapięciem na zatrzaski
 po prawej 1 kieszeń wewnętrzna
 1 kieszeń wewnętrzna z lewej strony na komórkę
 regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów
  podwójna tkanina na ramionach i na górze rękawów

Rozmiary 
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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FOOD DLA PAŃ

      MISTRZYNIE W 
      BRANŻY SPOŻYWCZEJ 
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FOOD
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FOOD DLA PAŃ Spodnie do pasa

Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

Warianty kolorystyczne

5331
czysta biel

Akcesoria

 2 wpuszczane obszerne kieszenie z patką izatrzaskami
 ściągacz z gumką w pasie
 pasek z 7 szlufkami
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 szerokość nogawek regulowana zatrzaskiem

Rozmiary 

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Certyfikaty i normy

Gumowy ściągacz w pasie zapew-
niający większą swobodę ruchu.

Narzędzia do pracy są bezpiecznie 
schowane w kieszeniach bocznych 
z patką.

Dzięki regulowanej szerokości no-
gawki spodnie można nosić do każdego 
rodzaju obuwia. 

Bezpieczeństwo 
pracy, przyjemność 
noszenia
Spodnie do pasa z kolekcji Food są szorstkowane od 
wewnątrz, wygodne i jednocześnie odporne na zuży-
cie. Możliwość prania przemysłowego i odporność na 
zbieganie się gwarantują długi okres użytkowania. 

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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FOOD
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FOOD DLA PAŃ Spodnie ogrodniczki

Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

W wewnętrznej kieszeni w klapie 
dokumenty i telefon komórkowy nie 
będą miały kontaktu z żywnością. 

W kieszeni na udziemożna bezpieczne 
przechować ważne rzeczy. 

Elastycznewstawki w pasie pozwalają 
na dopasowanie spodni do każdej 
sylwetki oraz swobodę ruchu. 

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 klapa na piersi z wewnętrzną kieszenią
 2 wpuszczane obszerne kieszenie z patką izatrzaskami
 1 kieszeń na piersi z patką i zatrzaskiem
 elastyczne wstawki po bokach
 klamrowe zapięcia na szelkach
 szerokość nogawek regulowana zatrzaskiem

Rozmiary 

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Certyfikaty i normy

Kompletna ochrona
Damskie ogrodniczki z możliwością wielu regulacji  
oferuje bezpieczeństwo w zakresie higieny dzięki  
zakrytym kieszeniom i możliwość indywidualnego 
dopasowania do sylwetki. 

Warianty kolorystyczne

5341
czysta biel
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FOOD DLA PAŃ Kitel roboczy

Według zaleceń HACCP i normy 
DIN 10524 przewidzianej dla 
higieny środków spożywczych

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne

5361
czysta biel

Akcesoria

 długi rękaw
 wykładany kołnierz
 schowana listwa z zatrzaskami
 2 boczne wewnętrzne kieszenie na zatrzask 
 regulowane mankiety
 ściągnięty paskiem na plecach

Rozmiary 

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Certyfikaty i normy

Nie mechaci się
i jest odporny na  
rozerwania
Damski kitel roboczy z kolekcji Food to higieniczna 
odzież ochronna, którą można szybko ubrać.  Inne jej 
zalety to duża odporność na zużycie i wysoki komfort 
noszenia.

FOOD
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80
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Dla panów Dla pań

Kurtka czysta biel 5310
 chabrowy 5315

Spodnie czysta biel 5331
do pasa  

Wciągana czysta biel 5370
koszula  

Spodnie czysta biel 5341
ogrodniczki

Spodnie czysta biel 5330
do pasa chabrowy 5335

Kitel roboczy czysta biel 5361

Spodnie czysta biel 5340
ogrodniczki chabrowy 5345

Kombinezon czysta biel 5350

Kitel roboczy czysta biel 5360

Płaszcz czysta biel 5390
do rzeźni 

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Food  
wraz ze zdjęciami z animacją: 

FOOD

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

  On potrafi robić wiele rzeczy na raz – my zresztą też.  

 MG 260 



MG 260

MG 260

MG oznacza „tkaninę mieszaną” i jest połączeniem poliestru z baweł-
ną. Zalety obydwu materiałów doskonale się uzupełniają, przy czym 
szczególnie włókna poliestrowe wyraźnie zwiększają wytrzymałość 
tkaniny. Odporność na rozrywanie i ścieranie jest 5-8 razy większa 
niż w przypadku bawełny. Naturalna bawełna natomiast gwarantuje 
zachowanie przyjemnej temperatury ciała i wysoki komfort noszenia.  

Odzież robocza narażona jest codziennie na duże obcią-
żenia. Dlatego należy zaufać jakości, która gwarantuje 
wytrzymałość i długą żywotność ubrań. Te zalety może 
zaoferować kolekcja MG 260 firmy PLANAM.

 PERFEKCYJNE 
 POŁĄCZENIE 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza  006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki 010
Kombinezon  012
Kitel roboczy 014

INFORMACJE
Normy 016
Serwis  018
Przegląd artykułów  019

ArtikelübersichtMG 260
Materiał Kolor podstawowy 

65% poliester, 35% bawełna
Splot diagonalny, ok. 260 g/m², 
ochrona przed przetarciem i  
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

Kolory chabrowy
bordo
zielony 
czysta biel
granatowy
szary  

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52
54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
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MG 260

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Akcesoria

 listwa z zatrzaskami
 2 wzmacniane kieszenie na piersi z patką i zatrzaskiem
 2 wzmacniane, skośne boczne kieszenie
 1 kieszeń na lewym rękawie
 1 kieszeń wewnętrzna
 regulowane mankiety
 kontrafałdy na plecach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Pasująca do każdej 
sylwetki i wytrzymała
Bluza zapewnia swobodę ruchu dzięki kontrafałdom na 
plecach i regulowanym mankietom.  

0810
chabrowy

0811
bordo

0812
zielony

0813
czysta biel

0814
granatowy

0815
szary

MG 260 Bluza

Warianty kolorystyczne

Podczas pracy fizycznej kontrafałdy 
na plecach zapewniają większą 
swobodę ruchu.  

Praktyczna kieszeń na ramieniu na 
małe narzędzia 

Bez problemu można podwinąć 
rękawy przy pomocy regulowanych 
mankietów.
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MG 260

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wstawiane obszerne kieszenie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu z patką
 1 podwójna kieszeń na metrówkę
 pas zapinany na haftkę

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Wytrzymały 
towarzysz w pracy
Perfekcyjne spodnie robocze są wygodne i wytrzymałe –  
te cechy oferuje PLANAM dzięki mieszance poliestru i  
bawełny w spodniach do pasa z kolekcji MG 260.

0820
chabrowy

0821
bordo

0822
zielony

0823
czysta biel

0824
granatowy

0825
szary

MG 260 Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne

Łatwe do zakładania dzięki pasowi 
zapinanemu na haftkę

Dzięki kieszeni na drobne monety 
pieniądze są zawsze pod ręką. 

Masz wszystko przy sobie: Kieszeń  
na metrówkę przechowuje Twoje 
najważniejsze narzędzie do pracy w 
zasięgu ręki. 
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MG 260

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 klapa na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 dodatkowa naszyta kieszeń na klapie
 2 wstawiane obszerne kieszenie
 rozporek na zamek błyskawiczny
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu z patką i zatrzaskiem
 1 podwójna kieszeń na metrówkę
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 szerokość w pasie regulowana z boku
  wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie  

zaprojektowaną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Praktyczne dzięki 
wielu akcesoriom
Sześć kieszeni, w tym jedna kieszeń na piersi z krytym 
zamkiem mosiężnym oraz obszerne kieszenie zapewnią, 
że podczas prac rzemieślniczych wszystkie narzędzia 
będą pod ręką.

0830
chabrowy

0831
bordo

0832
zielony

0833
czysta biel

0834
granatowy

0835
szary

MG 260 Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

Większa swoboda ruchu dzięki  
możliwości regulacji w pasie

Naszyta kieszeń na klapie oferuje 
dodatkowo miejsce na ważne papiery, 
długopis, notes i inne przybory. 
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MG 260

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 kryty 2-kierunkowy zamek błyskawiczny, ok. 60 cm 
 2 wzmacniane kieszenie na piersi z patką i zatrzaskiem
 2 wstawiane obszerne kieszenie
 1 podwójna kieszeń na metrówkę
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu z patką i zatrzaskiem
 regulowane mankiety
 regulowana szerokość nogawek
 gumka z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Gotowy na 
każdą akcję
Do warsztatu lub na budowę – dzięki wielu  
możliwościom regulacji, kieszeniom i wygodnemu 
2-kierunkowemu zamkowi błyskawicznemu  
kombinezon dopasuje się do każdego rodzaju pracy.   

0840
chabrowy

0841
bordo

0842
zielony

0843
czysta biel

0844
granatowy

0845
szary

MG 260 Kombinezon

Warianty kolorystyczne

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Dzięki 2-kierunkowemu zamkowi 
błyskawicznemu można szybko 
zmienić ubranie. 

Regulowana szerokość nogawek 
pozwala na noszenie tych spodni 
prawie do każdego rodzaju obuwia 
roboczego.
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MG 260

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wykładany kołnierz
 2 wzmocnione boczne kieszenie
 1 wzmocniona kieszeń na piersi
 1 kieszeń wewnętrzna
 listwa z zatrzaskami
 regulowane mankiety

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Elastyczny  towarzysz 
na co dzień
Odzież roboczą potrzebujesz tylko do „narzucenia”? 
Dzięki kitlowi roboczemu z kolekcji MG 260 korzystasz z 
pewnej ochrony, gdy trzeba coś narzucić.  

0850
chabrowy

0851
bordo

0852
zielony

0853
czysta biel

0854
granatowy

0855
szary

MG 260 Kitel roboczy

Warianty kolorystyczne

Większa swoboda ruchu  
dzięki bocznym rozcięciom

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
listwie z zatrzaskami
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Bluza chabrowy  0810
 bordo  0811
 zielony  0812
 czysta biel 0813
 granatowy 0814
 szary 0815

Spodnie chabrowy  0820
do pasa bordo  0821
 zielony  0822
 czysta biel 0823
 granatowy 0824
 szary 0825

Spodnie chabrowy  0830
ogrodniczki bordo  0831
 zielony  0832
 czysta biel 0833
 granatowy 0834
 szary 0835

Kombinezon chabrowy  0840
 bordo  0841
 zielony  0842
 czysta biel 0843
 granatowy 0844
 szary 0845

Kitel chabrowy  0850
roboczy bordo  0851
 zielony  0852
 czysta biel 0853
 granatowy 0854
 szary 0855

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
MG 260 wraz ze zdjęciami z animacją: 

MG 260

Fashion for your profession

PL
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 Ukłon dla mistrzyń dnia codziennego!  

 DLA PAŃ 



DLA PAŃ

DLA PAŃ

Kolekcja dla pań przekonuje ugruntowanymi już zaletami PLANAM 
jak np. wysoki standard jakościowy oraz praktycznymi akcesoriami 
w ochronnej odzieży roboczej. Jeśli chodzi o wzornictwo i funk-
cjonalność stworzyliśmy specjalne modele, które nie tylko dobrze 
wyglądają, lecz również swym krojem gwarantują najwyższy komfort 
noszenia. Dzięki ich niezwykłej wytrzymałości panie mogą od dziś 
w pełni skoncentrować się na swojej pracy. Dzięki właściwościom 
pozwalającym na łatwą pielęgnację i możliwość suszenia w suszarce 
wszystkie artykuły gwarantują długi okres ich używania.

Odzież robocza musi być nie tylko funkcjonalna i prak-
tyczna, powinna się także kierować potrzebami osoby, 
która ją nosi. Dlatego też PLANAM produkuje zgodnie 
z wymaganiami branżowymi i najróżniejszymi wymaga-
niami pań i panów.

  DLA KOBIET, 
 KTÓRE ŻADNEJ PRACY  
 SIĘ NIE BOJĄ 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Kitel roboczy  006
tkania mieszana  
Kasak  Rękaw 1/4 008
Spodnie do pasa 010
Kitel roboczy bawełna  012
Bluza  014
Spodnie ogrodniczki 016

INFORMACJE
Serwis  018
Przegląd artykułów   019

DLA PAŃ
Tkanina mieszana Bawełna Bluza/spodnie ogrodniczki

Material 65% poliester, 35% bawełna
splot diagonalny, ok. 230 g/m² 
ochrona przed przetarciem i  
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330 
uszlachetnienie = materiał stabilny 
pod kątem wymiarów i wyjątkowo 
łatwy do pielęgnacji

100% bawełna
splot diagonalny, ok. 230 g/m² 
ochrona przed przetarciem i  
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330 

60% bawełna, 40% poliester
splot diagonalny, ok. 290 g/m² 
ochrona przed przetarciem i  
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

Kolory chabrowy 
czysta biel 

chabrowy
czysta biel 

chabrowy

Rozmiary Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46   
48 – 50 – 52 – 54 

Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46   
48 – 50 – 52 – 54

Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46   
48 – 50 – 52 – 54 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

        

chabrowy

      
czysta biel

       

        

398 | 399DLA PAŃ



UVS 065120      TESTEX Zür ich

80

DLA PAŃ

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 Krój rozkloszowany 
 ¾ długości
 wykładany kołnierz 
 listwa z guzikami 
 2 kieszenie boczne 
 pasek ściągający na plecach

Rozmiary 

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Wygodny
i praktyczny 
Kitel roboczy to ulubiony strój do pracy w aptece, 
laboratorium lub gabinecie lekarskim, ponieważ jest 
wyjątkowo higieniczny i wygodny w noszeniu. 

1601
chabrowy 

1602
czysta biel

1611
chabrowy  

1612
czysta biel

1621
chabrowy  

1622
czysta biel

Kitel roboczy dostępny jest z różną 
długością rękawów. Zkrótkim ręka-
wem...

Pasek ściągający na plecach gwaran-
tuje dobre dopasowanie do sylwetki.  

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
listwie z zatrzaskami

...bez rękawów lub z długim ręka-
wem (patrz po prawej). 

400 | 401

Warianty kolorystyczne 
długi rękaw

Warianty kolorystyczne
bez rękawów

Warianty kolorystyczne
  rękaw

DLA PAŃ Kitel roboczy tkanina mieszana 
długi rękaw, 1 4 rękaw, bez rękawów



DLA PAŃ

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria
 

 listwa z guzikami 
 regulowane rozcięcia boczne 
 2 naszyte boczne kieszenie 

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Pomaga przy każdej 
czynności
Kto poświęca dużo czasu na sortowanie i pakowanie 
musi mieć zapewnioną swobodę rąk i nie zaczepiać się  
rękawami. Kasak dla pań z rękawem ¼ optymalnie 
dopasuje się do każdych warunków w pracy. 

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80

Więcej swobody ruchu nóg dzięki 
bocznym rozcięciom

1631
chabrowy 

1632
czysta biel

Warianty kolorystyczne

402 | 403

DLA PAŃ Kasak 1 4 rękaw tkanina mieszana



DLA PAŃ

Akcesoria
 

 ściągacz z gumką w pasie 
 2 klasyczne kieszenie z przodu

Rozmiary 

Normalne rozmiary
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46– 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Wygodny krój
Dzień pracy może być długi. Spodnie do pasa dla pań 
są bardzo wygodne dzięki ściągaczowi z gumką w 
pasie i mają dwie praktyczne kieszenie. 

