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RÓŻNORODNE WYKOŃCZENIA

PLANAM 
INDIVIDUAL  

PL



PERSONALIZACJA W 
MGNIENIU OKA
Odzież robocza jest powierzchnią reklamową logo firmy. 
Pełni również funkcję wizytówki przedsiębiorstwa. 
Spersonalizowanie zapewnia rozpoznawalny pozytywny 
wizerunek przedsiębiorstwa. Nasz serwis wykańczania 
sprawi, że przesłanie firmy trafi zarówno do mężczyzn, jak 
i kobiet w sposób indywidualny, profesjonalny i szybki.  
  

PLANAM Individual specjalizuje się w personalizacji odzieży roboc-
zej. Od aplikacji odblaskowych przez druk transferowy aż po hafty 
– dostępne są liczne możliwości personalizacji w najwyższej jakości. 
Zarówno w przypadku małych ilości dla zakładów rzemieślniczych, jak 
i dużych nakładów dla przedsiębiorstw przemysłowych – nasz zespół 
specjalistów cały czas doradza przy tym osobiście i szczegółowo infor-
muje o optymalnych rodzajach wykończenia dla naszych produktów. 
Dotyczy to również możliwości wykańczania, których procedury są 
specjalnie przystosowane pod kątem certyfikatów. Ponadto zatros-
zczymy się o stylowy i swobodny wygląd spersonalizowanej odzieży 
roboczej – z odblaskowymi atrakcyjnymi łatkami-nadrukami PLANAM 
w czterech wariantach, na przykład na nogawki lub tył kurtek. Ponadto 
oferujemy: Indywidualne projektowanie srebrnych elementów łatek 
odblaskowych, na przykład w postaci logotypu firmowego. Trudno 
przeoczyć efekty, które mają dodatkowo swój styl.

Ważna uwaga: Zastosowanie dodatkowych pasków odblaskowych nie 
sprawia, że dana odzież jest uważana za odzież ostrzegawczą.

Taśma odblaskowa  
W celu uzyskania jeszcze lepszej 
widoczności doszywamy lub 
nadrukowujemy odblaskowe 
taśmy, które są elastycznie dos-
tosowywane do potrzeb klienta.

Świetlisty nadruk 
transferowy
na plecy, kark, rękawy lub 
nogawki – zapewniamy 
okazały wygląd logotypu.

Motyw „Brush“  
Nr art. 9901401
Wymiary: ok. 25 x 9,5 cm

Motyw „Square“  
Nr art. 9901402
Wymiary: ok. 25 x 7,5 cm

Motyw „Wedge“  
Nr art. 9901404
Wymiary: ok. 2,5 x11,5 cm

+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.

Motyw „Bubble“  
Nr art. 9901403
Wymiary: ok. 25 x 8,5 cm
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RÓŻNORODNE 
WYKOŃCZENIA 
Indywidualna personalizacja odzieży roboczej musi 
dawać możliwość swobody stylizacji. Dlatego oferu-
jemy liczne możliwości wykańczania, odpowiednie do 
wymagań firmy.  
  

Zakres naszych wysokiej jakości możliwości personalizacji jest duży i 
sięga od haftu bezpośredniego wysokiej jakości przędzą poliestrową po 
odporne na pranie i prasowanie nadruki transferowe. Wykańczamy nie 
tylko logo firmy, ale również nazwiska cennych pracowników. Wszystko 
to, aby zapewnić idealny wizerunek przedsiębiorstwa.  

Pełna indywidualizacja 
Personalizacja odzieży pracowników ma wiele zalet: 
buduje zaufanie wśród klientów, wzmacnia identyfi-
kację pracowników z przedsiębiorstwem oraz wyklucza 
pomyłkę noszonej odzieży między pracownikami. 
Umieszczamy nazwiska pracowników na naszych 
produktach metodą druku transferowego, emblematu 
haftowanego czy haftu bezpośredniego. Ponadto 
oferujemy: Haftowane emblematy z taśmą na rzep, 
które zapewniają uniwersalne zastosowanie na różnych 
elementach odzieży.

 

Indywidualna obsługa  
Od naszywania dodatkowych 
kieszeni i kieszeni na kolanach po 
skracanie odzieży na miarę – nasz 
zespół chętnie zajmie się realizacją 
indywidualnych życzeń. Po kon-
sultacji często możliwe są również 
modyfikacje zgodne z normami.

Wykańczamy bez żadnych 
wątpliwości (środki ochro-
ny indywidualnej) 
Możliwości wykańczania są 
specjalnie przystosowane 
do świadectwa badania 
typu środków ochrony 
indywidualnej
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Łatki nadrukowywane 
Szablon przystosowany do nadruku wystarczy do 
„personalizacji” odzieży. Nasze powtarzalne nadruki 
transferowe z logotypem lub napisem wyróżniają się 
wysoką jakością, wyrazistą czcionką i są odporne 
na pranie oraz prasowanie. Wybór kolorów jest tak 
samo szeroki jak możliwości wzornicze.

Haft bezpośredni 
Państwo dostarczają nam swój indywi-
dualny szablon lub już istniejący program 
do haftu, a my tworzymy dla Państwa 
indywidualną ofertę. 

Emblematy haftowane 
Na podstawie Państwa projektu 
wyhaftujemy, a następnie naszyjemy 
indywidualny emblemat. 

Świetlisty nadruk 
transferowy
na plecy, kark, rękawy lub 
nogawki – zapewniamy 
okazały wygląd logotypu.
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Dystrybutor firmy PLANAM


