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Kto chciałbym jeszcze nosić nudną szarą odzież 
roboczą? W PLANAM mamy dla Ciebie coś nowego! 
Nasza seria produktów Basalt Neon przyciąga wzrok – 
a to za sprawą zarówno wyjątkowego designu jak i 
funkcjonalności. 

 
Odzież robocza, która dobrze się prezentuje, przekonuje zarówno pod 
względem wytrzymałości jak i wizualnie. Seria Basalt Neon łączy obie 
te cechy w jednej kolekcji. Parametry wydajności: Wytrzymały materiał 
typu rip-stop wytrzymuje każde obciążenie, a jednocześnie zapewnia 
wygodne dopasowanie. Praktyczne funkcje, takie jak duże kieszenie 
mieszkowe z klapkami, zapewniają niezbędną przestrzeń do prze-
chowywania przyborów. Efekty wow: nowoczesne elementy designu 
w postaci fluorescencyjnego materiału i sportowe kontrastujące szwy, 
które zapewniają dynamiczny wygląd. Typowy bazaltowy wygląd 
zapewnia swobodność. Podsumowując: oferta przekonuje pod każdym 
względem, dostępna jest również w rozmiarach dziecięcych dla  
małych bohaterów.

RÓŻNICĘ WIDAĆ 
GOŁYM OKIEM
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Szybki dostęp 
Kieszeń mieszkowa 
bez zamka

Narzędzia potrzebne do pracy muszą być zawsze 
pod ręką. Seria Basalt Neon zapewnia pojemną 
przestrzeń do przechowywania dzięki mieszkowym 
kieszeniom z klapkami. 

Optymalnym rozwiązaniem do zwiększenia powierzchni do prze-
chowywania są obszerne kieszenie mieszkowe. Zarówno w przypadku 
spodni do pasa czy spodni ogrodniczek – wyposażyliśmy naszą 
odzież w doskonale przemyślane rozwiązania przestrzenne. Dodat-
kowy atut naszych produktów: Klapki na kieszeniach dla lepszego 
przechowywania.

 
MASZ  
MIEJSCE NA 
WSZYSTKO!

Kieszenie mieszkowe z klapkami
Dla maksymalizacji przestrzeni do 
przechowywania

Tkanina Rip-stop 
Odporna na rozdarcia i 
wytrzymała

Dekoracyjne szwy 
Sportowy look

Neonowe kolory
Przyciągają uwagę
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Praktyczna kieszeń na udzie 
oferuje dużo miejsca na „małe skarby” 

Przyciąga wzrok 
Ozdobne szwy w kontrastowych, 
neonowych kolorach

Kolekcja Basalt Neon Junior oferuje także odpowiednią 
odzież dla przyszłych majsterkowiczów.  
  

Mali bohaterowie bawią się, podskakują i tworzą nawet małe projekty 
budowlane w ogrodzie. Brudne ubrania należą więc do porządku dzien-
nego. Spodnie robocze do pasa, ogrodniczki lub kurtka softshell – łatwa 
do pielęgnacji kolekcja Basalt Neon Junior wytrzyma każde warunki i 
częste pranie. Ponadto duża ilość kieszeni zapewnia wystarczająco dużo 
miejsca do przechowywania zabawek i innych przyborów. 

KLASYK  
DLA DZIECI
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BASALT NEON

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

SPODNIE DO PASA, SPODNIE OGRODNICZKI, 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 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 dziecięce

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

158/164 – 170/176

Dwa rozmiary (rozmiar = wzrost)

Rozmiary międzynarodowe

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 

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 
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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 Basalt Neon. 

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

Czas wolny Dzieci



UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

6220
antracytowy/ 
 żółty

6221
granatowy/
pomarańczowy

6222
oliwkowy/
pomarańczowy

Szwy w kontrastowych kolorach 
nadają spodniom luźnego stylu

 
 
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

Kieszeń bojówka zapewnia więcej 
miejsca na przybory

Odblaskowe wstawki na kolanie 
uzupełniają dynamiczny styl

BASALT NEON
Spodnie do pasa

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ        
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UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

6230
antracytowy/
żółty

6231
granatowy/
pomarańczowy 
 

6232
oliwkowy/
pomarańczowy

Struktura tkaniny w techno-
logii Rip-Stop jest wyjątkowo 
wytrzymała

 
 
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

 
 
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

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

Calówka i inne przybory zawsze przy 
sobie dzięki kieszeni na metrówkę

BASALT NEON
Spodnie ogrodniczki

 +  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

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ        

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

Boczna kieszeń z zamkiem błys-
kawicznym zapewni, że narzędzia 
robocze pozostaną na swoim 
miejscu

 
 
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

BASALT NEON
Kurtka softshell

Dzięki ochronie podbródka z deli-
katnego materiału wrażliwa skóra w 
tym miejscu nie jest podrażniana

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

Praca jak w puchu – dzięki flauszo-
wej podszewce kurtki

6290
antracytowy/  
żółty

oddychająca
2.000 g/m2 / 24 h

wiatroszczelna 6291
granatowy/
pomarańczowy

6292
oliwkowy/
pomarańczowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

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

AM
 IN

D
IV

ID
U

AL

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. 

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
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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

026 | 027
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Dystrybutor firmy PLANAM