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80

1647
czysta biel

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Dwie klasyczne kieszenie z przodu, 
aby ważne przybory do pracy były 
zawsze pod ręką.

404 | 405

DLA PAŃ Spodnie do pasa tkanina mieszana



DLA PAŃ

Akcesoria

 krój rozkloszowany 
 ¾ długości
 wykładany kołnierz 
 listwa z guzikami 
 2 kieszenie boczne 
 pasek ściągający na plecach

Rozmiary 

Normalne rozmiary  
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Czysta natura
Czysta bawełna gwarantuje wygodną pracę i jest 
przyjemna w dotyku.  

1681
chabrowy 

1682
czysta biel

1686
chabrowy  

1687
czysta biel

1691
chabrowy  

1692
czysta biel

UVS 065123      TESTEX Zür ich

80

Viertelarm

ohne Arm

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

A kieszenie z boku oferują 
optymalną ilość miejsca.

Listwa z zatrzaskamiułatwia szybkie 
zakładanie. 

Kitel roboczy dostępny jest z różną 
długością rękawów. Zkrótkim ręka-
wem...

...bez rękawów lub z długim ręka-
wem (patrz po prawej). 

406 | 407

DLA PAŃ Kitel roboczy Bawełna 
długi rękaw, 1 4 rękaw, bez rękawów

Warianty kolorystyczne 
długi rękaw

Warianty kolorystyczne
bez rękawów

Warianty kolorystyczne
  rękaw



DLA PAŃ

Akcesoria

 ściągacz z gumką w pasie 
 2 skośne boczne kieszenie 
 2 kieszenie na piersi z patką i zatrzaskami
 1 kieszeń wewnętrzna 
 schowana listwa z zatrzaskami 
 regulowane mankiety ściągaczowe 
 kontrafałdy na plecach
 zawieszka w kołnierzu

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Wiele kieszeni 
i doskonale  
dopasowany krój
Cudownie dużo miejsca do przechowywania rzeczy: 
Bluza ma pięć kieszeni, w których szybko znikają narzę-
dzia do pracy i zawsze są pod ręką.  

1651
chabrowy 

UVS 065121      TESTEX Zür ich

80

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Dzięki kontrafałdom z tyłu można 
swobodnie rozłożyć ramiona. 

Praktyczna w czasie wykonywania ru-
chów dzięki regulowanym mankietom 

408 | 409

DLA PAŃ Bluza

Warianty kolorystyczne



DLA PAŃ

Akcesoria

 klapa na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym 
 dodatkowo naszyta kieszeń na klapie 
 1 kieszeń na udzie po lewej stronie 
 2 wstawiane kieszenie workowe 
 2 tylne kieszenie 
 1 podwójna kieszeń na metrówkę 
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk 
 szerokość w pasie regulowana z boku 
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni 
 szelki z elastyczną wstawką 
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Gdy je masz na 
sobie – wszystko 
masz przy sobie!
Jednoczęściowe ubranie dla pań zalicza się do ulubio-
nych uniformów roboczych: wiele kieszeni i ochrona od 
stóp po klatkę piersiową, która dzięki dopasowaniu się 
do sylwetki zapewnia swobodę ruchów.  

1671
chabrowy 

UVS 065121      TESTEX Zür ich

80

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Wolisz luźniejszy fason? 
To już nie problem, ponieważ przewi-
dziano regulację szerokości w pasie

Więcej miejsca na narzędzia dzięki  
praktycznej kieszeni na metrówkę. 

Masz wszystko przy sobie: Kieszeń 
na udzie przechowuje Twoje 
najważniejsze narzędzie do pracy w 
zasięgu ręki.

410 | 411

DLA PAŃ Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne



Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji dla 
pań wraz ze zdjęciami z animacją: 

DLA PAŃ

Fashion for your profession

Tkanina mieszana Bawełna Bluza/spodnie ogrodniczki

Kitel roboczy  
Rękaw 1/1 chabrowy 1601
 czysta biel 1602
Rękaw 1/4 chabrowy 1611
 czysta biel 1612
Bez rękawów chabrowy 1621
 czysta biel 1622

Kitel roboczy  
Rękaw 1/1 chabrowy 1681
 czysta biel 1682
Rękaw 1/4 chabrowy 1686
 czysta biel 1687
Bez rękawów chabrowy 1691
 czysta biel 1692

Bluza chabrowy 1651

Kasak   chabrowy 1631
Rękaw 1/4 czysta biel 1632

Spodnie chabrowy 1671 
ogrodniczki

Spodnie do pasa czysta biel 1647

PL

Fashion for your profession

 Stres się Ciebie nie ima –  

 podobnie jak pył i brud nie trzyma się Twoich ubrań.  

 MG 290 



MG 290

MG 290

Nasza innowacyjna kolekcja MG 290 pokazuje, jak perfekcyjnie 
pasują do siebie materiały. Tkanina mieszana z 60% bawełny i 40% 
poliestru tylko w niewielkim stopniu gromadzi ładunki elektrosta-
tyczne, dlatego też nie przywiera do niej brud ani pył. Oddychający 
materiał ważący 290 g na metr kwadratowy jest wyjątkowo łatwy w 
pielęgnacji i gwarantuje długą żywotność. To odzież robocza najwyż-
szej jakości, która dodatkowo oferuje komfort noszenia.  

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Mimo to czyste 
ubranie jest ważne, gdy chodzi o kontakty w klientami. 
Dlatego połączyliśmy najlepsze cechy dwóch materia-
łów i stworzyliśmy z tego osłonę przed brudem i pyłem. 

 MATERIAŁ, Z 
 KTÓREGO ZROBIENI 
 SĄ BOHATEROWIE 

414 | 415Fashion for your profession



Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA 
Bluza 006
Spodnie do pasa  008
Spodnie ogrodniczki  010
Kombinezon 012
Kitel roboczy  014

INFORMACJE
Normy 016
Serwis 018
Przegląd artykułów 019

MG 290

MG 290

Materiał 60% bawełna, 40% poliester
splot diagonalny, ok. 290 g/m²,  
ochrona przed przetarciem i 
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

Kolory chabrowy
czerwony
zielony
khaki 

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

        

416 | 417



UVS 065121      TESTEX Zür ich

80

MG 290

MG 290 Bluza

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 chowane kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety
 kontrafałdy z tyłu

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Wygodna i 
uniwersalna
Dzięki bluzie posiadasz nie tylko dobrą ochronę.  
W pięciu dołączonych kieszeniach jest dużo miejsca  
na duże i małe narzędzia. 

0610
chabrowy

0611
czerwony

0612
zielony

0614
khaki

Większa swoboda ruchu dzięki kon-
trafałdom na plecach

Zakryta listwa z guzikami gwarantuje 
gładkie powierzchnie. 

Indywidulana regulacja szerokości 
dzięki regulowanym mankietom

Warianty kolorystyczne

418 | 419



UVS 065121      TESTEX Zür ich

80

MG 290

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wszywany pasek z 7 szlufkami
 pasek z metalową sprzączką
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 tylna kieszeń
 1 kieszeń na metrówkę

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Perfekcyjny krój w 
każdym szczególe
Pas z doszytymi siedmioma szlufkami oraz pasek utrzy-
mują spodnie doskonale na swoim miejscu podczas 
pracy. Dzięki zakrytym kieszeniom z tyłu wszystkie 
ważne narzędzia są bezpiecznie przechowywane.

0620
chabrowy

0621
czerwony

0622
zielony

0624
khaki

Wszystko pod ręką dzięki kieszeni na 
metrówkę 

W obszernej kieszeni z boku miejsce 
znajdą nieporęczne narzędzia.

Pasek  z metalową sprzączką perfek-
cyjnie dopasowanie do sylwetki. 

MG 290 Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne

420 | 421
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MG 290

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 klapa na piersi z mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 dodatkowo naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 tylna kieszeń
 1 kieszeń na metrówkę
 regulowane rozcięcia boczne
 rozporek na mosiężny zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną wstawką 
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Elastyczne i 
wytrzymałe
Spodnie ogrodniczki dzięki solidnie wykonanej tylnej części i 
klamrowym zapięciom na szelkach nigdy się nie przesuwają –  
nawet przy wykonywaniu intensywnych prac. W kieszeniach 
zapinanych na zamek błyskawiczny można bezpiecznie  
schować narzędzia.

0630
chabrowy

0631
czerwony

0632
zielony

0634
khaki

Nie trzeba długo szukać dzięki  
kieszeni na klapie z przodu 

Spodnie można indywidulanie  
dopasować dzięki możliwości  
regulacji w pasie.

MG 290 Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

422 | 423
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MG 290

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2-kierunkowy zamek błyskawiczny, ok. 70 cm
 2 naszyte boczne kieszenie
 1 kieszeń na metrówkę
 1 tylna kieszeń
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 mankiety
 regulowany ściągacz z tyłu
 szerokość w pasie regulowana

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

W pełni bezpieczny 
i wygodny
Jednoczęściowy ubiór zachęca swoim wygodnym 
krojem i komfortowym 2-kierunkowym zamkiem błyska-
wicznym. To całkowita ochrona – nie zsuwa się ani  
nie zaczepia o nic.  

0650
chabrowy

0651
czerwony

0652
zielony

0654
khaki

Większa swoboda ruchu dzięki  
2-kierunkowemu zamkowi 
błyskawicznemu

Tutaj znajdą bezpieczne miejsce także 
małe narzędzia: w kieszeni na 
piersi z zamkiem błyskawicznym.

Ściągacz z gumką w pasie optymal-
nie dopasowuje się do sylwetki. 

MG 290 Kombinezon

Warianty kolorystyczne

424 | 425



UVS 065121      TESTEX Zür ich
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MG 290

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wykładany kołnierz
 2 kieszenie boczne
 1 kieszeń na piersi
 schowana listwa z guzikami
 wymienne guziki
 pasek ściągający na plecach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Delikatny materiał 
i doskonale 
dopasowany krój
W dziale sprzedaży czy w magazynie – kitel roboczy 
chroni Cię przed kurzem i brudem i robi dobre wrażenie 
na klientach. Dzięki paskowi ściągającemu na plecach 
można swobodnie regulować jego szerokość.  

0640
chabrowy

0641
czerwony

0642
zielony

0644
khaki

Pasek ściągający na plecach gwaran-
tuje perfekcyjny  
krój. 

Większa swoboda ruchu dzięki  
bocznym rozcięciom

Zakryta listwa z guzikami sprawia 
eleganckie wrażenie

MG 290 Kitel roboczy

Warianty kolorystyczne

426 | 427



Bluza chabrowy 0610
 czerwony 0611
 zielony 0612
 khaki 0614

Spodnie chabrowy 0620
do pasa czerwony 0621
 zielony 0622
 khaki 0624

Spodnie chabrowy 0630
ogrodniczki czerwony 0631
 zielony 0632
 khaki 0634

Kombi- chabrowy 0650
nezon czerwony 0651
 zielony 0652
 khaki 0654

Kitel chabrowy 0640
roboczy czerwony 0641
 zielony 0642
 khaki 0644

 

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
MG 290 wraz ze zdjęciami z animacją: 

MG 290

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Szyjemy miękkie ubrania dla twardych facetów.  

 BW 290 



BW 290

BW 290

100% bawełny w gramaturze ok. 290 g/m² – BW 290 gwarantuje 
wygodną pracę w lekkiej odzieży. Naturalne włókno jest niezwykle 
wytrzymałe na działania chemiczne i mechaniczne a tym samym 
zapewnia znakomitą ochronę. Kolejne cechy szczególne tej kolekcji 
to wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozerwanie oraz ochrona 
przed zbieganiem zgodnie z DIN EN ISO 6330, które zdecydowanie 
przedłużają okres użytkowania odzieży.

Bawełna jest ulubionym materiałem ubraniowym. Tylko  
naturalne włókna mają takie cechy: są bardzo chłonne, 
miłe dla skóry, mają niski potencjał alergenny, są od-
porne na ciepło, elastyczne i mają długą żywotność. 
Te wszystkie właściwości łączy kolekcja BW 290 marki 
PLANAM.  

  NATURALNY 
  KOMFORT NOSZENIA 

Fashion for your profession 430 | 431



Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza robocza 006
Bluza 008
Spodnie do pasa 010
Spodnie do pasa  012
Cargo
Spodnie ogrodniczki  014
Spodnie ogrodniczki 016 
Cargo 

Kombinezon z krytym  016
zamkiem 
Kombinezon 018
Kitel roboczy 020

INFORMACJE
Normy 024
Serwis  026
Przegląd artykułów   027

BW 290

BW 290

Materiał 100% bawełna 
splot diagonalny, ok. 290 g/m²,
ochrona przed przetarciem i  
zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

Kolory chabrowy
granatowy
czerwony 
zielony
czysta biel
khaki
szary 

Kitel roboczy niedostępny w kolorze 
granatowym 

Kombinezon z ukrytym zamkiem
dostępny tylko w kolorze chabrowym 
i zielonym 

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

kolorowe

       
białe

       

Ochrona 
kolan

Certyfikat ochrony kolan w połącze-
niu z nakolannikami PLANAM (numer 
artykułu 9901027 dla spodni do pasa 
Cargo lub spodni ogrodniczek Cargo

432 | 433
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BW 290

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie boczne
 1 kieszeń na piersi
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety ze ściągacza

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Komfortowe z 
wieloma kieszeniami
Lekka bluza robocza posiada cztery kieszenie na twoje 
narzędzia do pracy oraz ukrytą listwę z guzikami, co 
ułatwia wykonywanie czynności.

0101
chabrowy

0103
czerwony

0102
granatowy

0104
zielony

0150
khaki

0190
szary

0105
czysta biel

Dzięki ukrytej listwie z guzikami o 
nic się nie zaczepisz

BW 290 Bluza robocza

Warianty kolorystyczne
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BW 290

Akcesoria

 2 kieszenie boczne
 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety ze ściągacza

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Praktyczna 
i wygodna
Bawełniana bluza jest wytrzymała i doskonale  
dopasowuje się do wszystkich ruchów dzięki  
kontrafałdom na plecach.

0106
chabrowy

0108
czerwony

0107
granatowy

0109
zielony

0151
khaki

0191
szary

0110
czysta biel

Kontrafałdy na plecach gwarantują 
optymalną swobodę ruchu. 

W dwóch praktycznych kieszeniach 
na piersi można szybko i łatwo scho-
wać ważne dokumenty.

Ukryta listwa z guzikami umożliwia 
pracę bez zaczepiania się o wystające 
elementy. 

BW 290 Bluza

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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80

BW 290

Akcesoria

 wszywany pasek z 7 szlufkami
 pasek z metalową sprzączką
 rozporek na zamek błyskawiczny
 2 naszywane kieszenie z przodu, wzmacniane
 1 kieszeń z tyłu z patką
 1 kieszeń na metrówkę

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Różne akcesoria
Kto musi ciężko pracować, potrzebuje nie tylko 
wygodnej odzieży, ale i praktycznych akcesoriów. 
Spodnie do pasa dostępne są wraz z paskiem z 
metalową sprzączką. 

0116
chabrowy

0118
czerwony

0117
granatowy

0119
zielony

0152
khaki

0192
szary

0120
czysta biel

Praktyczne: Do spodni do pasa dołą-
czono dopasowany pasek. 

Więcej bezpieczeństwa dzięki 
praktycznej kieszeni z tyłu z patką

Dzięki podwójnej kieszeni na me-
trówkę masz pod ręką zawsze swoje 
narzędzie do pracy.

