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KOLEKCJE
DLA DZIECI
Również dla dzieci mamy odpowiednie 
artykuły w trzech kolekcjach. 

Od praktycznej kurtki softshell po elastyczne
spodnie do pasa z elastycznymi wstawkami – również 
dla małych bohaterów mamy odpowiednią odzież.  
W asortymentach Norit, Basalt Neon i BW 290 te 
same artykuły występują zarówno w wersji dla dzieci 
jak i dla dorosłych: moda dla całej rodziny.
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KIDS

MATERIAŁ SPODNIE DO PASA
Tkanina wierzchnia  

65 % poliester, 35 % bawełna   (ok. 245 g/m²)

Wzmocnienia  

100 % nylon   (ok. 195 g/m²)

Wkładka elastyczna  

95 % poliester, 5 % elastan   (ok. 165 g/m²)

KURTKA SOFTSHELL PURE
Warstwa zewnętrzna 

96% poliester, 4% elastan   (membrana TPU, ok. 260 g/m²)

Warstwa wewnętrzna  

100 % poliester   (polar)

Wzmocnienia  

100% nylon   (ok. 195 g/m²)

Wkładka elastyczna  

95% poliester, 5% elastan   (ok. 165 g/m²)

WZÓR Odblaskowe wstawki Odblaskowe wstawki

KOLORY czarny/czarny, łupkowy/czarny, chabrowy/czarny, piaskowy/

czarny, zielony/czarny, oliwkowy/czarny, cynkowy/czarny,  

czerwony/czarny, biały/cynkowy, niebiesko-czarny/cynkowy

czarny, cynkowy

ROZMIARY Rozmiary dziecięce 

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

Rozmiary dziecięce 

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJ

          
  Nie używać płynów zmiękczających tkaninę

NORIT

UWAGA!
Odpowiednie artykuły dla
pań i panów, znajdą Państwo
w nasza kolekcja Norit.
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

NORIT 
Kids Kurtka softshell Pure

 
 
AKCESORIA

 + 1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym
 + Odblaskowe wstawki na kieszeni na piersi i na plecach
 + 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym i mocną patką
 + przedni zamek błyskawiczny
 + Wzmocnienia na łokciach
 +  Stretchowa wkładka po bokach dla optymalnego dopasowania
 + Podszewka z miękkiego polaru

 
 
ROZMIARY

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

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

W kieszeni na piersi z zamkiem 
błyskawicznym można bezpiecznie 
ukryć drobne narzędzia

Optymalne dopasowanie dzięki 
elastycznym stretchowym 
wkładkom

Odblaskowe wstawki jako atrakcy-
jne dodatki świecące w ciemności

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

stretch

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

6550
czarny/czarny

6557
cynkowy

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

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

NORIT
Kids Spodnie do pasa

stretch

 
 
AKCESORIA

 +  2 wstawiane obszerne kieszenie
 + regulowany ściągacz z gumką w pasie
 + Kieszeń na metrówkę z prawej strony ze schowkiem  

na długopis i możliwością mocowania
 +  Lewa kieszeń udowa ze schowkiem na długopis oraz  

naszyta kieszeń z zamkiem błyskawicznym
 +  Kieszeń na telefon komórkowy z zamkiem błyskawicznym

 
 
ROZMIARY

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

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
6540
czarny/czarny

6541
łupkowy/czarny

6545
oliwkowy/czarny

6542
chabrowy/czarny

6543
piaskowy/czarny

6544
zielony/czarny

6546
cynkowy/czarny

6547
czerwony/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

6548
biały/cynkowy

6549
niebiesko-czarny/
cynkowy

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

Pasek odblaskowy poniżej kieszeni 
na kolanach podkreśla sportowy 
styl

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

 +  Pasek z elastyczną wkładką przy pasie spodni
 +  Elastyczna wstawka w kroku
 +  2 kieszenie z tyłu
 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 + pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 +  odblaskowe aplikacje

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

OGROMNE WRAŻENIE
Odpowiednie artykuły  
dla pań i panów, znajdą  
Państwo w nasza  
kolekcja Norit.

UWAGA!
Spodnie robocze do pasa, spodnie 
ogrodniczki i kurtka softshell Kids 
odpowiadają artykułom dotych-
czasowego asortymentu Junior.

