
NORIT

NOWOŚĆ!
+  trzy nowe kolory 
+  Teraz Norit także  
 dla dzieci!
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OPTYMALNA SWOBODA RUCHÓW  



SWOBODA RUCHU W 
PEŁNYM ZAKRESIE

Stworzona do użytku we wszystkich zawodach, które wymagają 
maksymalnej swobody ruchów – to właśnie wyróżnia naszą gamę 
Norit. Kolekcja, która na nowo interpretuje pojęcie elastycznej pracy. 

Swoboda ruchu jest absolutną koniecznością w niezliczonych zawodach. W związku z tym 
wymagana jest elastyczna odzież, która w żaden sposób nie ogranicza. Nasze rozwiązanie: 
Norit – odzież robocza z gwarancją maksymalnej swobody ruchu. Elastyczne, rozciągliwe 
w 4 kierunkach wstawki ze stretchu „podążają” za każdym ruchem. Lekka i jednocześnie 
wytrzymała tkanina mieszana jest wygodna w noszeniu i nadaje się do każdej pracy 
wykonywanej przy wietrze i niepogodzie. Imponująca jest również różnorodność modeli i 
kolorów – odpowiednia gama dla każdego zawodu i gustu.

Elastyczna wkładka
ze stretchem rozciągliwym  
w 4 kierunkach
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Elastyczne wstawki w kroku
Dla nieograniczonej swobody ruchu

Idealne dopasowanie
Elastyczne wstawki w  
pasie zapewniają  
optymalne dopasowanie

Jeśli swoboda ruchów jest najwyższym 
priorytetem w pracy, nasza seria Norit 
jest dla Ciebie najlepszym i najbardziej 
elastycznym rozwiązaniem. W całej 
kolekcji nasze modele wyposażone są w 
inteligentne wstawki ze stretchu. Elasty-
czny materiał sprawia, że każdy ruch do 
góry i w dół nie jest niczym ograniczony 
i zapewnia maksymalną swobodę w 
poruszaniu się. 

Idealne dopasowanie, maksymalny komfort i swoboda 
ruchów – to cechy spodni roboczych naszej gamy Norit. 
Nylon zapewnia również niezbędną wytrzymałość w 
szczególnie narażonych strefach.   

DOPASOWUJE 
SIĘ DO KAŻDE-
GO KROKU  

Wstawki rozciągliwe  
w 4 kierunkach
Cecha wyróżniająca elasty-
czną kolekcję PLANAM Norit 
zapewniająca maksymalną 
swobodę ruchów

Elastyczna wkładka  
ze stretchem rozciągliwym 
w 4 kierunkach
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Kurtka damska 
Kieszenie z niezawodnym 
zamkiem błyskawicznym

KOLEKCJA  
DLA  
KAŻDEGO
Norit świetnie prezentuje się, jeśli 
chodzi o modę – zarówno dla kobiet, 
mężczyzn jak i Kids. 

Elastyczność Norit jest również widoczna w oferowa-
nych artykułach. Liczne modele i kombinacje kolorys-
tyczne ze wszechstronnego asortymentu PLANAM 
gwarantują, że każdy znajdzie odpowiednią dla 
siebie odzież roboczą – w zależności od wykonywa-
nej pracy i gustu. Ogrodnik znajdzie tutaj to, czego 
szuka, podobnie jak rzemieślnik czy budowlaniec.

Norit przekonuje praktycznymi funkcjami 
i nowoczesnym designem – pasującym 
do każdej branży i gustu. Ponadto duży 
wybór kolekcji nie pozostawia nic do 
życzenia. 

Spodnie do pasa damskie  
Aplikacje odblaskowe 
przesądzają o atrakcyjności
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OBSZARY ZASTOSOWAŃ  
Każda wykonywana praca stawia inne 
wymagania wobec odzieży roboczej. 
W skrócie zebraliśmy informacje doty-
czące obszaru zastosowań asortymen-
tu Norit. 