BW 290 Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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80

BW 290

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

Akcesoria

 wszywany pasek z 7 szlufkami
 ściągacz z gumką w pasie
 kieszeń na udzie po lewej stronie z wszytą kieszenią na komórkę
 kieszenie na nakolannikach
 rozporek na zamek błyskawiczny
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 kieszeń z tyłu z patką
 1 kieszeń na metrówkę

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Modny towarzysz 
na co dzień
Spodnie do pasa Cargo z naszytymi kieszeniami z boku nie 
na darmo zostały okrzyknięte ulubionymi spodniami do 
pracy. Są praktyczne i wygodne – doskonale nadają się do 
każdej pracy.  

0181
chabrowy

0183
czerwony

0182
granatowy

0184
zielony

0186
khaki

0187
szary

0185
czysta biel

Większa swoboda ruchu dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Lepsze zabezpieczenie dla ochraniaczy 

Kieszeń na udzie z wszytą kieszenią 
na komórkę pozwala na szybki dostęp 
do telefonu. 

BW 290 Spodnie do pasa Cargo

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne
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80

BW 290

Akcesoria

 kieszeń na klapie na piersi z mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 dodatkowa naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 tylna kieszeń
 1 kieszeń na metrówkę
 regulowane rozcięcia boczne
 rozporek na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną

 elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Pasujące do każdej 
sylwetki i obszerne 
Dzięki różnym możliwościom regulacji w pasie i szelek 
spodnie ogrodniczki dopasowują się do każdej 
sylwetki. 

0121
chabrowy

0123
czerwony

0122
granatowy

0124
zielony

0153
khaki

0193
szary

0125
czysta biel

Dzięki możliwości regulacji w pasie 
spodnie ogrodniczki dopasują się do 
każdej talii. 

Elastyczne wstawki w szelkach 
gwarantują, że spodnie ogrodniczki 
będę pasować do każdego wzrostu. 

Kieszeń na klapie z zamkiem 
błyskawicznym zabezpieczy 
dokumenty poprzez zamknięcie. 

BW 290 Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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80

Praktyczna i bezpieczna: kieszeń na 
piersi z zamkiem błyskawicznym

Artykuł posiada certyfikat ochro-
ny kolan poziom 1 w połączeniu  
z nakolannikami PLANAM  
(nr art. 9901027) wg normy  
EN 14404, typ 2.

EN 14404 Typ 2

BW 290

Akcesoria

 kieszeń na klapie na piersi z mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 dodatkowa naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 kieszeń z tyłu i 1 kieszeń na metrówkę z regulowanymi  

 rozcięciami bocznymi
 kieszeń na udzie po lewej stronie
 kieszeń na nakolannikach
 rozporek na zamek błyskawiczny
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni z solidnie zaprojektowaną

 elastyczną wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Więcej swobody  
ruchu i więcej kieszeni
Wygodne spodnie ogrodniczki Cargo z dziewięcioma 
kieszeniami to absolutny hit kolekcji BW 290. Kto w pracy 
potrzebuje uporządkowanych narzędzi, jest w ciągłym ruchu i 
musi mieć wiele rzeczy przy sobie, ten dobrze wybrał kupując 
ten artykuł. 

0171
chabrowy

0173
czerwony

0172
granatowy

0174
zielony

0176
khaki

0177
szary

0175
czysta biel

BW 290 Spodnie ogrodniczki Cargo

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Lepsze zabezpieczenie dla ochraniaczy 

Kieszeń na udzie z wszytą kieszenią 
na komórkę pozwala na szybki dostęp 
do telefonu. 
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Akcesoria

 zamek błyskawiczny z 2 suwakami, ok. 70 cm, schowany pod patką
 2 kieszenie na piersi
 2 naszyte boczne kieszenie
 1 kieszeń na metrówkę
 2 tylne kieszenie
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 regulowany ściągacz w pasie
 regulowana szerokość nogawek
 regulowane mankiety ściągaczowe

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Całkowita ochrona
W warsztacie czy w zakładzie, ten kombinezon przekonuje 
dzięki swojemu zakrytemu zamkowi błyskawicznemu.  
Wygląda lepiej, a ponadto pracownik o nic się nie zaczepi. 

0138
chabrowy

0139
zielony

Półbuty czy buty za kostkę? Dzięki  
regulowanej szerokości nogawek 
można nosić obydwa rodzaje obuwia. 

Podwijanie rękawów lub podpinanie ich 
jest proste za sprawą regulowanych 
mankietów. 

Praktyczny zamek z dwoma suwaka-
mi jest zakryty, dlatego zapobiega 
uciążliwemu zaczepianiu się o 
wystającej elementy.

BW 290 Kombinezon 
 z ukrytym zamkiem błyskawicznym

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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BW 290

Akcesoria

 kołnierz wykładany
 zamek błyskawiczny z 2 suwakami, ok. 70 cm
 2 kieszenie na piersi
 2 naszyte boczne kieszenie
 1 kieszeń na metrówkę
 2 tylne kieszenie
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 regulowany ściągacz w pasie
 regulowana szerokość nogawek
 regulowane mankiety ściągaczowe

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Swoboda przy 
każdym ruchu 
Kombinezon BW 290 oferuje oprócz tradycyjnych 
akcesoriów także duży wybór kolorów pasujących do 
każdej branży. 

Łatwe odpinanie i zapinanie dzięki 
zamkowi z dwoma suwakami.  

Podwijanie rękawów lub podpinanie 
ich jest proste za sprawą regulowa-
nych mankietów. 

BW 290 Kombinezon

Warianty kolorystyczne

0126
chabrowy

0128
czerwony

0127
granatowy

0129
zielony

0155
khaki

0195
szary

0130
czysta biel

Praktyczna i bezpieczna: kieszeń na 
piersi z zamkiem błyskawicznym

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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BW 290

Akcesoria

 wykładany kołnierz
 2 kieszenie boczne
 1 kieszeń na piersi
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 wymienne guziki
 ściągnięty paskiem na plecach

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Certyfikaty i normy

Strój „na szybko”

W aptece lub w warsztacie:
Kto chce szybko „narzucić” na siebie strój roboczy, 
może liczyć na kitel roboczy z kolekcji BW 290:  
100% bawełna, 100% naturalny. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim: 
Listwa z wymiennymi guzikami jest 
zakryta. 

Dopasowanie dzięki paskowi na 
plecach 

BW 290 Kitel roboczy

Warianty kolorystyczne

0131
chabrowy

0136
czerwony

0134
zielony

0154
khaki

0132
szary

0135
czysta biel

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Bluza robocza chabrowy 0101
 granatowy 0102  
 czerwony 0103
 zielony 0104
 czysta biel 0105
 khaki 0150
 szary 0190

Kombinezon z chabrowy 0138
krytym zamkiem zielony 0139
 

Bluza chabrowy 0106
 granatowy 0107
 czerwony 0108
 zielony 0109
 czysta biel 0110
 khaki 0151
 szary 0191

Kombinezon chabrowy 0126
 granatowy 0127
 czerwony 0128
 zielony 0129
 czysta biel 0130
 khaki 0155
 szary 0195

Spodnie do pasa chabrowy 0116
 granatowy 0117
 czerwony 0118
 zielony 0119
 czysta biel 0120
 khaki 0152
 szary 0192

Kitel roboczy chabrowy 0131
 czerwony 0136
 zielony 0134
 czysta biel 0135
 khaki 0154
 szary 0132

Spodnie do chabrowy 0181
pasa Cargo granatowy 0182
 czerwony 0183
 zielony 0184
 czysta biel 0185
 khaki 0186
 szary 0187

Spodnie chabrowy 0121
ogrodniczki granatowy 0122
 czerwony 0123
 zielony 0124
 czysta biel 0125
 khaki 0153
 szary 0193

Spodnie chabrowy 0171
ogrodniczki granatowy 0172
Cargo czerwony 0173
 zielony 0174
 czysta biel 0175
 khaki 0176
 szary 0177

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
BW 290 wraz ze zdjęciami z animacją:

BW 290

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Najlepszy materiał dla miłośników natury  

 BW 270 



BW 270

BW 270

BW 270 – ten skrót oznacza wyjątkową lekkość i wysoki komfort w 
noszeniu, gdyż w gramaturze 270 g/m² znajduje się 100% baweł-
ny. Jednocześnie cechą produktów naturalnych jest optymalna 
przewiewność, nawet podczas upałów. Dzięki dużej elastyczności 
i ochronie przed zbieganiem materiału zgodnie z DIN EN ISO 6330 
kolekcja ta gwarantuje szczególnie długi okres użytkowania.

Wyjątkowo lekka, a mimo to bardzo wytrzymała – 
dzięki naszemu naturalnemu produktowi ze 100% 
bawełny otrzymujesz doskonałą ochronę nawet, gdy 
panują wysokie temperatury. Ciesz się naturalnymi 
materiałami niezawierającymi substancji szkodliwych 
i odzieżą roboczą, która idealnie dopasowuje się do 
sylwetki. Kolekcja z bawełny BW 270 poradzi sobie we 
wszystkich, nawet najtrudniejszych warunkach: Dzięki 
wyjątkowemu materiałowi odzież robocza jest 
wyjątkowo odporna na rozdarcia i wytrzymała.

       NATURALNA 
       LEKKOŚĆ 
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INFORMACJE
Normy 016
Serwis  018
Przegląd artykułów   019

ODZIEŻ ROBOCZA
Bluza robocza 006
Bluza  008
Spodnie do pasa 010
Spodnie ogrodniczki  012 
Kombinezon 014

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ArtikelübersichtBW 270

BW 270

Materiał 100% bawełna 
splot diagonalny, ok. 270 g/m²
bardzo wytrzymały, odporny na zbiega-
nie się zgodnie z DIN EN ISO 6330

Kolory chabrowy
granatowy
czysta biel
zielony

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

kolorowe

       
białe
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Wzmocnione kieszenie po bokach 
przytrzymują ciężkie i ostre narzędzia.

Gładka powierzchnia dzięki ukrytej 
listwie z guzikami

BW 270

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wzmocnione kieszenie po bokach 
 1 wzmocniona kieszeń na piersi
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety ze ściągacza
 brak szwu z tyłu

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Certyfikaty i normy

Elegancka
i praktyczna 
Praktyczna bluza robocza jest dostępna w czterech 
kolorach a dzięki wzmocnionym kieszeniom po bokach 
oferuje miejsce na ciężkie i ostre narzędzia.

1510
chabrowy

1511
granatowy

1513
zielony

1512
czysta biel

BW 270 Bluza robocza

Warianty kolorystyczne
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Akcesoria

 2 wzmocnione boczne kieszenie
 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 1 kieszeń wewnętrzna
 schowana listwa z guzikami
 mankiety ze ściągacza

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Certyfikaty i normy

Wygodna z wieloma  
kieszeniami do prze-
chowywania narzędzi
Bluza z wieloma kieszeniami oferuje dużo miejsca na większe 
i mniejsze narzędzia. Ponadto dobrze chroni dzięki ukrytej 
listwie z guzikami.

1550
chabrowy

1551
granatowy

1553
zielony

1552
czysta biel

A dzięki kieszeni na piersi z prze-
gródką na długopis przybory do pracy 
są zawsze pod ręką.

Wzmocnione kieszenie po bokach 
przytrzymują ciężkie i ostre narzędzia.

Gładka powierzchnia dzięki ukrytej 
listwie z guzikami

BW 270 Bluza

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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BW 270

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wszywany pasek z 7 szlufkami
 rozporek zapinany na guziki
 2 wstawiane kieszenie przednie
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 1 kieszeń na metrówkę

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Certyfikaty i normy

Doskonałe 
dopasowanie 
Wygodne spodnie do pasa doskonale leżą dzięki  
wszytemu paskowi z siedmioma szlufkami.  

1520
chabrowy

1521
granatowy

1523
zielony

1522
czysta biel

Metrówka zawsze pod ręką dzięki 
specjalnej kieszeni

Rozporek z guzikiem umieszczonym 
od wewnątrz

BW 270 Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne
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BW 270

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 klapa na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie
 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 1 kieszeń na metrówkę
 regulowane rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 rozporek zapinany na guziki
 wysoki, zachodzący na plecy tył spodni
 szelki spodni z gumową wstawką
 klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Certyfikaty i normy

Sprawdzone i 
elastyczne 
Ten klasyk przekonuje dzięki swoim regulowanym 
szelkom i bezpiecznym zapięciom klamrowym na 
szelkach. 

1530
chabrowy

1531
granatowy

1533
zielony

1532
czysta biel

Długo okres użytkowania dzięki zapię-
ciu rozporka na guziki

Doskonałe dopasowanie dzięki możli-
wości regulacji w pasie

Małe elementy są dobrze rozmiesz-
czone dziękiklapie na piersi z 
zamkiem błyskawicznym.

BW 270 Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne
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BW 270

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 zamek błyskawiczny z 2 suwakami, ok. 70 cm
 2 kieszenie na piersi z patką
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie boczne
 1 kieszeń na metrówkę
 2 wzmocnione kieszenie z tyłu
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 regulowana szerokość rękawów i nogawek
 regulowany ściągacz w pasie

Rozmiary 

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Certyfikaty i normy

Pełne 
zabezpieczenie 
Kombinezon roboczy oferuje pełną ochronę i można  
go łatwo zapinać i odpinać dzięki zamkowi błyskawicz-
nemu z 2 suwakami.  

1540
chabrowy

1541
granatowy

1543
zielony

1542
czysta biel

BW 270 Kombinezon

Warianty kolorystyczne

Doskonała ochrona dzięki ukrytemu 
zamkowi z 2 suwakami

Dopasowanie do sylwetki dzięki  
regulowanej szerokości nogawek

Różna szerokość dzięki regulowanym 
mankietom 

Gumowy ściągacz w pasie zapew-
niający większą elastyczność
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Odzież robocza

Bluza chabrowy 1510
robocza granatowy 1511
 czysta biel 1512
 zielony 1513

Bluza chabrowy 1550
 granatowy 1551
 czysta biel 1552
 zielony 1553

Spodnie chabrowy 1520
do pasa granatowy 1521
 czysta biel 1522
 zielony 1523

Spodnie chabrowy 1530
ogrodniczki granatowy 1531
 czysta biel 1532
 zielony 1533

Kombi- chabrowy 1540
nezon granatowy 1541
 czysta biel 1542
 zielony 1543

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
BW 270 wraz ze zdjęciami z animacją:

BW 270

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 On lubi pracę u podstaw – my też.  

 BIELIZNA  

 FUNKCYJNA 



BIELIZNA FUNKCYJNA

Bielizna funkcyjna PLANAM jest lekka, wygodna i miła w 
dotyku - dlatego pozwala na swobodny ruch. Wysokiej klasy m 
ateriał sprawia, że bielizna z tej kolekcji jest oddychająca i bardzo 
higieniczna. Nawet jeśli jesteś narażony na mocne wahania 
temperatury, odzież utrzymuje ciepłotę ciała w równowadze i 
gwarantuje wygodę w noszeniu.

