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  DUŻA WYDAJNOŚĆ
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DOSKONAŁA KOLEK-
CJA W KORZYST-
NYCH CENACH
Kolekcja BW 270 oferuje wysoką jakość przyoptymalnym stosunku ceny do jakoś-
ci – doskonały asortyment dla personelu dostawców usług i zakładów, w których 
udostępnia się wielu pracownikom odzież roboczą.  
  

Ta kolekcja opłaca się dosłownie – niska cena, wysoka jakość i funkcjonalność dzięki bawełnianemu 
klasykowi. Waga 270 gramów na metr kwadratowy sprawia, że tkanina jest lekka oraz przyczynia się do 
komfortu w pracy, regulując temperaturę ciała – także w upalne dni. Jednocześnie tkanina wierzchnia 
jest wytrzymała i odporna na zbieganie się zgodnie z normą DIN EN ISO 6330. Materiał jest uniwersalnym 
towarzyszem na co dzień. Ponadto w asortymencie znajdują się różne artykuły np. kurtki, spodnie do pasa a 
także kombinezony. 

Tkanina odporna na zbieganie się zgodnie z 
normą DIN EN ISO 6330 
Łatwa do pielęgnacji, trwała i wyjątkowo wytrzy-
mała. Można prać w 60 stopniach

100% bawełna 
Reguluje temperaturę ciała

Wzmocnione boczne kieszenie 
zabezpieczają także ciężkie i 
ostre narzędzia
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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 BW 270. 

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

Architektura ogrodu/
krajobrazu

Malowanie/  
Lakierowanie

BW 270
ODZIEŻ ROBOCZA 

MATERIAŁ 100% bawełna 

splot diagonalny,   (ok. 270 g/m²)

bardzo wytrzymały, odporny na zbieganie 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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UVS 065123      TESTEX Zür ich
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1510
chabrowy

1511
granatowy

1512
czysta biel

1513
zielony

Gładka powierzchnia dzięki ukrytej 
listwie z guzikami

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
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

Wzmocnione kieszenie po 
bokach przytrzymują ciężkie i ostre 
narzędzia

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

BW 270
Bluza robocza

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

z wyjątkiem 
czystej bieli
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1550
chabrowy

1551
granatowy

1552
czysta biel

1553
zielony

A dzięki kieszeni na piersi z 
przegródką na długopis przybory 
do pracy są zawsze pod ręką

 
 
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

Gładka powierzchnia dzięki ukrytej 
listwie z guzikami

Wzmocnione kieszenie po 
bokach przytrzymują ciężkie i ostre 
narzędzia

BW 270
Bluza

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

z wyjątkiem 
czystej bieli
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1520
chabrowy

1521
granatowy 

1522
czysta biel

1523
zielony

Rozporek z guzikiem umieszczonym 
od wewnątrz

 
 
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

Metrówka zawsze pod ręką dzięki 
specjalnej kieszeni

BW 270
Spodnie do pasa

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

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

z wyjątkiem 
czystej bieli
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1530
chabrowy

1531
granatowy 

1532
czysta biel

1533
zielony

Długo okres użytkowania dzięki 
zapięciu rozporka na guziki

 
 
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

Małe elementy są dobrze rozmies-
zczone dziękiklapie na piersi z 
zamkiem błyskawicznym

BW 270
Spodnie ogrodniczki

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

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

Doskonałe dopasowanie dzięki 
możliwości regulacji w pasie

BW
 2

70

012 | 013



UVS 065123      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

1540
chabrowy

1541
granatowy

1542
czysta biel

1543
zielony

Praktyczne zapięcie dzięki ukrytemu 
zamkowi z 2 suwakami

 
 
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

Gumowy ściągacz w pasie zapew-
niający większą elastyczność

Różna szerokość dzięki regulowa-
nym mankietom

Dopasowanie do sylwetki dzięki  
regulowanej szerokości nogawek

BW 270
Kombinezon

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

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

z wyjątkiem 
czystej bieli
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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 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.
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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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Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji  
BW 270 wraz ze zdjęciami z animacją:

BW 270
ODZIEŻ ROBOCZA

Bluza robocza chabrowy

granatowy

czysta biel 

zielony  

1510

1511

1512

1513

Bluza chabrowy

granatowy

czysta biel 

zielony 

1550

1551

1552

1553

Spodnie 

do pasa

chabrowy

granatowy

czysta biel 

zielony

1520

1521

1522

1523

Spodnie 

ogrodniczki

chabrowy

granatowy

czysta biel 

zielony 

1530

1531

1532

1533

Kombinezon chabrowy

granatowy

czysta biel 

zielony 

1540 

1541 

1542 

1543



M
ED

IU
M

  M
ar

ke
n.

 K
om

m
un

ik
at

io
n.

 B
ie

le
fe

ld

Dystrybutor firmy PLANAM