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

DLA PANÓW

Kurtka 

Hybrid

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

Kurtka soft

shell Pure

czarny

cynkowy

6435

6437

Bluza 

softshell

czarny 6420

Kurtka 

zimowa

czarny 6430

Spodnie 

do pasa

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6400

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

Spodnie 

ogrodniczki

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6520

6521

6522

6523

6524

6525

6526

6527

6528

6529

Szorty czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6450

6451

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

NORIT
DLA PAŃ

Kurtka 

Hybrid

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

Kurtka soft

shell Pure

czarny

cynkowy

6445

6447

Kurtka 

zimowa

czarny 6440

Spodnie 

do pasa

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6410

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

Spodnie 

ogrodniczki

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6530

6531

6532

6533

6534

6535

6536

6537

6538

6539

Szorty czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6460

6461

6462

6463

6464

6465

6466

6467

6468

6469

KIDS

Kurtka soft

shell Pure

czarny

cynkowy

6550

6557

Spodnie 

do pasa

czarny/czarny

łupkowy/czarny

chabrowy/czarny 

piaskowy/czarny 

zielony/czarny

oliwkowy/czarny

cynkowy/czarny

czerwony/czarny

biały/cynkowy

niebiesko-czarny/cynkowy

6540

6541

6542

6543

6544

6545

6546

6547

6548

6549
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KIDS SPODNIE DO PASA,  
KIDS SPODNIE OGRODNICZKI

KURTKA SOFTSHELL, 
KIDS 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)

Warstwa zewnętrzna

100% poliester

Technologia Rip-Stop

Warstwa wewnętrzna

100% poliester, polar

WZÓR Tkanina odblaskowa srebrna

Kids: Odpowiada wytycznym normy DIN EN 14682:2015 

dotyczącej bezpieczeństwa odzieży dla dzieci

Tkanina odblaskowa srebrna

Kids: 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

ROZMIARY Rozmiary dziecięce

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

Rozmiary dziecięce

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI 

               

BASALT NEON

UWAGA!
Odpowiednie artykuły dla
pań i panów, znajdą Państwo
w nasza kolekcja Basalt Neon.
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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

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Szwy w kontrastowych kolorach 
nadają spodniom luźnego stylu

BASALT NEON
Kids Spodnie do pasa

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

Kieszeń bojówka z tyłu ma dużo 
miejsca na zabawki

6110
antracytowy/
żółty

6111
granatowy/
pomarańczowy

6112
oliwkowy/
pomarańczowy

Dodatkową zaletą jest odblaskowa 
wstawka na kolanie

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

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

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Jak w wersji dla dorosłych: 
podwójna kieszeń na metrówkę

BASALT NEON
Kids Spodnie ogrodniczki

Możliwość regulacji w pasie 
pozwala na dopasowanie do wielu 
rozmiarów

Tkanina mieszana w technologii 
Rip-Stop jest lekka i wytrzymała

6120
antracytowy/ 
żółty

6121
granatowy/
pomarańczowy

6122
oliwkowy/
pomarańczowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ 

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

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Boczna kieszeń na zamek błyska-
wiczny sprawia, że ważne skarby są 
bezpiecznie przechowywane

BASALT NEON
Kids Kurtka softshell

Przedłużony tył kurtki sprawia, 
że raczkujące lub bawiące się na 
kolanach maluchy są optymalnie 
docieplone

Osłona podbródka zapobiega 
irytującym ocieraniu wrażliwej skóry 
dzieci

Tkanina polarowa od wewnątrz  
sprawia, że kurtka jest miękka

6130
antracytowy/
żółty

6131
granatowy/
pomarańczowy

6132
oliwkowy/
pomarańczowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ CECHY PRODUKTU

oddychająca
2.000 g/m2 / 24 h

wiatroszczelna

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

winddichtatmungsaktiv
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BW
 2

90

UWAGA!
Spodnie ogrodniczki i kombinezon 
kolekcji BW290 Kids odpowiada-
ją artykułom dotychczasowego 
asortymentu Junior.

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

BASALT NEON
DLA PANÓW KIDS

Spodnie 

do pasa

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy 

6220

6221

6222

Spodnie 

do pasa

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy 

6110

6111

6112

Spodnie 

ogrodniczki

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy

6230

6231

6232

Spodnie 

ogrodniczki

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy 

6120

6121

6122

Kurtka 

softshell

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy

6290

6291

6292

Kurtka 

softshell

antracytowy/ żółty

granatowy/

pomarańczowy

oliwkowy/

pomarańczowy

6130

6131

6132

BW 290

Odpowiednie artykuły dla
pań i panów, znajdą  
Państwo w nasza kolekcja  
Basalt Neon.

IDEALNY STRÓJ? TO DLA NAS PESTKA!



UWAGA!
Odpowiednie artykuły dla
pań i panów, znajdą Państwo w 
nasza kolekcja BW 290. 