Ludzie pracy nie boją się deszczu, zimna ani śniegu. 
Dzięki dobrej bieliźnie zachowasz ciepło i możesz 
pracować dalej, gdy inni zaczynają marznąć 

 AKCJA  
 BIELIZNA 

BIELIZNA FUNKCYJNA
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Spis treści 

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004
Przegląd artykułów   004

BIELIZNA FUNKCYJNA 
Set 180 g/m2 006
Kalesony 275 g/m²  008
Koszulka z długim rękawem 275 g/m² 010
Bokserki 190 g/m² 012
Koszulka z krótkim rękawem 190 g/m² 014
Kalesony 190 g/m² 016
Koszulka z długim rękawem 190 g/m² 018

Artikelübersicht

BIELIZNA FUNKCYJNA

BIELIZNA FUNKCYJNA
180 g/m² Set Fit 250 g/m²

Materiał 65% poliester, 35% wiskoza 69% nylon, 24% poliester, 7% elastan 

Kolory czarny czarny, niebieski

Rozmiary Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Rozmiary międzynarodowe  
S/M – L /XL – XXL / XXXL

Pflege- 
hinweise            

275 g/m² 190 g/m²

Materiał 70% poliester (cool dry),
28% bawełna, 2% elastan (spandex)

55% bawełna, 38% poliester (cool dry),  
7% elastan (spandex)

Kolory szary szary

Rozmiary Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Rozmiary międzynarodowe  
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Akcesoria

Koszulka z długim rękawem
 okrągły dekolt
 mankiety ze ściągacza
 szwy kontrastowe

Kalesony
 ściągacz z gumką w pasie
 ściągacze na nogawkach
 rozcięcie
 szwy kontrastowe

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Praktyczny i wygodny 
komplet bielizny
Dzięki przyjemnym w noszeniu majtkom i wygodnej koszulce stawisz 
czoła każdej temperaturze: Lekka mieszanka z wiskozą gwarantuje 
właściwą temperaturę ciała. Szwy w kontrastowym kolorze i ściąga-
ne mankiety stanowią dodatkowo modne akcenty.

2215
czarny

Wyjątkowo nieskomplikowane 
dzięki rozcięciu

BIELIZNA FUNKCYJNA 
Set 180 g/m²

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Praktyczna ze strukturą 
tkaniny zapewniającą 
komfort
Możesz wykonywać pracę i zachować dobre samopoczucie: 
Zestaw oddychającej bielizny zapewni ciepło i odprowadzenie 
wilgoci.Dzięki płaskim szwom można ją wygodnie nosić pod 
odzieżą roboczą i zimową.

BIELIZNA FUNKCYJNA 
Set Fit

Warianty kolorystyczne

2275
czarny

2276
niebieski

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 oddychająca
 termoaktywna (optymalne odprowadzenie wilgoci),  

 dzięki czemu zapewnia komfort ciepła i suchą skórę
 szybkie wysychanie
 skuteczna ochrona cieplna
 przyjemnie miękka, maksymalnie płaskie szwy zapewniają wysoki  

 komfort noszenia
 bardzo elastyczny materiał, który doskonale dopasowuje się  

 do sylwetki i lekko uciska
 dokładnie przylega do ciała, dzięki czemu można ją wygodnie  

 nosić pod odzieżą roboczą i zimową

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
S/M – L/XL – XXL/XXXL

Certyfikaty i normy

Elastyczny materiał zapewnia 
perfekcyjny krój.

N
ow

oś
ć!
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 ściągacz z gumką w pasie
 ściągacze na nogawkach
 rozcięcie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Elastyczne i  
wyjątkowo delikatne
Kalesony optymalnie dopasowują się do sylwetki dzięki 
miękkiemu materiałowi i ściągaczowi z gumką – bez 
guzików czy zamka błyskawicznego.

2261
szary

Brak uciążliwego zdejmowania dzięki 
rozcięciu

Wewnętrzna struktura dzianiny 
sprawia, że bielizna jest przyjemna dla 
skóry.

Pełna swoboda ruchów dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

BIELIZNA FUNKCYJNA
Kalesony 275 g/m²

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 okrągły dekolt
 ściągacze na rękawach

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Wygodna i świetnie 
dopasowana 
Koszulka z długim rękawem doskonale dopasowuje się 
do kształtów ciała dzięki ściągaczom na mankietach i 
okrągłemu dekoltowi i stanowi świetne zabezpieczenie 
pod wierzchnią odzież. 

2271
szary

Miękka struktura dzianiny od 
wewnątrz jest przyjemna dla skóry. 

Ściągacze zapewniają doskonałe 
dopasowanie pod wierzchnią odzieżą 
roboczą.

BIELIZNA FUNKCYJNA
Koszulka z długim rękawem 275 g/m²

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 ściągacz z gumką w pasie
 krótkie nogawki

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Wygodne i lekkie 

Gdy na zewnątrz jest ciepło, dobrze jest wybrać 
bokserki.

2221
szary

Optymalne dopasowanie do sylwetki 
dzięki ściągaczowi z gumką w pasie

BIELIZNA FUNKCYJNA
Bokserki 190 g/m²

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 wygodna
 okrągły dekolt

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Elastyczna i 
oddychająca
Zimno czy ciepło, koszulka z krótkim rękawem to 
zawsze odpowiednia podstawa ubioru. Okrągły dekolt 
przyjemnie się zakłada. 

2241
szary

BIELIZNA FUNKCYJNA
Koszulka z krótkim rękawem 190 g/m²

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 ściągacz z gumką w pasie
 ściągacze na nogawkach
 rozcięcie

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Ciepłe, z delikatnego 
materiału
Lekki materiał oferuje dużą wygodę noszenia. 
Kalesony utrzymują ciało i nogi w cieple nawet przy 
niskich temperaturach. 

2231
szary

Bardzo wygodne dzięki rozcięciu w 
rozporku

BIELIZNA FUNKCYJNA
Kalesony 190 g/m²

Warianty kolorystyczne
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BIELIZNA FUNKCYJNA

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 okrągły dekolt
 ściągacze na rękawach

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Certyfikaty i normy

Luźna i
funkcjonalna
Koszulka jest lekka i przyjemna w noszeniu, a delikatny 
materiał optymalnie reguluje temperaturę ciała, odda-
jąc wilgoć na zewnątrz.

2251
szary

Dzięki mankietom ze ściągacza 
koszulka dobrze leży przy każdym 
ruchu. 

BIELIZNA FUNKCYJNA
Koszulka z długim rękawem 190 g/m²

Warianty kolorystyczne
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Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Bielizna 
funkcyjna wraz ze zdjęciami z animacją: 

BIELIZNA FUNKCYJNA
180 g/m² 250 g/m² 275 g/m² 190 g/m²

Numer 
artykułu

Set  2215 Set Fit czarny  2275
Set Fit niebieski  2276

Kalesony 2261
Koszulka z 2271
długim rękawem

Bokserki 2221
Koszulka z 2241 
krótkim rękawem
Kalesony 2231
Koszulka z 2251 
długim rękawem

PL

Fashion for your profession

 On jest dumny, gdy wszystko do siebie pasuje – my też.  

 KOSZULE 



KOSZULE

Kolekcja koszul PLANAM oferuje różne fasony i kombinacje 
kolorystyczne. Dzięki temu znajduje zastosowanie w różnych 
sytuacjach, pasuje do wielu artykułów należących do odzieży  
roboczej tej firmy. W ogrodzie, na budowie lub w domu – dzięki 
naturalnejtkaninie koszule te są łatwe w pielęgnacji i optymalnie 
regulują ciepłotę ciała. Wysoka jakość naszych surowców 
gwarantuje wysoki komfort noszenia i długi okres użytkowania. 

Kto chce zakończyć projekt sukcesem, potrzebuje 
swobody ruchu, komfortu i odpowiedniej temperatury 
ciała. Nasze koszule ze 100% bawełny są odpowiednim 
towarzyszem zarówno w pracy, jak i w domu. 

 JAKOŚĆ PŁYNĄCA  
 Z NATURY 

KOSZULE
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Sommaire

MATIÈRE & TAILLES
Tableau des tailles  004

VÊTEMENT DE TRAVAIL
Koszula Square  006
Koszula Country  008
długirękaw   
Koszula Country  010
krótkirękaw 

Koszula ze splotu Koszula 012
ze splotu skośnego 1/1 długi 
rękaw i 1/4 krótki rękaw 
Koszula flanelowa 2001  014

INFORMATIONS
Normes  024
Service  026
Przegląd artykułów   027

KOSZULE

KOSZULE

Koszula ze splotu skośnego Koszula flanelowa

Materiał 100% bawełna
ok. 200 g/m²

100% bawełna przeplatana  
ok. 160 g/m²

Długość 
rękawa

1/1 długi rękaw, 1/4 krótki rękaw 1/1 długi rękaw

Rozmiary 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Warianty  
kolorystyczne

niebieski, chabrowy, khaki, szary niebieski, czerwony, zielony

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji

                            
       

Koszula Square Koszula Contry

Materiał 100% bawełna przeplatana  
ok. 160 g/m²

100% bawełna przeplatana  
ok. 160 g/m²

Długość 
rękawa

1/1 długi rękaw 1/1 długi rękaw, 1/4 krótki rękaw

Rozmiary 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Warianty  
kolorystyczne

chabrowy/cynkowy, granatowy/
cynkowy, czarny/cynkowy, czerwony/
cynkowy, zielony/cynkowy

w niebieską kratę, w czarną kratę,  
w zieloną kratę, w grafitową kratę

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
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KOSZULE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 duża krata
 modny wzór
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM
 kontrastowe wykończenie mankietów,  listwy guzików i kołnierzyka
 długość pleców: 85 cm

Rozmiary 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Wygodna koszula 
w kratę
Koszula z długim rękawem, dzięki kieszeniom na piersi 
z patkami i guzikami ma dużo miejsca na narzędzia do 
pracy. Modny wzór pasuje doskonale do innych 
artykułów PLANAM.  

0490
chabrowy/
cynkowy

0492
czarny/cynkowy

0491
granatowy/
cynkowy

0493
czerwony/cynkowy

0494
zielony/cynkowy

KOSZULE Koszula Square

Warianty kolorystyczne

Designerska w każdym szczególe: 
Kolorowe, kontrastowe wykoń-
czenia mankietów lub listwy z 
guzikami czy kołnierza elegancko się 
odznaczają.

Kieszenie na piersi mogą 
bezpiecznie przechowywać małe 
narzędzia.

Doskonałe dopasowanie dzięki 
mankietom zapinanym na guziki.
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KOSZULE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 drobna krata
 modny wzór
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM
 kontrastowe wykończenie mankietów,  listwy guzików i kołnierzyka
 długość pleców: 85 cm

Rozmiary

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Wszechstronna 
i elegancka
W koszuli w stylu country zawsze zrobisz dobre wraże-
nie. Wzrok przykuwają tu kontrastowe wykończenia  
mankietów, listwy guzików i kołnierzyka. 

0480
w niebieską kratę

0482
w zieloną kratę

0481
w czarną kratę

0483
w grafitową kratę

KOSZULE Koszula Country długi rękaw

Warianty kolorystyczne

Kolorowe i kontrastowe 
wykończenia mankietów, listwy z 
guzikami lub kołnierza stanowią  
pasujący do całości akcent. 

Wszystko pod ręką dzięki kieszeniom 
na piersi z patką

Mankiety zapewniają doskonałe 
dopasowanie.
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KOSZULE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 drobna krata
 modny wzór
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM
 kontrastowe wykończenie mankietów,  listwy guzików i kołnierzyka
 długość pleców: 85 cm

Rozmiary

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Przewiewna i 
uniwersalna
Koszula z krótkim rękawem to właściwy wybór podczas  
upalnych dni. Bawełna zapewnia odpowiednią 
temperaturę ciała, a ręce są chłodzone przedostającym 
się przez rękawy powietrzem. 

0485
w niebieską kratę

0487
w zieloną kratę

0486
w czarną kratę

0488
w grafitową kratę

KOSZULE Koszula Country 1 4   krótki rękaw

Warianty kolorystyczne

Kolorowe i kontrastowe 
wykończenia mankietów, listwy z 
guzikami lub kołnierza stanowią  
pasujący do całości akcent. 

Wszystko pod ręką dzięki kieszeniom 
na piersi z patką
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KOSZULE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 długość pleców: 90 cm

Rozmiary

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Komfort w 
sportowym fasonie
Koszula ze splotu skośnego dzięki długości pleców 
wznoszącej 90 cm zawsze pozostaje na swoim 
miejscu – podczas każdego ruchu. Koszulazdługim czy 
zkrótkimrękawem jest odpowiednia na każdą porę roku. 

0407
niebieski

0410
niebieski

0409
khaki

0412
khaki

0417
chabrowy

0418
chabrowy

0406
szary

0405
szary

KOSZULA Koszula ze splotu skośnego  
1 1 długi rękaw i 1 4   krótki rękaw

Warianty kolorystyczne długi rękaw                 Warianty kolorystyczne  krótki rękaw

W praktycznych kieszeniach na 
piersi można bezpiecznie przechowy-
wać pieniądze i notatki. 

Wygoda w noszeniu dzięki mankietom 
ze ściągaczem. 
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KOSZULE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 przeplatana
 2 kieszenie na piersi z patką i guzikami
 długość pleców: 90 cm

Rozmiary

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 
47/48 – 49/50 (rozmiar kołnierzyka)

Ciepła i lekka
Koszula flanelowa z klasycznym wzorem jest uszyta z 
tkaniny przeplatanej i wyjątkowo przyjemna dla skóry. 
Dzięki dwóm kieszeniom na piersi z patkami małe 
narzędzia są zawsze pod ręką.

0450
niebieski

0452
zielony

0451
czerwony

KOSZULE Koszula flanelowa 2001

Warianty kolorystyczne

Dzięki kieszeni na piersi masz 
szybko pod ręką także małe 
narzędzia.

Mankiety zapinane na guziki 
zapewniają doskonałe dopasowanie.
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Koszula Square chabrowy/cynkowy 0490
 granatowy/cynkowy 0491 
 czarny/cynkowy 0492
 czerwony/cynkowy 0493
 zielony/cynkowy 0494

Koszula Country w niebieską kratę 0480
długirękaw w czarną kratę 0481
 w zieloną kratę 0482
 w grafitową kratę 0483

Koszula Country w niebieską kratę 0485
krótkirękaw w czarną kratę 0486
 w zieloną kratę 0487
 w grafitową kratę 0488

Koszula ze niebieski 0407
splotu skośnego chabrowy 0417
Długi rękaw khaki 0409
 szary 0406

Koszula ze niebieski 0410
splotu skośnego chabrowy 0418
Krótki rękaw khaki 0412
 szary 0405

Koszula niebieski 0450
flanelowa 2001 czerwony 0451 
 zielony 0452  

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
Koszule wraz ze zdjęciami z animacją: 

Fashion for your profession

KOSZULE

 On kocha rzemiosło. My też. 

 CASUAL 

Fashion for your profession



CASUAL

CASUAL

Odzież z kolekcji Casual jest również optymalna do noszenia w wolnym 
czasie. Odzież ta przekonuje swoją odpornością na warunki atmosfe-
ryczne i wytrzymałym materiałem wierzchnim. Ponadto posiada wiele 
praktycznych dodatków jak stabilne kieszenie na narzędzia i elastycz-
ne regulacje pozwalające na idealne dopasowanie do sylwetki.  

Ciężka praca, pokonywanie własnych granic i tworze-
nie czegoś nowego. Do tego koniecznie trzeba mieć 
właściwą odzież. Kolekcja Casual posiada właściwości 
oparte na doświadczeniu. Odzież rekreacyjna stawia na 
jakość i wysoki komfort noszenia. 