Szczegółowe informacje na temat naszego asortymentu i przyporząd-
kowanych mu obszarów zastosowań znajdziesz, korzystając z kodu 
QR lub na stronie www.planam.de/obszary-zastosowan

Przemysł budowlany Przemysł metalowy

Usługi instalacyjne/
elektryczne/budowlane

Produkcja/ 
magazyn/logistyka

Przemysł drzewny Czas wolny

Architektura ogrodu/
krajobrazu

Malowanie/  
Lakierowanie

Dzieci

NORIT
ODZIEŻ ROBOCZA DLA PANÓW, DLA PAŃ & KIDS

MATERIAŁ SPODNIE OGRODNICZKI, SZORTY, 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 HYBRID
Materiał kolor podstawowy  

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

Materiał kontrastowy softshell Warstwa zewnętrzna 

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

Materiał kontrastowy softshell Warstwa wewnętrzna  

100% poliester   (polar)

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 (z wyjątkiem szortów) Odblaskowe wstawki (z wyjątkiem szortów)

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

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

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

czarny i cynkowy (Kurtka softshell Pure)

czarny, cynkowy

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 damskie 

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

Rozmiary międzynarodowe 

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

Rozmiary międzynarodowe damskie

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

Rozmiary dziecięce 

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

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

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 damskie 

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

 

 

 

 

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

OCHRONA 
KOLAN

certyfikat ochrony kolan w połączeniu z nakolannikami 

PLANAM (numer artykułu 9901027)

OUTDOOR DLA PANÓW I DLA PAŃ

BLUZA SOFTSHELL 
Materiał wierzchni

100 % poliester   (membrana TPU, ok. 440 g/m²)

Pedszewka wewnętrzna

100 % poliester

KURTKA ZIMOWA
Materiał wierzchni

100 % poliester   (membrana TPU, ok. 245 g/m²)

Watowanie 

100 % poliester

Podszewka 

100 % poliester

Czarne odblaskowe wstawki (Kurtka zimowa)

czarny

Rozmiary międzynarodowe 

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

Rozmiary międzynarodowe damskie

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

     

  Nie używać płynów zmiękczających tkaninę

NOWOŚĆ!
Te produkty dla kobiet i męż-
czyzn są od teraz dostępne  
również w nowych kolorach 
białym/cynkowym i czarno-
-niebieskim/cynkowym: kurtka 
hybrydowa, spodnie robocze, 
ogrodniczki i szorty. Kurtki z 
softshellu są teraz dostępne 
również w kolorze cynkowym. 
Pozostałe nowości: Nasze 
artykuły dla dzieci zaczynają się 
od strony 30.
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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

 
 
AKCESORIA

 + 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym i mocną patką
 +  1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym 
 + odblaskowe wstawki na kieszeni na piersi i na plecach
 +  przedni 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

Dopasowuje się do każdego 
kształtu ciała dzięki bocznym 
wstawkom ze stretchu

Kieszenie z niezawodnym zamkiem 
błyskawicznym

NORIT
Kurtka Hybrid dla panów

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

stretch

OBSZARY ZASTOSOWAŃ CECHY PRODUKTU
6500
czarny/czarny

6508
biały/cynkowy

6501
łupkowy/czarny

6509
niebiesko-czarny/
cynkowy

6502
chabrowy/czarny

6503
piaskowy/czarny

6504
zielony/czarny

6505
oliwkowy/czarny

6506
cynkowy/czarny

6507
czerwony/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 + podszewka z polaru przy kołnierzu, w rękawach i na ramionach
 + wzmocnienia na łokciach
 + Stretchowa wkładka po bokach dla optymalnego dopasowania

010 | 011
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stretch

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

ZHGO 047178 TESTEX

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

ZHGO 047178 TESTEX

UVS 168620      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

 
 
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

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 kieszeni na piersi z zamkiem 
błyskawicznym twoje rzeczy są 
bezpieczne