BW 290
KIDS SPODNIE OGRODNICZKI, KIDS KOMBINEZON BAWEŁNA

MATERIAŁ 100% bawełna 

splot diagonalny   (ok. 290 g/m²)

ochrona przed przetarciem i zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

KOLORY Kids Spodnie ogrodniczki Bawełna dostępny tylko w kolorze  
chabrowy/czerwony, czerwony/chabrowy, zielony/czerwony  
Kids Kombinezon Bawełna dostępny tylko w kolorze chabrowy, czerwony, zielony

ROZMIARY Rozmiary dziecięce

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

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI          

kolorowe
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UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Wszystko bezpiecznie ukryte w  
kieszeni na klapie zamykanej na 
zamek błyskawiczny

 
 
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

Rozmiary dziecięce

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

BW 290
Kids Spodnie ogrodniczki Bawełna 

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

Dużo miejsca znajdzie się w  
kieszeni na metrówkę

0164
chabrowy/
czerwony

0165
czerwony/ 
chabrowy

0166
zielony/
czerwony

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Małe części też znajdą tu swoje 
miejsce: w kieszeni na piersi z 
zamkiem błyskawicznym

 
 
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

Rozmiary dziecięce

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

BW 290
Kids Kombinezon Bawełna

Dołożone kontrafałdy na plecach 
pozwalają na swobodę ruchu

Świetne dopasowanie  
do sylwetki dzięki ściągaczowi  
z gumką w pasie

0161
czerwony

0162
zielony

0160
chabrowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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OEKO-TEX® STANDARD 100 
 
OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem kontroli i certyfi-
kacji surowców, półfabrykatów i produktów tekstylnych na wszyst-
kich etapach ich przetworzenia. Przykładowe artykuły podlegające 
certyfikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, surowe i far-
bowane/uszlachetniane tkaniny i dzianiny, artykuły konfekcjonowane 
(odzież wszelkiego rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, 
artykuły frotowe, zabawki tekstylne i wiele innych)

Badania na obecność substancji szkodliwych obejmują:
 + substancje zabronione ustawowo
 + substancje objęte ustawową reglamentacją
 + substancje o znanym niekorzystnym wpływie na zdrowie (poza 

chemikaliami objętymi regulacjami ustawowymi)
 +   oraz parametry profilaktyki zdrowotnej
 +  Całość wymagań znacząco wykracza poza obowiązujące przepisy 

krajowe. 
 
Dlaczego OEKOTEX®?
System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na początku lat 1990-tych w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa 
na tekstylia niemające szkodliwego wpływu na zdrowie. W tamtych 
czasach pojawiały się bardzo często hasła „trucizna w tekstyliach” i 
inne nagłówki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku i pięt-
nowały chemikalia używane w produkcji tekstyliów jako szkodliwe i 
groźne dla zdrowia.

Wymagań stawianych nowoczesnym produktom tekstylnym nie da 
się jednak spełnić bez zastosowania pewnych substancji chemicz-
nych. Modne kolory, łatwa pielęgnacja, długa żywotność i wiele in-
nych właściwości funkcjonalnych to szereg cech, których oczekuje się 
obecnie po tekstyliach i w zależności od zastosowania (np. w przypad-
ku odzieży roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne. 

ODZIEŻ OCHRONNA UV Z FILTREM  
PRZECIWSŁONECZNYM

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w lecie na wielkie niebe-
zpieczeństwo. Promieniowanie ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko 
zachorowania na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają promienie i 
nie gwarantują wystarczającej ochrony. 

Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwarantują ubrania 
firmy PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV. Ubrania firmy 
PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV gwarantują bezpiec-
zeństwo, potwierdzone certyfikatami. Kolekcja posiadająca certyfika-
ty ochrony UV „PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymalną 
ochronę. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących pr-
zed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłużs-
ze przebywanie 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 konieczności smarowania całego ciała kremem ochronnym. W 
celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ry-
zykować ekspozycję na słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać swój 
typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV (np. Protect 80) określa, o 
jaki współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie 
przez noszenie tekstyliów.

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

NORMY I CERTYFIKATY

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
BW 290 wraz ze zdjęciami z animacją:

BW 290
DLA PANÓW KIDS
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czerwony
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zielony
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szary
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Kombinezon chabrowy
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zielony
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khaki

szary
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0130

0155

0195

Kombinezon chabrowy

czerwony

zielony

0160

0161

0162

Spodnie 

do pasa

chabrowy

granatowy

czerwony

zielony

czysta biel

khaki

szary

0116

0117

0118

0119

0120

0152

0192

Kitel 

roboczy

chabrowy

czerwony

zielony

czysta biel

khaki

szary

0131

0136

0134

0135

0154

0132

Spodnie do 

pasa Cargo

chabrowy

granatowy

czerwony

zielony

czysta biel

khaki

szary
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0182
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0184

0185

0186
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Spodnie 

ogrodniczki

chabrowy

granatowy

czerwony

zielony

czysta biel

khaki

szary

0121

0122

0123

0124

0125

0153

0193

Spodnie 
ogrodniczki

chabrowy/czerwony

czerwony/chabrowy

zielony/czerwony 

0164

0165

0166

Spodnie 

ogrodniczki 

Cargo

chabrowy

granatowy

czerwony

zielony

czysta biel

khaki

szary

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

Odpowiednie artykuły dla
pań i panów, znajdą  
Państwo w nasza kolekcja  
BW 290.
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Dystrybutor firmy PLANAM