      WYTRZYMAŁA ODZIEŻ 
  DO KAŻDEGO ZADANIA 
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CASUAL

CASUAL

Spodnie do pasa Easy Spodnie do pasa Easy dla pań Szorty Sonora

Materiał 65% poliester, 35% bawełna, 
 ok. 285 g/m²

65% poliester, 35% bawełna, 
 ok. 285 g/m²

100% bawełna,
 ok. 170 g/m²

Kolory czarny
łupkowy
granatowy

czarny granatowy
czarny

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64

Rozmiary damski
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 
50 – 52 – 54 

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji                 
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

CASUAL

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 Szwy w delikatnie kontrastowym kolorze
 2 wstawiane obszerne kieszenie
 2 kieszenie na udzie z lewej strony z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń z lewej strony na komórkę
 ściągacz z gumką w pasie
 2 tylne kieszenie
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szerokimi szlufkami i guzikiem dżinsowym

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Certyfikaty i normy

Modne i 
bardzo wygodne
Praca na poziomie profesjonalnym w spodniach do 
pasa Easy to żaden problem. Łączą zalety spodni  
roboczych z wzornictwem spodni rekreacyjnych, a 
ponadto mają pięć kieszeni na Twoje narzędzia do 
pracy.

3000
czarny

3002
granatowy

3001
łupkowy

Kieszeń na udzie oferuje dużo miejsca 
do przechowywania.

CASUAL Spodnie do pasa Easy

Warianty kolorystyczne
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CASUAL

CASUAL Spodnie do pasa Easy dla pań

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 Szwy w delikatnie kontrastowym kolorze
 2 wpuszczane obszerne kieszenie
 2 kieszenie na udzie z patką i zapięciem na rzepy
 kieszeń na komórkę po lewej stronie
 ściągacz z gumką w pasie
 2 kieszenie z tyłu
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 pas z 7 szerokimi szlufkami i guzikiem dżinsowym

Tabela rozmiarów

Rozmiary damski
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

Materiał

65% poliester, 35% bawełna,  
ok. 285 g/m² 

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

W luźnym stylu i 
funkcjonalne 
Czy to w pracy czy w czasie wolnym – spodnie do pasa 
Easy przekonują swoim komfortem noszenia i elegan-
ckim wzornictwem. Dzięki pięciu kieszeniom wszystkie 
niezbędne przybory masz zawsze przy sobie. 

Kieszeń na udzie oferuje dużo miejsca 
do przechowywania przyborów.

3005
czarny

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
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CASUAL

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 szorty bojówki
 2 boczne chowane kieszenie
 3 kieszenie na udzie z patką i guzikami
 2 kieszonki na udzie z patką i guzikami
 2 kieszenie z tyłu z patką i guzikami
 regulacja szerokości nogawek
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 5 szlufek na pasku

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Komfort noszenia 
na lato
Krótkie i dobre na ciepłe dni. Szorty bojówki mają dużo 
miejsca dzięki praktycznym kieszeniom, a dzięki 
regulacji szerokości nogawek można je dopasować do 
własnej sylwetki.

3015
granatowy

3016
czarny

Krótkie spodenki, duża kieszeń: 
Kieszeń na udzie jest wyjątkowo 
praktyczna.

Węższe czy szersze? Możesz samemu 
zdecydować dziękiregulacji szerokości.

Podczas schylania się nic z nich nie 
wypada:kieszenie z tyłu z patką.

CASUAL Szorty Sonora

Warianty kolorystyczne
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CASUAL

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Casual wraz ze zdjęciami z animacją:

Spodnie do czarny  3000
pasa Easy łupkowy  3001 
 granatowy  3002

Spodnie do  czarny  3005
pasa Easy  
dla pań

Szorty Sonora granatowy  3015
 czarny  3016

Fashion for your profession

PL

Fashion for your profession

 Dobra praca sprawia Ci przyjemność. Strój w luźnym stylu także.  

 DARK DENIM 



DARK DENIM

DARK DENIM

Kolekcja Dark Denim łączy wszystkie zalety jeansu z wymogami 
nowoczesnej odzieży roboczej. Mocny materiał jest wyjątkowo 
trwały, a dzięki dużej zawartości bawełny świetnie dopasowuje się 
do sylwetki. Dodatkową ochronę stanowią oryginalne obszycia w 
miejscu kolan z materiału Cordura® oraz pokrycie powłoką z Teflonu®. 
Dzięki temu jesteś nie tylko zabezpieczony, ale jednocześnie i  
stylowo ubrany.   

Dobra ochrona i swobodny styl – kolekcja Dark Denim 
pokazuje, co można wykreować z jeansu. Wytrzymały 
materiał, który niegdyś nosili poszukiwacze złota umoż-
liwia wszystkie czynności i jest doskonałym towarzy-
szem w pracy i w czasie wolnym. 

      POWRÓT  
  DO KORZENI 
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

ODZIEŻ ROBOCZA
Kurtka 006
Spodnie 008
Szorty 010

INFORMACJE
Normy  012
Serwis 014
Przegląd artykułów   015

DARK DENIM
Materiał Kolor główny 

100% bawełna,
ok. 375 g/m², denim
Kolor kontrastowy 
100% nylon,  
oryginalna tkanina Cordura® 
z oryginalną powłoką z Teflonu®,
splot płócienny, ok. 310 g/m²,  
miękko wyściełana

Kolory dark blue raw

Rozmiary Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Szorty 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Wskazówki 
dotyczące 
pielęgnacji
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DARK DENIM

Kieszeń na piersi po lewej stronie z 
przegródką na ołówek to dobre miej-
sce na przechowanie także długopisu 
lub flamastra.

Kieszenie z materiału Cordura®  są 
nie tylko w dobrym stylu ale i wyjątko-
wo trwałe. 

Pierścień D-ring pozwala na szybki 
dostęp do kluczy lub narzędzi.

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 2 wpuszczane obszerne kieszenie z zamkiem błyskawicznym 
 2 kieszenie na piersi z materiału Cordura® z patkami 
 kieszonka na ołówek na lewej kieszeni na piersi 
 zamknięcie przednie z guzikami patentowymi 
 szerokość w pasie regulowana 
 kołnierz wykładany

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Certyfikaty i normy

Modna i wytrzymała
Dzięki tej wielofunkcyjnej kurtce zarówno w pracy jak i  
w wolnym czasie będziesz stylowo ubrany. Obydwie 
kieszenie na piersi z materiału Cordura® odznaczają się na 
dżinsowej kurtce i bezpiecznie przechowują małe 
narzędzia. Regulowana szerokość w pasie zapewnia 
wygodę podczas noszenia. 

6310
dark blue raw

DARK DENIM Kurtka

Warianty kolorystyczne
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Masz pod ręką wszystko dzięki  
kieszeni na udzie po prawej stronie

Dzięki możliwości mocowania po 
obydwu stronach spodni nie trzeba już 
długo szukać swoich narzędzi. 

Ważne narzędzia robocze można 
umieścić w kieszeni na udzie po 
lewej stronie,zapinanej na zamek 
błyskawiczny.

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 jeansy z 5 kieszeniami 
 2 wstawiane obszerne kieszenie 
 2 tylne kieszenie 
 1 kieszonka na monety 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 1 kieszeń na udzie z zamkiem błyskawicznym po lewej stronie 
 1 kieszeń na udzie z zamkiem błyskawicznym po prawej   

 stronie z naszytą kieszenią na telefon komórkowy z patką 
 Wzmocnienie na kolanach z tkaniny Cordura® 
 różne dodatki do mocowania narzędzi

Rozmiary

Normalne rozmiary 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Certyfikaty i normy

Mocne z wieloma 
kieszeniami 
W tych spodniach zawsze znajdziesz wystarczająco 
dużo miejsca na swoje narzędzia. Mają pięć kieszeni w 
różnych rozmiarach na małe narzędzia, monety, ołówki 
lub komórkę.  

6320
dark blue raw

DARK DENIM Spodnie

Warianty kolorystyczne
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DARK DENIM 528 | 529

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 jeansy z 5 kieszeniami
 2 wstawiane kieszenie workowe 
 2 tylne kieszenie 
 1 kieszonka na monety 
 rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 
 1 kieszeń na udzie z zamkiem błyskawicznym po lewej stronie 
 1 kieszeń na udzie z zamkiem błyskawicznym po prawej stronie  

 z naszytą kieszenią na telefon komórkowy z patką 
 różne dodatki do mocowania narzędzi

Rozmiary
 
Rozmiary międzynarodowe 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Certyfikaty i normy

Praktyczne i w 
luźnym stylu 
Nawet jeśli zrobi się cieplej, nie trzeba rezygnować 
ze swoich użytecznych spodni roboczych.  
Szorty nie przylegają do ciała, są wytrzymałe i 
mają wiele możliwości zamocowania narzędzi.

6340
dark blue raw

DARK DENIM Szorty

Warianty kolorystyczne

Wszystko pod ręką w kieszeni na
udzie po prawej stronie

Dzięki możliwości mocowania po 
obydwu stronach spodni nie trzeba już 
długo szukać swoich narzędzi. 

Ważne narzędzia robocze można 
umieścić w kieszeni na udzie po 
lewej stronie,zapinanej na zamek 
błyskawiczny.



Kurtka dark blue raw 6310

Spodnie dark blue raw 6320

Szorty dark blue raw 6340

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Dark Denim wraz ze zdjęciami z animacją: 

Fashion for your profession

DARK DENIM

PL

Fashion for your profession

 Oferujemy bohaterom pewne akcesoria  

 WYPOSAŻENIE 



AKCESORIA

Odzież robocza, która chroni w każdym szczególe jest priorytetem 
dla firmy PLANAM. Dlatego oprócz odzieży roboczej opracowaliśmy 
kolekcję dodatkową z jeszcze większą ilością niezbędnych elementów. 
W ten sposób jesteś od stóp do głów perfekcyjnie wyposażony – do 
pracy w budynku i na wolnym powietrzu, zarówno w lecie jak i w 
zimie.  

Każda praca jest inna. Dotyczy to także bohaterów 
dnia powszedniego, którzy codziennie dają z siebie 
wszystko. Dlatego można odzież roboczą wyposażyć w 
różne akcesoria, odpowiednie do swoich potrzeb. Aby 
zapewnić ochronę dla całego ciała i dodać do tego 
odpowiednie akcesoria.  

      PERFEKCJA W  
  KAŻDYM WŁÓKNIE 

AKCESORIA
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Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów  004 Komin z polaru 014

Komin z dzianiny 016
Pasek elastyczny 020
Torba na narzędzia 022
Nakolanniki 024

ARTYKUŁ
Czapka z polaru 006
Czapka z dzianiny 008
2-kolorowa
Czapka z dzianiny z 010 
mankietem 
Czapka z mankietem 012 
ThinsulateTM

INFORMACJE
Normy 026
Przegląd artykułów 027

AKCESORIA

AKCESORIA

Czapka z polaru Czapka z dzianiny 
2-kolorowa

czapka z dzianiny 
z mankietem

Czapka z 
mankietem 
Thinsulate™

Komin z polaru

Materiał 100% poliester
polar

100% poliakryl 100% poliakryl Tkanina wierzchnia 
100% poliakryl
Watowanie
100% poliester

100% poliester
polar

Kolory chabrowy
łupkowy 
granatowy
czarny 
żółty
pomarańczowy

chabrowy/cynkowy
zielony/czarny
czerwony/łupkowy
grafitowy/czarny
biały/cynkowy

granatowy
czarny
łupkowy

granatowy
czarny
łupkowy

chabrowy
łupkowy
granatowy
czarny

Rozmiary Rozmiary  
międzynarodowe
M – L

Rozmiar uniwersalny Rozmiar uniwersalny Rozmiar uniwersalny Rozmiar uniwersalny

Komin z dzianiny Pasek elastyczny Torba na narzędzia Nakolanniki

Materiał Tkanina wierzchnia: 
100% poliakryl

70% poliester,  
30% elastan

65% poliester,  
35% bawełna
Mieszanka Canvas 
ok. 280 g/m²

100% EVA

Kolory granatowy
czarny
łupkowy

czarny
chabrowy
łupkowy

chabrowy
cynkowy
łupkowy

szary

Rozmiary Rozmiar uniwersalny 110 cm i 150 cm Rozmiar uniwersalny Jeden rozmiar
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Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

AKCESORIA

Akcesoria

 elastyczna i miękka
 dodatkowy mankiet 

  stanowi dodatkową ochronę uszu i czoła
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM

Rozmiary

Rozmiary międzynarodowe 
M – L

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Bardzo miękka 
i ciepła
Głowa także potrzebuje dobrej ochrony przed zimnem. 
Czapka polarowa jest wyjątkowo miękka i przyjemna w 
dotyku.

AKCESORIA Czapka polarowa

6010
chabrowy

6012
granatowy

6013
czarny

6014
żółty

6015
pomarańczowy

6011
łupkowy

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 lekki szal polarowy w formie komina
 elastyczny i miękki
 jednostronny, regulowany troczkami. 

 Dzięki nim można go nosić także jako czapkę
 szerokość, ok. 27 cm
 obwód ok. 60 cm

Rozmiary uniwersalny 

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Nigdy w nim nie 
zmarzniesz
Lekki polarowy szal łatwo się zakłada i  
zdejmuje. Dzięki formie komina nie przesuwa się przy  
każdym ruchu. Troczki umożliwiają indywidualne 
dopasowanie szala, a także poprzez ich ściągnięcie 
zamianę komina na czapkę.  

AKCESORIA Komin z polaru

Warianty kolorystyczne

6045
chabrowy

6047
granatowy

6048
czarny

6046
łupkowy
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AKCESORIA

Akcesoria

 lekka czapka z dzianiny do noszenia na dwóch stronach
 prawa strona 2-kolorowa, lewa strona 1 subtelny kolor
 elastyczna i miękka
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM

Rozmiary uniwersalny

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Lekka i dwustronna
Na prawej lub lewej stronie – 2-kolorową czapkę z 
dzianiny, która świetnie dopasowuje się do kształtu 
głowy, można nosić na dwóch stronach. Materiał 
ogrzewa głowę i uszy. 

6020
chabrowy/
cynkowy

6022
czerwony/
łupkowy

6024
biały/cynkowy

6021
zielony/czarny

6023
grafitowy/czarny

AKCESORIA 2-kolorowa czapka z dzianiny

Warianty kolorystyczne

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

 czapka z dzianiny z mankietem
 dodatkowa ochrona uszu i czoła
 elastyczna i miękka

Rozmiar uniwersalny

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Elastyczna  
w doskonałym kroju 
Czapka z dzianiny optymalny dopasowuje się dzięki 
elastycznemu materiałowi.

6030
granatowy

6032
łupkowy

6031
czarny

AKCESORIA Czapka z dzianiny z mankietem

Warianty kolorystyczne
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AKCESORIA

Akcesoria

 grubo dziany szal kominowy
 szerokość ok. 40 cm
 obwód ok. 60 cm

Rozmiary uniwersalny 

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Wygodnie i ciepło 
wokół szyi
Grubo dziany szal kominowy wygląda nie tylko modnie. 
Dzięki swojej szerokości wynoszącej 40 cm doskonale 
otula szyję i utrzymuje ciepło.  

AKCESORIA Komin z dzianiny

Warianty kolorystyczne

6050
granatowy

6051
czarny

6052
łupkowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de

Akcesoria

  Czapka z dzianiny z oryginalnym watowaniem 3M™-Thinsulate™  
(40 g) zapewnia optymalną izolację cieplną

  z podwójnym materiałem (mankietem) dla dodatkowej  
ochrony uszu i czoła

 elastyczna i miękka

Rozmiary uniwersalny

Certyfikaty i normy

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Polarowa i  
wytrzymała
Gdy na zewnątrz jest wyjątkowo zimno, głowa, uszy i 
czoło muszą być chronione najlepiej jak się da. Czapka z 
dzianiny z oryginalnym watowaniem 3MTM-ThinsulateTM   
gwarantuje doskonałą izolację cieplną. Dzięki niej nawet 
temperatury poniżej zera nie są już straszne. 