NORIT
Kurtka softshell Pure dla panów

Wysoki komfort noszenia dzięki 
elastycznym wkładkom po 
bokach

Odblaskowe wstawki jako atrakcy-
jne dodatki świecące w ciemności

6435
czarny/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

stretch

OBSZARY ZASTOSOWAŃ CECHY PRODUKTU

6437
cynkowy

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

stretch

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

ZHGO 047178 TESTEX

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

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
AKCESORIA

 +  2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  2 naszyte kieszenie na kolanach obsługiwane od góry
 +  Podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony ze  

schowkiem na długopis i   możliwością mocowania
 +  kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem
 +  Kieszeń na telefon komórkowy z zamkiem błyskawicznym

 
 
ROZMIARY

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

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

NORIT
Spodnie do pasa dla panów

Wyjątkowy komfort noszenia zape-
wnia elastyczna tkanina w kroku

Nakolanniki spełniają dodatkową
funkcję dzięki naszytym kieszeniom
na kolanach

Paski odblaskowe poniżej kieszeni 
na kolanach podkreślają sportowy 
wzór

OBSZARY ZASTOSOWAŃ CECHY PRODUKTU

stretch

6400
czarny/czarny

6408
biały/cynkowy

6401
łupkowy/czarny

6409
niebiesko-czarny/
cynkowy

6402
chabrowy/czarny

6403
piaskowy/czarny

6404
zielony/czarny

6405
oliwkowy/czarny

6406
cynkowy/czarny

6407
czerwony/czarny

Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

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

 +  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

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

certyfikat ochrony kolan 
w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM 
(numer artykułu 9901027)
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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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie

 + 2 naszyte kieszenie na kolanach, obsługiwane od góry
 +  kieszeń na klapie z klapką, zapięciem na rzep i przegródką  

na długopis

 +  szelki z elastyczną wstawką

 + karczek z tyłu spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 +  podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony z  

przegródką na długopis i z możliwością zamocowania

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Smartfon lub długopisy zawsze pod 
ręką w obszernej kieszeni na klapie

NORIT
Spodnie ogrodniczki dla panów

Zawsze idealnie pasują – dzięki 
regulacji obwodu w pasie

Większa swoboda ruchu dzięki 
elastycznym wkładkom w kroku

Kieszenie na kolanach do wkładania 
nakolanników

 + po lewej kieszeń na udzie z patką i przegródką na długopis

 + kieszeń na komórkę po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym

 +  pas z elastyczną wkładką na plecach

 + elastyczna wkładka w kroku
 +  2 kieszenie z tyłu

 +  rozporek na zamek błyskawiczny

 +  regulacja obwodu w pasie guzikiem na stopce

 +  aplikacje odblaskowe

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

stretch

6520
czarny/czarny

6528
biały/cynkowy

6521
łupkowy/czarny

6529
niebiesko-czarny/
cynkowy

6522
chabrowy/czarny

6523
piaskowy/czarny

6524
zielony/czarny

6525
oliwkowy/czarny

6526
cynkowy/czarny

6527
czerwony/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

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

Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Rozmiary dla krępych
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

certyfikat ochrony kolan 
w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM 
(numer artykułu 9901027)
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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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie

 +  podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony z przegródką na długopis i z możliwością zamocowania

 +  po lewej kieszeń na udzie z patką i przegródką na długopis

 +  kieszeń na komórkę po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym

 +  pas z elastyczną wkładką na plecach

 +  elastyczna wkładka w kroku

 + 2 kieszenie z tyłu
 +  rozporek na zamek błyskawiczny

 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym

 
 
ROZMIARY

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Kieszenie na udzie na najważniejs-
ze narzędzia