AKCESORIA Czapka z mankietem ThinsulateTM

Warianty kolorystyczne

6035
granatowy

6037
łupkowy

6036
czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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AKCESORIA

Praktyczna rzecz i zawsze pod ręką: 
wbudowany otwieracz do butelek

Akcesoria

 elastyczny pasek z metalową sprzączką
 szerokość w pasie regulowana stopniowo
 wysoki komfort noszenia dzięki stretchowej wstawce
 szerokość ok. 41 mm
 długość można indywidualnie skracać, dostępne 2 długości

Hit: Na tylnej stronie klamry wbudowano ukryty 
otwieracz do butelek.

Długości

110 cm und 150 cm

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Elastyczny 
i wygodny 
Dzięki paskowi z możliwością stopniowej regulacji 
każde spodnie będą optymalnie leżały. Duża domieszka 
stretchu zapewnia prawdziwą swobodę ruchu. Hit: Na 
tylnej stronie klamry znajduje się ukryty otwieracz do 
butelek. 

AKCESORIA Pasek elastyczny

Warianty kolorystyczne

6040
czarny

6041
chabrowy

6042
łupkowy

Akcesoria

 dodatkowa torba na narzędzia do spodni do pasa,
 spodni ¾ lub szortów roboczych

 2 duże przegrody
 2 średnie przegrody i jedna mała
 2 szlufki do mocowania i zapięcie na rzepy do paska
 pasuje kolorystycznie do wielu artykułów PLANAM

Rozmiary uniwersalny

Wskazówki dotyczące pielęgnacj

Praktyczny 
pomocnik
Większa pomoc dla pracowników fizycznych: Torba na 
narzędzia ma pięć przegród na duże i małe narzędzia  
do pracy. Mieszanka poliestru i bawełny sprawia, że 
materiał jest wytrzymały i łatwy do pielęgnacji.

AKCESORIA Torba na narzędzia

Warianty kolorystyczne

6001
chabrowy

6002
cynkowy

6003
łupkowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach
 pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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AKCESORIA

Akcesoria

 Ochrona kolan zgodnie z EN 14404 Typ 2 do wszystkich
 spodni do pasa, ogrodniczek i kombinezonu PLANAM z kieszeniami  
 na kolanach 

 wystarczy wsunąć nakolanniki do kieszeni na kolanach
 przyjemne do noszenia i optymalne dopasowanie do kolana 

 dzięki strukturze plastra miodu
 Wymiary: 25 × 13,5 cm

Jeden Rozmiary

Certyfikaty i normy

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

EN 14404, Typ 2

Dobra ochrona i 
przyjemność w 
noszeniu
Dzięki nakolannikom podłoże na którym się pracuje 
jest miększe. Chronią kolana zgodnie z EN 14404. 
Dzięki strukturze tkaniny doskonale dopasowują się do 
kształtu kolan i gwarantują wysoki komfort noszenia. 
Nakolannik można łatwo umieścić w kieszeniach na 
kolanach spodni do pasa, spodni ogrodniczek oraz 
kombinezonu PLANAM. 

AKCESORIA Nakolanniki

Warianty kolorystyczne

9901027
szary (1 para)
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Czapka z polaru chabrowy 6010
 łupkowy 6011
 granatowy 6012
 czarny 6013
 żółty 6014
 pomarańczowy 6015

Czapka z chabrowy/cynkowy 6020
dzianiny zielony/czarny 6021
2-kolorowa czerwony/łupkowy 6022
 grafitowy/czarny 6023
 biały/cynkowy 6024

Czapka z granatowy 6030
dzianiny z czarny 6031
mankietem łupkowy 6032

Czapka z  granatowy 6035
mankietem czarny 6036
ThinsulateTM łupkowy 6037

Komin z polaru chabrowy 6045
 łupkowy 6046
 granatowy 6047  
 czarny 6048 

Komin z granatowy 6050
dzianiny czarny 6051 
 łupkowy 6052

Pasek czarny 6040
elastyczny chabrowy 6041
 łupkowy 6042

Torba na chabrowy 6001
narzędzia cynkowy 6002
 łupkowy 6003

Nakolanniki szary 9901027

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Akcesoria wraz ze zdjęciami z animacją: 

Fashion for your profession
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PL

Fashion for your profession

 Sprawimy, że pracownicy fizyczni będą się odróżniać.  

 SERWIS 



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.

Prawdziwa odzież robocza jest zawsze wizytówką Pań-
stwa przedsiębiorstwa i stanowi darmową powierzch-
nię reklamową dla logo firmy. Państwa przesłanie 
 przekazujemy mężczyznom i kobietom – dzięki usłudze 
uszlachetniania PLANAM.

 PIERWSZE WRAŻENIE 
      JEST NAJWAŻNIEJSZE 

Fashion for your profession
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Możemy zastosować każdy kolor, a w przypadku wielkości maks. 390 × 390 mm 
możliwości projektowania są duże.

Logo firmy, czy też napis – wystarczy wzór, a my  
zajmiemy się „personalizacją” Państwa odzieży –  
w najwyższej jakości, jasnym obrazie pisma,  
odpornością na pranie i prasowanie. 

SERWIS Drukowanie aplikacji

Specjalne przędze do haftu z wysokogatunkowego poliestru 
gwarantują wyjątkową trwałość.

Na podstawie Państwa indywidualnego projektu zosta-
nie przygotowany program do bezpośredniego naszycia 
lub wyszywanych emblematów. Najnowocześniejsze 
maszyny sterowane komputerowo gwarantują najlep-
szą trwałość od przyprasowania do naszycia.

SERWIS Hafty
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Motyw „Brush”  nr art. 
9901401

Motyw „Bubble”  nr art.  9901403

Motyw „Square”  nr art. 9901402 Motyw „Wedge”  nr art. 9901404

Modne aplikacje z odblaskowych naniesionych emblema-
tów są na czasie i sprawiają, że odzież robocza  PLANAM 
zyskuje dodatkowe zalety optyczne. Standardowo przecho-
wujemy dla Państwa w magazynach 4 warianty tatuaży 
PLANAM – dzięki temu można szybko zaprojektować w 
indywidualny sposób np. nogawkę lub tył kurtki. 

SERWIS Tatuaż PLANAM jako wariant standardowy

W celu uzyskania jeszcze lepszej widoczności doszywamy lub  
nadrukowujemy dla Państwa odblaskowe taśmy z 3M™ Scotchlite™ – 
które są dostosowane elastycznie do Państwa potrzeb.

Dobra widoczność jest wyjątkowo istotna dla bezpie-
czeństwa Państwa pracowników. Wiele produktów 
PLANAM jest już wyposażona w taśmy lub aplikacje 
odblaskowe. 

SERWIS Odblaskowe wstawki
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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.

SERWIS Uszlachetnianie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
Fashion for your profession

NORMY I
CERTYFIKATY
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Fashion for your profession NORMY

NORMY I CERTYFIKATY

Krótka informacja dotycząca środków 
ochrony indywidualnej (ŚOI)

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) służą ochronie 
osobistej. Zostały podzielone na trzy kategorie.

ŚOI kategorii I

Odzież ochronna kategorii I chroni w przypadku 
małego poziomu ryzyka osobistego, którego skutki 
użytkownik może zidentyfikować na czas i bez za-
grożenia. Np. kombinezon przeciw zabrudzeniom. 
Dla odzieży ochronnej kategorii I nie trzeba wysta-
wiać świadectwa badania typu WE.

ŚOI kategorii II

Do tej kategorii należą ŚOI, których nie przyporząd-
kowano do kategorii I ani do kategorii III. Chronią 
osoby w przypadku średniego poziomu ryzyka 
np. odzież ostrzegawcza lub lekka osłona przed 
gorącem. Odzież ochronna kategorii II musi być 
certyfikowana przez jednostkę zewnętrzną, któ-
ra 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 nie-
odwracalny uszczerbek na zdrowiu i w przypadku 
których zakłada się, że użytkownik nie może ziden-
tyfikować na czas ich bezpośrednich skutków np. 
zagrożenie łukiem świetlnym lub odpryskiem che-
mikaliów. Również w tym wypadku musi być prze-
prowadzona certyfikacja przez jednostkę zewnętrz-
ną. 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 ro-
dzaj uszlachetniania został ustalony w świadectwie 
badania ŚOI i zgodnie z tym poświadczony w certy-
fikacie. Tutaj PLANAM również oferuje liczne moż-
liwości wykonania certyfikowanych logo firmowych 
na ŚOI. W przypadku jakiegokolwiek uszlachetnia-
nia ŚOI, które nie jest certyfikowane, świadectwo 
badania traci swoją ważność i nie ma gwarancji 
pełnej ochrony osobistej.

EN 343

Ta europejska norma wyjaśnia jakie są wymogi 
związane z odzieżą ochronną na złą pogodę. Para-
metry sprawdzane według tej normy to odporność 
na przenikanie wody (wodoszczelność) i odporność 
na przenikanie pary wodnej (przewiewność). 

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 wstęp-

nej tkaniny i szwów i przed 
uszlachetnieniem szwów 

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej: 
Klasa 1 = Ret > 40 
Klasa 2 = Ret > 20 ≤ 40
Klasa 3 (najlepsza) = Ret ≤ 20

Izolacja 
l cl.r 
m² K/W

Osoba wykonująca 
czynności na stojąco 
75 W/m²

Osoba wykonująca 
czynności w ruchu lekkie 
obciążenie 115 W/m²

Osoba wykonująca czyn-
ności w ruchu średnie 
obciążenie 170 W/m²

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

0,17 19 11 11 2 0 -9

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

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

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

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

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

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

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 komple-
cie (parka – spodnie ogrodniczki, bluza – spodnie 
ogrodniczki lub kombinezon). Ponadto niezbędna 
jest odpowiednia ochrona głowy i rąk oraz buty 
ochronne. Podczas procesu sprawdzania wg EN 342 
testowana jest izolacja cieplna oraz przepuszczal-
ność powietrza.

Ten piktogram podaje informację o stopniu sku-
teczności ochrony. Liczby, które znajdują się pod 
spodem, oznaczają np. 0,477 (B) zmierzoną wyniko-
wą cieplną izolację podstawową, przy czynnościach 
wykonywanych na stojąco z obciążeniem bardzo 
lekkim do średniego. Odpowiedni czas działania 
przy różnych temperaturach otoczenia można od-
czytać z poniższej tabeli na podstawie zmierzonych 
wartości:

EN 14058 odzież chroniąca podczas 
pracy w chłodnym otoczeniu

W przypadku umiarkowanie niskich temperatur 
stosowana jest odzież chroniąca przed miejscowym 
wychłodzeniem ciała, także do prac wykonywa-
nych we wnętrzach, np. w przemyśle spożywczym. 
W takich przypadkach odzież zwykle nie musi być 
wykonana z materiałów wodoszczelnych lub nie-
przepuszczających powietrza. Elementy odzieży 
służą wówczas do ochrony ciała przed chłodnym 
otoczeniem.

Informacje na temat nowego rozporządzenia 
w sprawie środków ochrony indywidualnej
Zmiana Dyrektywy 89/686/EWG na Rozporządzenie 
(UE) 2016/425

Od 21 kwietnia 2018 roku świadectwa badania 
typu są wystawiane zgodnie z nowym rozporząd-
zeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej. 
Jakie podstawowe zmiany zostały wprowadzone?
1. Świadectwa badania typu są ważne maksymal- 
 nie przez 5 lat.
2. Po upływie rocznego okresu przejściowego 
trwającego (od 21 kwietnia 2019) można wprowa-
dzać do obrotu tylko środki ochrony indywidualnej 
zgodnie z nowym rozporządzeniem. Jednakże to-
wary już wprowadzone do obrotu mogą być nadal 
sprzedawane konsumentom bez ograniczeń po 21 
kwietnia 2019 roku zgodnie z dyrektywą 89/686/
EWG.
3. Niektóre ŚOI zapewniające ochronę przed uraz-
ami zagrażającymi życiu zostały przeklasyfikowane 
z kat. II do kat. III, np. odzież odporna na przecię-
cia lub środki ochrony indywidualnej zapewniające 
ochronę przed utonięciem.
4. ŚOI kategorii II i III w dalszym ciągu muszą być 
certyfikowane przez zewnętrzną jednostkę certyfi-
kacyjną.
5. stniejące certyfikaty zgodnie z dyrektywą 
89/686/EWG zachowują ważność najpóźniej do 20 
kwietnia 2023 r. Jeżeli jednak zmieni się kategoria 
ŚOI, np. odzieży odpornej na przecięcia z dotychc

Świadectwa badania typu są ważne maksymal- 
nie przez 5 lat.
Po upływie rocznego okresu przejściowego trwa-
jącego (od 21 kwietnia 2019) można wprowadzać do 
obrotu tylko środki ochrony indywidualnej zgodnie 
z nowym rozporządzeniem. Jednakże towary już 
wprowadzone do obrotu mogą być nadal sprzeda-
wane konsumentom bez ograniczeń po 21 kwietnia 
2019 roku zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.
Niektóre ŚOI zapewniające ochronę przed urazami 
zagrażającymi życiu zostały przeklasyfikowane z 
kat. II do kat. III, np. odzież odporna na przecięcia 
lub środki ochrony indywidualnej zapewniające 
ochronę przed utonięciem.
ŚOI kategorii II i III w dalszym ciągu muszą być certy-
fikowane przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną.
Istniejące certyfikaty zgodnie z dyrektywą 89/686/
EWG zachowują ważność najpóźniej do 20 kwietnia 
2023 r. Jeżeli jednak zmieni się kategoria ŚOI, np. 
odzieży odpornej na przecięcia z dotychczasowej 
kat. II na kat. III, wówczas stary certyfikat ważny jest 
do 20 kwietnia 2019 roku.

Oznaczenie CE

Dyrektywa 89/686/EWG i rozporządzenie w sprawie 
środków ochrony indywidualnej opisują oznakowa-
nie środków ochrony indywidualnej znakiem CE. 
CE oznacza „Conformité Européenne” – „Zgodność z 
dyrektywami UE”.
• to deklaracja producenta
• znak CE jest umieszczany zawsze przed wprowa-
dzeniem do obrotu
• dotyczy on tylko produktów, dla których oznac-
zenie CE jest wymagane zgodnie z określoną dyrek-
tywą
• nie jest to zatem oznaczenie dobrowolne
• wszystkie ŚOI kategorii I, II i III muszą być opa-
trzone oznaczeniem CE
Znak ten określa minimalne normy bezpieczeństwa 
dla produktów. Produkty wymagające oznakowania 
muszą być oznaczone symbolem „CE”, aby w ogóle 
można je było wprowadzić do obrotu w UE.
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DIN EN ISO 20471
bardzo widoczna odzież ostrzegawcza

Ciemność i zła widoczność to czynniki wyso-
kiego ryzyka przy pracy na zewnątrz. Często  
lekceważone są niebezpieczne sytuacje związane z 
pracą przy jezdni, np. na terenie budowy. Również 
w okolicy torów kolejowych, na lotniskach lub w 
porcie widoczność jest bardzo ważna. 

Definicja stopni ryzyka

Nowa norma DIN EN ISO 20471 nie rozróżnia za-
stosowania zawodowego od niezawodowego. Ge-
neralnie dotyczy wszystkich sytuacji związanych 
z ryzykiem niezauważenia osoby oraz odnosi się 
wyłącznie do odzieży ostrzegawczej noszonej przy 
wysokim ryzyku. Odzież podzielona jest na klasy 1, 
2 i 3. 

Wzór

Podkreślona jest rozpoznawalność ludzkiej sylwet-
ki. Fluoryzujący materiał oraz poziome paski odbla-
skowe muszą obejmować tors oraz jeśli występują, 
to nogawki i rękawy. Produkty klasy 3 muszą obej-
mować tors oraz posiadać paski odblaskowe na rę-
kawach lub długich nogawkach. 
Kamizelki ostrzegawcze oraz spodnie ostrzegawcze 
typu ogrodniczki mogą być certyfikowane pojedyn-
czo, więc już nie według klasy 3. Paski odblaskowe 
wokół brzucha na ochronnych spodniach ostrze-
gawczych typu ogrodniczki nie będą dłużej brane 
pod uwagę.
Wyraźne kombinacje poziomych oraz pionowych 
odbijających światło pasków zapewniają najlepszy 
wizualny kontrast na prawie każdym tle. Unikać po-
winno się nadmiernie przekątnych elementów i nie-
wyraźnych form. Według normy DIN EN ISO 20471 
można również certyfikować kombinacje odzieży, 
np. ochronna kurtka ostrzegawcza w połączeniu z 
ochronnymi spodniami ostrzegawczymi. 

NORMY I CERTYFIKATY

Piktogram  
Odzież oznaczana jest piktogramem klasy 1, 2 lub 3. 
W instrukcji obsługi odzieży dodatkowo musi zo-
stać umieszczona informacja, że trwałość produktu 
nie zależy jedynie od ilości cykli czyszczenia, ale 
również od użycia, pielęgnacji i składowania.

Ochronna odzież ostrzegawcza  
PLANAM według DIN EN ISO 20471

Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegaw-
czej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471. 
Wzornictwo i jakość produktów nie uległy zmianie. 
Jednak ze względu na wysoki stan magazynu, w 
celu zapewnienia Państwu ciągłej dostępności 
naszych artykułów, może się zdarzyć, że nie każdy 
artykuł w danym rozmiarze będzie certyfikowany 
zgodnie z DIN EN ISO 20471.

EN ISO 11611 – Odzież ochronna do 
prac spawalniczych i podobnych

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ta służy ochronie 
osób przy spawaniu oraz przy podobnych pracach z 
porównywalnym zagrożeniem. Odzież ta chroni oso-
bę przed drobnymi odpryskami metalu i przywie-
rającymi odpryskami spawalniczymi, a także przed 
iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i 
przed promieniowaniem cieplnym z łuku elektrycz-
nego. W normalnych warunkach spawania zapew-
nia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną 
od przewodów będących pod napięciem stałym do 
około 100 V.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się 
w zależności od działania ochronnego na następu-
jące klasy:

Klasa 1 =  ochrona przy mniej ryzykownych pracach 
spawalniczych i w sytuacjach, gdy ilość 
odprysków i temperatura na skutek pro-
mieniowania cieplnego nie są wysokie

Klasa 2 =  ochrona przy ryzykownych pracach spa-
walniczych i w sytuacjach występowania 
silnego promieniowania cieplnego

EN ISO 11612 Odzież chroniąca przed dzia-
łaniem wysokich temperatur i płomieni

 Odzież ochronna przewidziana do ochrony przed 
krótkim kontaktem z płomieniem i przynajmniej jed-
nym z rodzajów gorąca. Wysoka temperatura może 
być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana 
przez duże płynne odpryski metalu albo przez różne 
kombinacje wymienionych czynników. Należy za-
wsze spełniać wymogi ograniczonego rozprzestrze-
niania się płomieni.

Kod A1 – A2 =  ochrona przez ograniczone rozprzestrze-
nianie się płomieni

Kod B1 – B3 =  ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1 – C4 =  ochrona przed gorącem promieniują-

cym
Kod D1 – D = płynne odpryski aluminium
Kod E1 – E3 = płynne odpryski żelaza
Kod F1 – F3 = ciepło kontaktowe

EN 531 Ochrona dla pracowników 
przemysłowych narażonych na wysokie 
temperatury

Odzież ochronna przewidziana do ochrony przed 
krótkim kontaktem z płomieniem i przynajmniej jed-
nym z rodzajów gorąca. Wysoka temperatura może 
być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana 
przez duże płynne odpryski metalu albo przez różne 
kombinacje wymienionych czynników. Należy zawsze 
spełniać wymogi ograniczonego rozprzestrzeniania się 
płomieni. Zwiększona zawartość tlenu w powietrzu 
zmniejsza ochronę odzieży przed zapalaniem się.

Ostrzeżenie: ograniczenie rozprzestrzeniania się 
płomienia zanika, gdy odzież zanieczyszczona jest 
materiałami palnymi. Zanieczyszczenia odzieży 
mogą prowadzić do zredukowania ochrony.

Kod A =  ochrona przez ograniczenie rozprze-
strzenianie się płomieni

Kod B1 – B5 =  ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1 – C4 = ochrona przed gorącem promieniującym
Kod E1 – E3 =  ochrona przed płynnym żelazem
 Kod E1 = 60 g do 120 g
 Kod E2 = 121 g do 200 g
 Kod E3 = > 201 g
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NORMY

EN 13034 typ 6 Odzież ochronna przed 
płynnymi chemikaliami

Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością 
ochronną przed oddziaływaniem małych ilości roz-
pylonych (płynne aerozole, spray) lub bryzgających 
(występujących pod niskim ciśnieniem) chemi-
kaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed 
wnikaniem płynów, aby osoba nosząca taką odzież 
w przypadku skażenia mogła na czas podjąć odpo-
wiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana 
jest np.: w przemyśle chemicznym i petrochemicz-
nym oraz w laboratoriach. 
Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w po-
ziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN 14325, 
metodach kontrolnych i klasyfikacji wytrzymałości 
dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.

Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy uży-
ciu referencyjnych substancji chemicznych: kwasu 
siarkowego (30%), wodorotlenku sodu (10%), o-ksy-
lenu (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-olu 
(rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić 
uwagę na to, że przenoszenie wyników na inne 
substancje chemiczne nie jest możliwe lub wymaga 
przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

Poziom 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 
za pośrednictwem materiału, przez co zmniejsza się 
gęstość ładunku lub potencjał powierzchni w punk-
cie, w którym znajdował się ładunek.
Typowe obszary zastosowania to zakłady dostarcza-
jące media (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), 
przemysł petrochemiczny, stacje benzynowe, czysz-
czenie cystern itd.
Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie 
np. poprzez przewodzące obuwie (opór przewo-
dzenia obuwia ≤ 10ex8). Całkowite pokrycie ciała 
(także poprzez odzież spodnią). Nie zdejmować w 
obszarach grożących eksplozją. Odzież ochronną 
zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie eksplozji 
0 i dla mieszanek gazowo/parowych i mieszanek 
powietrza grupy wybuchowej IIC wymaga się do-
datkowych analiz ryzyka charakterystycznego dla 
danej pracy.

EN 1149-5 Wymagania dotyczące 
właściwości elektrostatycznych

Norma ta stanowi część serii norm dotyczących pro-
cedur kontroli i wymogów w zakresie właściwości 
elektrostatycznych odzieży. Określa ona wymogi dla 
odzieży elektrostatycznej i odprowadzającej ładunki 
elektryczne, dotyczące unikania zapłonowych wyła-
dowań elektrostatycznych. W łatwopalnych atmos-
ferach nasyconych tlenem te wymogi mogą okazać 
się niewystarczające. Ta norma nie dotyczy ochrony 
przed napięciem sieciowym.

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 przód ciała 
na wysokości klatki piersiowej. Odzież ta nie sta-
nowi izolacji elektrycznej – nie służy jako ochrona 
przed przeniknięciem prądu do ciała.
Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpo-
wiednie dodatkowe wyposażenie ochronne (np. 
rękawice, osłonę twarzy, wizjer). Odzież ochronną 
zawsze nosić zapiętą. Odzież ochronną należy nosić 
podczas prac w strefie niskich napięć, jak np. do-
mowe skrzynki przyłączeniowe, aby zabezpieczała 
przed termicznym oddziaływaniem zakłóceniowego 
łuku elektrycznego.

RWE Eurotest 10 kA/500 ms

NORMY I CERTYFIKATY

DIN EN 14404 Ochrona kolan do prac 
wykonywanych klęcząc

Podczas prac wykonywanych klęcząc istnieje stały 
nacisk na kolana. Te obciążenia powinny być rów-
nomiernie rozdzielone dzięki ochronie kolan. Ponad-
to powinna chronić przed skaleczeniami lub uszko-
dzeniami spowodowanymi ostrymi powierzchniami, 
małymi kamykami lub podobnymi przedmiotami 
znajdującymi się na podłożu. Ochrona kolan została 
podzielona na 4 typy:

Typ 1:  Ochrona kolan niezależna od odzieży, moco-
wana na nogach.

Typ 2:  Poduszki w kieszeniach na nogawkach lub 
poduszki na stałe przymocowane do spodni 

Typ 3:  Wyposażenie nieprzymocowane do ciała.
Typ 4:  Ochrona kolan jako część wyposażenia z do-

datkowymi funkcjami.

Dodatkowo rozróżnia się dwa poziomy wytrzymałości:

Poziom 1:  Ochrona kolan przeznaczona do płaskich 
nawierzchni, bez zagrożenia wystający-
mi przedmiotami o ponad 1 cm nad po-
wierzchnią.

Poziom 2:  Ochrona kolan przeznaczona do użytku w 
trudnych warunkach np. podczas klęcze-
nia na kamieniach w kopalni lub kamie-
niołomach.

Nakolanniki PLANAM nr art. 9901027 odpowia-
dają ochronie kolan typu 2, poziom 1. Certyfikat 
jest ważny wyłącznie w połączeniu ze spodniami 
do pasa PLANAM, spodniami ogrodniczkami lub 
kombinezonem i nie może być przeniesiony na inny 
rodzaj artykułu.
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NORMY

Norma EN 381-5 Odzież ochronna dla  
użytkowników przenośnych pilarek łańcu-
chowych Wymogi dotyczące ochrony nóg

Ta norma stanowi część szeregu norm dotyczących 
środków ochrony osobistej chroniących przed za-
grożeniami związanymi z użytkowaniem przeno-
śnych pilarek łańcuchowych.
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek dzieli się 
na 3 różne typy pod względem chronionych obsza-
rów ciała:
Typ A =  chroniona jest przednia strona nóg.  

Przy pracach wykonywanych w lesie nosi 
się przeważnie typ A.

Typ B =  tak jak typ A, dodatkowo chroniona jest 
wewnętrzna strona nóg

Typ C = chroniona jest przednia i tylna strona nóg.

Klasa ochrony dla użytkowników pilarek przedsta-
wiona w piktogramie informuje o ochronie przy 
określonych prędkościach łańcucha pilarki:
Klasa 1 = 20 m/s
Klasa 2 = 24 m/s
Klasa 3 = 28 m/s

Działanie ochronne może być uzyskiwane poprzez 
różne zasady działania, do których należą:
a) Ochrona przed łańcuchem: Wchodząc w kontakt 
z materiałem ochronnym, łańcuch pilarki nie jest w 
stanie go przeciąć.
b) Zapchanie: Po zetknięciu się z łańcuchem pilarki 
włókna materiału zostają wciągnięte do mechani-
zmu tnącego, blokując w ten sposób ruch łańcucha.
c) Wyhamowanie łańcucha: Włókna materiału 
ochronnego stawiają silny opór mechanizmowi tną-
cemu, absorbując energię obrotową, co powoduje 
zmniejszenie prędkości łańcucha.
Niejednokrotnie zastosowanie znajduje więcej niż 
jedna z tych zasad.
Żadna odzież ochronna nie jest w stanie zapewnić 
stuprocentowej ochrony przed obrażeniami powo-
dowanymi przez pilarki łańcuchowe. 

NORMY

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek PLANAM 
Timberguard (spodnie do pasa i spodnie ogrodniczki) 
odpowiada normie EN 381-5, kl. 1, typ A

HACCP

Skrót HACCP „Hazard Analysis and Critical Control 
Points” oznacza „System Analizy Zagrożeń i Krytycz-
nych Punktów Kontroli”. HACCP nie jest przepisem 
prawnym, lecz stanowi wytyczne pozwalające na 
stworzenie 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 wykonana zgodnie z DIN 10524 nie 
jest ŚOI, chroniącym osobę ją noszącą. Wytyczne 
normatywne służą do zachowania nienagannych 
pod względem higienicznym warunków podczas 
obróbki produktów żywnościowych. Rodzaj i za-
kres odzieży roboczej należy dopasowywać za każ-
dym razem do panującej sytuacji w miejscu pracy, 
rodzaju produktu i procesów. Odzież robocza w 
zakładach spożywczych powinna zapobiegać ne-
gatywnym wpływom na produkowane, obrabiane 
lub wprowadzane do obiegu środki spożywcze 
spowodowanym nieodpowiednią odzieżą lub jej 
niewłaściwym stanem. W zależności od klasy ry-
zyka (RK 1-3) zaleca się wymianę odzieży: RK 1 =  
wymiana cotygodniowa, RK 2 = wymiana codzienna, 
RK = 3 przynajmniej codzienna wymiana; w przypad-
ku każdej klasy w zależności od stanu zabrudzenia 
może być konieczna wcześniejsza wymiana.

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8912N
Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 
8912N została opracowana dla odzieży ostrzegaw-
czej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby 
poprawić widoczność pracowników po zmroku i w 
warunkach złej widoczności. Przy oświetleniu re-
flektorami samochodu materiał świeci biało nawet 
wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajdu-
je się na skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa 
Scotchlite™ 8912N składa się z bezpośrednio odbija-
jących światło otwartych kuleczek szklanych, nanie-
sionych na trwałą tkaninę mieszaną (65% poliester/ 
35% bawełna). Jej siła odblaskowa znacznie prze-
kracza minimalne wartości siły odblasku wymagane 
w najwyższej klasie 2. Właściwości odblaskowe są 
niezależne od kierunku padania światła na odzież. 

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8906

Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 
8906 została opracowana dla odzieży ostrzegaw-
czej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby 
poprawić widoczność pracowników po zmroku i w 
warunkach złej widoczności. Przy oświetleniu re-
flektorami samochodu materiał świeci biało nawet 
wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajdu-
je się na skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa 
Scotchlite™ 8906 składa się z bezpośrednio odbla-
skowych otwartych kulek szklanych naniesionych 
na materiał nośny wykonany w 100% z poliestru. 
Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne 
wartości siły odblasku wymagane w najwyższej 
klasie 2. 
Właściwości odblaskowe są niezależne od kierunku 
padania światła na odzież.