NORIT
Szorty dla panów

Elastyczny, podwyższony stan 
pozwalający na optymalny komfort 
noszenia

Elastyczne wstawki w kroku za-
pewniające maksymalną swobodę 
ruchu

OBSZARY ZASTOSOWAŃ CECHY PRODUKTU

stretch

6450
czarny/czarny

6458
biały/cynkowy

6451
łupkowy/czarny

6459
niebiesko-czarny/
cynkowy

6452
chabrowy/czarny

6453
piaskowy/czarny

6454
zielony/czarny

6455
oliwkowy/czarny

6456
cynkowy/czarny

6457
czerwony/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

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

 
 
AKCESORIA

 + 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym i mocną patką
 +  1 kieszeń na piersi po prawej stronie z zamkiem błyskawicznym
 +  odblaskowe wstawki na kieszeni na piersi i na plecach
 +  przedni zamek błyskawiczny
 + podszewka z polaru przy kołnierzu, w rękawach i na ramionach
 +  wzmocnienia na łokciach
 + stretchowa wkładka po bokach dla optymalnego dopasowania

 
 
ROZMIARY

Rozmiary damskie 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Odpowiednia dla każdej sylwetki 
dzięki elastycznym wkładkom

NORIT
Kurtka Hybrid dla pań

Kieszenie z niezawodnym zamkiem 
błyskawicznym

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

stretch

6510
czarny/czarny

6518
biały/cynkowy

6511
łupkowy/czarny

6519
niebiesko-czarny/
cynkowy

6512
chabrowy/czarny

6513
piaskowy/czarny

6514
zielony/czarny

6515
oliwkowy/czarny

6516
cynkowy/czarny

6517
czerwony / czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

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

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

UVS 168620      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

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

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Zamykana kieszeń na piersi na 
kosztowności

NORIT
Kurtka softshell Pure dla pań

Optymalne dopasowanie dzięki 
elastycznym stretchowym 
wkładkom

Odblaskowe wstawki jako atrakcy-
jne dodatki świecące w ciemności

6445
czarny/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

stretch

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

6447
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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  2 naszyte kieszenie na kolanach obsługiwane od góry
 + Podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony ze  

schowkiem na długopis i możliwością mocowania
 +  kieszeń na udzie z lewej strony z patką i zatrzaskiem
 +  Kieszeń na telefon komórkowy z zamkiem błyskawicznym

 
 
ROZMIARY

Rozmiary damskie 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Ważne narzędzie jest zawsze pod 
ręką dzięki kieszeni na metrówkę

NORIT
Spodnie do pasa dla pań

Nakolanniki spełniają dodatkową
funkcję dzięki naszytym kieszeniom
na kolanach

Wyjątkowy komfort noszenia zape-
wnia elastyczna tkanina w kroku

Paski odblaskowe poniżej kieszeni 
na kolanach podkreślają sportowy 
wzór

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
6410
czarny/czarny

6418
biały/cynkowy

6411
łupkowy/czarny

6419
niebiesko-czarny/
cynkowy

6412
chabrowy/czarny

6413
piaskowy/czarny

6414
zielony/czarny

6415
oliwkowy/czarny

6416
cynkowy/czarny

6417
czerwony / czarny

 + 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

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

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

stretch

EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

certyfikat ochrony kolan 
w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM 
(numer artykułu 9901027)

N
OR

IT

024 | 025

N
OW

OŚ
Ć!



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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  2 naszyte kieszenie na kolanach, obsługiwane od góry
 +  kieszeń na klapie z klapką, zapięciem na rzep i  

przegródką na długopis
 +  szelki z elastyczną wstawką
 +  karczek z tyłu spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 +  podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony z  

przegródką na długopis i z  możliwością zamocowania
 
 
ROZMIARY

Rozmiary damskie 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Smartfon lub długopisy zawsze 
pod ręką w obszernej kieszeni na 
klapie