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8935 

Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 
8935 została stworzona, aby po naniesieniu na 
odzież ostrzegawczą, zwłaszcza na odzież roboczą o 
zmniejszonej palności, polepszyć widoczność osoby 
ją noszącej w ciemności i przy złej widoczności. Jed-
nocześnie produkt charakteryzuje się wysoką odpor-
nością na wysokie temperatury i świetną trwałością 
w użyciu. Przy oświetleniu reflektorami samochodu 
materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba 
nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. 3M
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Srebrna tkanina odblaskowa Scotchlite™ 8935 
składa się z bezpośrednio odblaskujących otwar-
tych kulek szklanych, które naniesione są ze spe-
cjalną warstwą wiążącą na trwałą, trudnopalną 
100% tkaninę bawełnianą. Jej siła odblaskowa 
znacznie przekracza minimalne wartości siły odbla-
sku wymagane w najwyższej klasie 2. Właściwości 
odblaskowe są niezależne od kierunku padania 
światła na odzież. 

Wysokiej jakości taśmę odblaskową można prać w 
temperaturze 60°C, przez 50 cykli domowego pra-
nia, zgodnie z EN ISO 20471. 

3M™ Thinsulate™ Insulation

to nowoczesna technologia włókien, która dzięki 
swoim właściwościom funkcjonalnym i izolującym 
wprowadza nowe standardy. W połączeniu z 1-war-
stwowym watowaniem poliestrowym i 2-warstwo-
wą izolacją 3M™ Thinsulate™ Insulation powstaje 
taka kombinacja materiału, która nie znajduje sobie 
równych. Chłód nie ma tu żadnych szans.

OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem 
kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i pro-
duktów tekstylnych na wszystkich etapach ich prze-
tworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certy-
fikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, 
surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzia-
niny, 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 obowią-
zujące przepisy krajowe. 
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Dlaczego OEKO-TEX®?

System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na po-
czątku lat 90-tych XX wieku w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa 
na tekstylia niemające szkodliwego wpływu na 
zdrowie. W tamtych czasach pojawiały się bardzo 
często hasła „trucizna w tekstyliach” i inne nagłów-
ki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku 
i piętnowały chemikalia używane w produkcji tek-
styliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia.

Wymagań stawianych nowoczesnym produktom 
tekstylnym nie da się jednak spełnić bez zastoso-
wania 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 za-
leżności od zastosowania (np. w przypadku odzieży 
roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne.  

Odzież ochronna UV z filtrem 
przeciwsłonecznym

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w le-
cie na wielkie niebezpieczeństwo. Promieniowanie 
ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko zachorowania 
na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają pro-
mienie i nie gwarantują wystarczającej ochrony. 
Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwa-
rantują ubrania firmy PLANAM, chroniące przed 
promieniowaniem UV.

Kolekcja posiadająca certyfikaty ochrony UV 
„ PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymal-
ną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych 
środków chroniących przed słońcem, wartość filtra 
ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przeby-
wanie na słońcu. Osoba nosząca odzież  PLANAM 
może 80, względnie 40 razy dłużej przebywać na 
słońcu niż osoba bez ochrony przeciwsłonecznej. 
Dlatego uszlachetnione ubrania ze zintegrowanym 
filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla 
skóry. Wrażliwe na słońce osoby mogą przebywać 
dzięki tym ubraniom dłużej na słońcu, bez koniecz-

ności smarowania całego ciała kremem ochronnym. 
W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli 
czasu, w którym można ryzykować ekspozycję na 
słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywi-
dualny typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV, 
np. Protect 80, określa, o jaki współczynnik można 
przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez 
noszenie tekstyliów.

Inicjatywa na rzecz zgodności ze standar-
dami społecznymi w krajach produkcji

Firma PLANAM przyłączyła się do inicjatywy 
„ sozial-fair” Stowarzyszenia Importerów Towarów 
Gotowych (Verband der Fertigwarenimporteure 
e.V. – VFI). Tym samym zobowiązujemy naszych do-
stawców do przestrzegania warunków „sozial-fair”, 
gwarantujących socjalne, przyjazne warunki pracy 
w ich własnych krajach, jak i w krajach produkcyj-
nych wyższego szczebla.

Jesteśmy świadomi socjalnej odpowiedzialności, w 
związku z czym wspieramy międzynarodowe zasady 
zatrudniania do pracy dzieci i zakazu pracy przy-
musowej. Ponadto narzucamy naszym dostawcom 
zapewnianie przez nich minimalnych standardów 
bhp, a także gwarantowanie przestrzegania czasu 
pracy i wynagrodzenia zgodnie z krajowymi lub ta-
ryfowymi wytycznymi oraz przyznawanie wolności 
zrzeszania się.
 
PLANAM potwierdza i dokumentuje przestrzeganie 
standardów we własnej firmie oraz u poddostaw-
ców, a także udostępnia odpowiednie dokumenty 
autoryzowanym kontrolerom VFI w znaczeniu ogól-
nym, a także indywidualnie poszczególnym firmom 
na ich prośbę.

Dzięki tym działaniom możemy zapewniać odpowie-
dzialną produkcję u naszych dostawców, opartą na 
standardach socjalnych. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
www.sozial-fair.eu.

Fashion for your profession

INSTRUKCJA 
PIELĘGNACJI



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Pranie normalne

Bielizna nadajaca sie do 
gotowania
Bielizna, np. z bawełny lub lnu, 
biała, odporna na gotowanie, 
farbowana lub z nadrukiem. Cał-
kowicie wypełnic beben. Ustawic 
odpowiedni program prania.

Pranie normalne

Bielizna kolorowa 60°C
Kolorowa bielizna nieodporna 
na gotowanie, np. z bawełny i 
poliestru lub tkanin mieszanych. 
Ustawić odpowiedni program 
prania.

Pranie normalne

Bielizna kolorowa 40°C
Ustawić program prania 
odpowiedni na przykład dla 
ciemnych, kolorowych rzeczy z 
bawełny, poliestru, tkanin 
mieszanych itp. Ustawić 
odpowiedni program prania.

Program do prania 
rzeczy delikatnych

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 
względu na ryzyko pogniecenia 
nie wirować lub wirować krótko.

Pranie normalne

Bielizna kolorowa 30°C 

Ustawić program prania odpowiedni 
na przykład dla ciemnych, koloro-
wych rzeczy z bawełny, poliestru, 
tkanin mieszanych itp. Ustawić 
odpowiedni program prania.

Suszenie normalne

Suszenie normalne
Możliwe suszenie w suszarce do 
bielizny przy normalnym 
obciążeniu bez ograniczeń.

Suszenie delikatne

Suszenie delikatne
Zachować ostrożność podczas 
suszenia w suszarce bębnowej. 
Wybrać program do suszenia rzec-
zy delikatnych ze zredukowanym 
obciążeniem (temperatura, czas 
trwania programu).

Nie suszyć w suszarce 
bębnowej

Nie suszyć w suszarce bębnowej
Produkt nie toleruje suszenia w 
suszarce do bielizny.

Prasować z najwyższą 
temperatura

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

Prasować ze średnią 
temperaturą
Odpowiada również poziomowi 
temperatury żelazka „wełna/jed-
wab/poliester/wiskoza”: prasować 
pod umiarkowanie wilgotnym 
płótnem ochronnym. Można 
używać żelazka parowego. Unikać 
silnego dociskania. Nie rozciągać.

Nie prasować na 
gorąco

Nie prasować na gorąco
Odpowiada również temperatur-
ze 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

Nie prasować
Mogą wystąpić widoczne,  
nieodwracalne zmiany.

Pranie

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.

Suszenie w suszarce bębnowej

Kwadrat symbolizuje suszenie. Kółko w kwadracie oznacza sus-
zenie 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 proble-
mowe suszenie. Im niższy stopień pielęgnacji, tym większa os-
trożność jest wymagana podczas suszenia w suszarce. Obecne 
opisy programów nie zawsze pozwalają jednoznacznie stwierd-
zić, jakiego rodzaju tekstylia nadają się do suszenia w suszarce 
bębnowej. 

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.

Prasowanie

Punkty oznaczają zakresy temperatury żelazka (żelazko z termo-
statem, parowe, podróżne oraz automaty prasujące). Podczas 
stosowania urządzeń prasujących znajdujących się obecnie w 
użyciu do ich zakresów ustawień są także częściowo przyporząd-
kowane określone surowce. Temperaturę maksymalną należy 
jednak wybrać zgodnie z oznaczeniem dotyczącym pielęgnacji, 
a nie według składu surowców danego artykułu tekstylnego.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Program do prania 
rzeczy delikatnych

Łatwe w pielęgnacji 30°C   
Artykuły „łatwe w pielęgnacji”, na 
przykład z modalu, wiskozy lub włókien 
syntetycznych (poliakryl, poliester i 
poliamid). Zmniejszyć wsad (wypełnić 
bęben maksymalnie do połowy). Ustawić 
odpowiedni program prania. Ze względu 
na ryzyko pogniecenia nie wirować lub 
wirować krótko.

Program do prania 
rzeczy delikatnych

Delikatna bielizna/bielizna wełniana 
30°C. 
Artykuły na przykład z wełny nadającej 
się do prania w pralkach automatycznych. 
Ten program prania charakteryzuje się 
wyjątkowo delikatną pielęgnacją. Znacz-
nie zredukować ilość prania (wypełnić 
bęben tylko do jednej trzeciej pojemnoś-
ci). Ustawić odpowiedni program prania.

Nie prać. 
Tak oznakowanych artykułów nie wolno 
prać. Mogą być również wrażliwe na 
każde czyszczenie na mokro lub, ze wz-
ględu na swoją wielkość, nie nadają się 
do prania w pralkach automatycznych.

Wybielanie z 
użyciem chloru 

lub tlenu

Wszystkie metody wybielania
Pusty trójkąt symbolizuje wybielanie z 
użyciem chloru lub tlenu.

Nie wybielać

Wybielacz tlenowy 
Można używać tylko wybielacza 
tlenowego (zawartego w uniwersalnych 
środkach do prania). Nie wolno używać 
wybielaczy chlorowych.

Nie wybielać

Nie wybielać
Otwarty przekreślony trójkąt oznacza, 
że wybielanie nie jest możliwe. Używać 
wyłącznie proszków niezawierających 
wybielaczy.

Wybielanie

W symbolu trójkąta jest wskazana informacja o tym, czy rzecz 
można wybielać.
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Specjalistyczna pielęgnacja tekstyliów

Symbol informuje o tym, czy zalecana jest specjalistyczna pie-
lęgnacja tekstyliów. Wraz z nowym oznaczeniem dotyczącym 
pielęgnacji są brane pod uwagę zarówno rozpuszczalniki orga-
niczne, jak specjalne metody wodne, dlatego w oznaczeniach 
stosowane jest rozróżnienie między czyszczeniem na sucho 
(wcześniej pranie chemiczne) i czyszczeniem na mokro.

Czyszczenie na sucho
Litery w kółku są przede wszystkim przeznaczone dla profesjonal-
nych pralni. Zawierają informacje dotyczące dopuszczalnych roz-
puszczalników. Pasek pod kółkiem oznacza, że podczas czyszcze-
nia należy zmniejszyć obciążenie mechaniczne, dopływ wilgoci, 
temperaturę płukania i/lub suszenia. Przy wyborze metody czysz-
czenia pralnia musi dodatkowo uwzględnić również cechy spe-
cjalne tekstyliów i stopień zabrudzenia (czyszczenie normalne/ 
specjalne).

Uwagi

Etykieta zawiera informacje na temat maksymalnego dopusz-
czalnego poziomu danej metody i należytej pielęgnacji tek-
styliów oznaczonych tą etykietą. Oznaczenie to nie stanowi 
gwarancji jakości. Pielęgnacja wykonana w sposób podany na 
etykiecie zapewnia, że artykuł tekstylny nie zostanie uszkodzo-
ny. To jednak nie gwarantuje, że zostaną usunięte wszystkie 
zabrudzenia i plamy. Delikatniejsze metody czyszczenia i tempe-
ratury niższe niż podana na etykiecie są dopuszczalne w każdym  
przypadku.

Czyszczenie w maszynie czyszczącej z zasto-
sowaniem następujących rozpuszczalników:
tetrachloroeten, węglowodory
Normalne czyszczenie bez ograniczeń. Można 
używać z ograniczeniem dostępnych w handlu 
odplamiaczy na bazie rozpuszczalników. Wcze-
śniej należy wykonać próbę w niewidocznym 
miejscu.

Czyszczenie w maszynie czyszczącej z zasto-
sowaniem 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.

Nie czyścić rozpuszczalnikami
Czyszczenie na sucho nie jest możliwe. Nie 
używać odplamiaczy zawierających  
rozpuszczalniki.
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Szybki dostęp do wszystkich danych

Chcesz zaprezentować nasze produkty i linie produktów 
swoim klientom? Dzięki naszej bazie danych istnieje szybki 
dostęp do wszystkich danych medialnych, takich jak zdję-
cia produktów, kolory, czcionki i symbole.

Osobisty dostęp

Już dziś warto zapewnić sobie osobisty dostęp i zwrócić 
się do nas o nadanie osobistego hasła na adres: 
info@planam.de
Niezwłocznie prześlemy osobiste dane dostępowe i chęt-
nie zaprezentujemy możliwości korzystania z bazy danych.
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Fashion for your profession Tabela rozmiarów i wymiarów ciała

Szczegółowe informacje dotyczące kolekcji PLANAM  
znajdują się na stronie www.planam.de/pl

Rozmiary międzynarodowe

Obwód klatki 
piersiowej

Obwód w 
talii
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Rozmiary damskie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Wzrost 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Obwód klatki piersiowej 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Obwód w talii 65 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5 114
Długość nogi od wewn. 
strony

78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77

Długość rękawa od ra-
mienia do nadgarstka

60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62

Definicja rozmiaru XS S M L XL XXL XXXL 4XL
Damskie 34 36/38 38/40 42 44 46 48/50 –

Wszystkie wymiary ciała w cm.

Rozmiary międzynarodowe

Damski

Tabela rozmiarów i 
wymiarów ciała

Dzieci

Rozmiary 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176
Wzrost 81 – 92 93 – 104 105 – 116 117 – 128 129 – 140 141 – 152 153 – 164 165 – 176
Obwód klatki piersiowej 54 – 56 57 – 60 61 – 64 65 – 68 69 – 72 73 – 76 77 – 82 83 – 89
Obwód w talii 52 – 54 55 – 58 59 – 62 64 – 66 67 – 70 71 – 75 76 – 80 81 – 87
Obwód bioder 60 – 62 64 – 66 68 – 70 72 – 74 76 – 78 81 – 84 87 – 90 92 – 95

Wszystkie wymiary ciała w cm.
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Obwód klatki 
piersiowej

Obwód w 
talii

Obwód 
bioder
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Tabela rozmiarów i wymiarów ciała

Rozmiary męskie 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
Obwód klatki piersiowej 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
Długość nogi od wewn. strony 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

Rozmiary dla  
puszystych w talii

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Wzrost 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
Obwód klatki piersiowej 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Obwód w talii 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

Naddatek 5XL 6XL 7XL 8XL
Wzrost 200 202 204 206
Obwód klatki piersiowej 148 156 164 172
Obwód w talii 154 162 170 178
Długość nogi od wewn. strony 89 90 91 92
Długość rękawa od ramienia do 
nadgarstka

52 53 54 55

Rozmiary dla szczupłychw 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

Definicja rozmiaru XS S M L XL XXL XXXL 4XL
Meskie 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

Wszystkie wymiary ciała w cm.

Obwód klatki 
piersiowej
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Sprawiamy, że bohaterzy  
dnia powszedniego są widoczni.
PLANAM Odzież ostrzegawcza

Szczegółowe informacje dotyczące kolekcji PLANAM  
znajdują się na stronie www.planam.de/pl M
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