NORIT
Spodnie ogrodniczki dla pań

Większa swoboda ruchu dzięki 
elastycznym wkładkom w kroku

Zawsze idealnie pasują – dzięki 
regulacji obwodu w pasie

Kieszenie na kolanach do wkładania 
nakolanników

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

 + po lewej kieszeń na udzie z patką i przegródką na długopis
 +  kieszeń na komórkę po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 +  pas z elastyczną wkładką na plecach
 +  elastyczna wkładka w kroku
 + 2 kieszenie z tyłu
 +  rozporek na zamek błyskawiczny
 +  regulacja obwodu w pasie guzikiem na stopce
 + aplikacje odblaskowe

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

stretch

6530
czarny/czarny

6538
biały/cynkowy

6531
łupkowy/czarny

6539
niebiesko-czarny/
cynkowy

6532
chabrowy/czarny

6533
piaskowy/czarny

6534
zielony/czarny

6535
oliwkowy/czarny

6536
cynkowy/czarny

6537
czerwony/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

certyfikat ochrony kolan 
w połączeniu z 
nakolannikami PLANAM 
(numer artykułu 9901027)
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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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  podwójna kieszeń na metrówkę z prawej strony z przegródką na długopis i z możliwością zamocowania
 +  po lewej kieszeń na udzie z patką i przegródką na długopis
 +  kieszeń na komórkę po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 + pas z elastyczną wkładką na plecach
 +  elastyczna wkładka w kroku
 + 2 kieszenie z tyłu
 +  rozporek na zamek błyskawiczny
 + pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym

 
 
ROZMIARY

Rozmiary międzynarodowe damskie

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

Wszystko pod ręką w kieszeni na 
udzie

NORIT
Szorty dla pań

Wstawki ze stretchem w kroku 
zapewniające optymalną swobodę 
ruchów

Wysoki komfort noszenia dzięki 
podwyższonemu stanowi z  
elastycznym pasem

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
6460
czarny/czarny

6468
biały/cynkowy

6461
łupkowy/czarny

6469
niebiesko-czarny/
cynkowy

6462
chabrowy/czarny

6463
piaskowy/czarny

6464
zielony/czarny

6465
oliwkowy/czarny

6466
cynkowy/czarny

6467
czerwony / czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

stretch

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

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

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

UVS 168620      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

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
łupkowy/czarny

6542
chabrowy/czarny

6543
piaskowy/czarny

6544
zielony/czarny

6546
oliwkowy/czarny

6547
cynkowy/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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winddicht stretch

 
 
AKCESORIA

 +  wiatroszczelna
 + wodoodporna
 + 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 + z przodu kryty zamek błyskawiczny
 + ściągacze z dzianiny przy rękawach i w pasie
 + Łokcie i barki z wytrzymałym obszyciem

 
 
ROZMIARY

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

NORIT OUTDOOR
Bluza softshell

6420
czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

Ukryty zamek błyskawiczny 
z ochroną przed zacinaniem 
suwaka pozwalający na wygodne 
użytkowanie

Długi okres użytkowania pomimo 
dużej eksploatacji: Łokcie i barki z 
wytrzymałym obszyciem

stretchwiatroszczelna

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

 
 
AKCESORIA

 + oddychająca
 + wodoszczelna
 + wiatroszczelna
 + kołnierz polarowy
 + 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 + 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym
 + regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 + Zwijany kaptur wkładany do kołnierza z możliwością przestawiania
 + 1 kieszeń wewnętrzna
 + sznurek do regulacji szerokości pasa
 + mankiety regulowane zapięciem na rzepy
 + Polar przy kołnierzu
 + Czarne odblaskowe wstawki na rękawach, barkach i na plecach

 
 
ROZMIARY

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

Odblaskowe wstawki na barkach 
podkreślają dynamiczny wygląd

NORIT OUTDOOR
Kurtka zimowa dla panów

Struktura materiału zapewnia 
doskonały komfort noszenia i ma 
ciekawy wygląd

6430
czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

wiatroszczelnawodoszczelna
3.000 mm

oddychająca
3.000 g/m2 / 24 h

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

 
 
AKCESORIA

 + oddychająca
 + wodoszczelna
 + wiatroszczelna
 + kołnierz polarowy
 + 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 + 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym
 + regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 + Zwijany kaptur wkładany do kołnierza z możliwością przestawiania
 + 1 kieszeń wewnętrzna
 + sznurek do regulacji szerokości pasa
 + mankiety regulowane zapięciem na rzepy
 + Polar przy kołnierzu
 + Czarne odblaskowe wstawki na rękawach, barkach i na plecach

 
 
ROZMIARY

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

Padające światło odbijane jest przez 
odblaskowe lamówki na barkach

NORIT OUTDOOR
Kurtka zimowa dla pań

Struktura materiału powstrzymuje 
wilgoć i ma ciekawy wygląd

6440
czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

wodoszczelna
3.000 mm

wiatroszczelnaoddychająca
2.000 g/m2 / 24 h

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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040 | 041

EN 14404 Typ 2
 

DIN EN 14404 OCHRONA KOLAN DO PRAC  
WYKONYWANYCH KLĘCZĄC

Podczas prac wykonywanych klęcząc istnieje stały nacisk na kolana. 
Te obciążenia powinny być równomiernie rozdzielone dzięki ochronie 
kolan. Ponadto powinna chronić przed skaleczeniami lub uszkodzeni-
ami 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, mocowana 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 dodatkowy-

mi funkcjami.

Dodatkowo rozróżnia się trzy poziomy wytrzymałości:
Poziom 0:  Bez ochrony przed przebiciem. 
Poziom 1:    Ochrona kolan przeznaczona do płaskich nawierzch-

ni, bez zagrożenia wystającymi przedmiotami o 
ponad 1 cm nad powierzchnią.

Poziom 2:    Ochrona kolan przeznaczona do użytku w trudnych 
warunkach np. podczas klęczenia na kamieniach w 
kopalni lub kamieniołomach.

Nakolanniki PLANAM nr art. 9901027 odpowiadają ochronie kolan 
typu 2, poziom 1 / 0. Certyfikat jest ważny wyłącznie w połączeniu ze 
spodniami do pasa PLANAM, spodniami ogrodniczkami lub kombine-
zonem i nie może być przeniesiony na inny rodzaj artykułu.

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

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

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

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

NORMY I CERTYFIKATY
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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

PERSONALIZACJA 
W MGNIENIU OKA

Odzież robocza jest powierzchnią rekla-
mową na Państwa logo. Pełni również 
funkcję wizytówki Państwa przedsiębiorst-
wa. Spersonalizowanie zapewnia rozpozna-
walny pozytywny wizerunek przedsiębiorst-
wa. Nasz serwis wykańczania przekazuje 
Państwa przesłanie kierowane zarówno do 
mężczyzn, jak i kobiet w sposób indywidual-
ny, profesjonalny i szybki. 
  

PLANAM Individual specjalizuje się w personalizacji 
odzieży roboczej. Od aplikacji odblaskowych przez druk 
transferowy aż po hafty – dostępne są liczne możli-
wości personalizacji w najwyższej jakości. Zarówno 
w przypadku małych ilości dla zakładów rzemieśl-
niczych, jak i dużych nakładów dla przedsiębiorstw 
przemysłowych – nasz zespół specjalistów cały czas 
doradza przy tym osobiście i informuje w szczegółach 
o optymalnych rodzajach wykończenia dla naszych 
produktów. Dotyczy to również możliwości wykańczan-
ia, których procedury są specjalnie przystosowane pod 
kątem świadectwa badania certyfikowanej odzieży 
ochronnej.

+49(0)5245-86060

Indywidualne logo, 
indywidualne doradztwo 
Jesteśmy zawsze dostępni pod tele-
fonem – od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 17:00.
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Dystrybutor firmy PLANAM


