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Wysokogatunkowa 
tkanina  Cordura® 
Cordura® to nazwa materiału 
High-Tech, który składa się w 
100% z nylonu. Włókna poliamido-
we są cięte, ponownie przędzone 
i tkane. W ten sposób powstaje 
wyjątkowo wytrzymała tkanina na 
odzież, która przekonuje swoimi 
właściwościami w ciężkiej pracy, 
ponieważ jest wytrzymała na ście-
ranie, rozerwanie i szorowanie. 

Jeśli zabrudzenia i obciążenia mechaniczne odzieży 
roboczej są naprawdę duże, wtrzymają to tylko na-
jtrwalsze tkaniny. Dlatego nasza kolekcja Canvas 320 
powstała z wyjątkowo wytrzymałego materiału.  
  

Mottem naszego asortymentu Canvas 320 jest wytrzymałość. „Odpo-
wiedzialność” za to ponosi stabilny splot canvas tkaniny wierzchniej, 
która nadaje naszym artykułom odpowiedni stopień odporności. 
Nawet dla szczególnie narażonych fragmentów odzieży – na przykład 
na kolanach – znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie – odporną na 
rozerwanie i przetarcia tkaninę High-Tech. Pokryty warstwą Teflon® 
materiał wzmacnia tkaninę wierzchnią tam, gdzie jest to potrzebne 
i nadaje jej dzięki temu dodatkową wydajność. Kolejna korzyść: Dzięki 
powłoce Cordura® zapobiegającej przywieraniu w strefach nią 
wzmocnionych powstaje gładka powierzchnia, do której z trudem 
przyczepiają się zabrudzenia – to łatwy do pielęgnacji asortyment do 
ciężkich zadań.   

Wzmocnienie w odpowiednich mie-
jscach: Tkanina High-Tech Cordura® 
gwarantuje wytrzymałość. 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
POWIERZCHNIA

Teflon® 
Niski współczynnik ścierania powłoki zapobiega-
jącej przywieraniu tworzy gładką powierzchnię – 
zanieczyszczenia takie jak alkohole, zasady, oleje 
i benzyna spływają po materiale, bo nie znajdują 
przyczepności. 
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Stworzony do każdej pracy i na każdy gust – to wy-
różnia całoroczny asortyment Canvas 320.  
  

Obok funkcjonalności nasz kolekcja przekonuje różnorodnością 
wariantów kolorystycznych. Od czystej bieli dla malarzy po khaki dla 
stolarzy. Do dyspozycji są różne warianty kolorystyczne dopasowane 
do danego zawodu. Równie zróżnicowany jest wybór modeli. Od let-
nich szortów po spodnie ocieplane na chłodniejszy dni pracy – nasz 
asortyment jest zawsze gotowy do pracy, przez 365 dni w roku. 

DLA KAŻDEGO CA
N

VA
S 

32
0

CA
N

VA
S 

32
0

004 | 005



Inteligentne kieszenie na kolanach 
Certyfikowana ochrona kolan w połączeniu z 
ochraniaczami kolan PLANAM

Wysokogatunkowa tkanina  Cordura® 
Jest ekstremalnie odporna na rozerwanie 
i przetarcia

CIEŻKIE AKCJE, 
LEKKIE ROZWIĄZANIA
Ciężka praca wymaga inteligentnych rozwiązań, by chronić stawy. 
Kolekcja PLANAM Canvas 320 jest doskonale przygotowana do 
czynności wykonywanych na kolanach.  
  

Kieszenie na kolanach są innowacją asortymentu Canvas 320. Te w każdej chwili 
można doposażyć w ochraniacze kolan, jeśli pracę trzeba wykonać na klęczkach. 
Nasze artykuły wyposażone w ochraniacze otrzymują certyfikat ochrony kolan zgodnie 
z normą EN 14404 Typ 2, poziom 1. Ponadto wysokogatunkowy materiał Cordura® 
gwarantuje w odpowiednich obszarach odzieży niezbędną wytrzymałość w razie 
wykonywania ciężkich prac i jest wyjątkowo wytrzymały. 

Ochraniacze kolan  
Certyfikowane zgodnie z 
normą EN 14404 Typ 2, ze 
strukturą plastra miodu 
zapewniającą optymalne 
dopasowanie (numer artykułu 
9901027)
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CANVAS 320

Teflon® jest zarejestrowaną marką firmy The Chemours Company FV, 

LLC używaną przez PLANAM na licencji.

ODZIEŻ ROBOCZA SPODNIE OCIEPLANE

MATERIAŁ Tkanina podstawowa 

65% poliester, 35% bawełna

Mieszanka Canvas,   (ok. 320 g/m²) 

Spód tkaniny lekko szorstkowany, oddychający i wytrzy-

mały, ochrona przed przetarciem i zbieganiem wg DIN 

EN ISO 6330

Wzmocnienia 

100% nylon 

oryginalna tkanina Cordura® z oryginalną powłoką z 

Teflonu®, splot płócienny,   (ok. 310 g/m²) 

miękko wykończone 

Cordura® jest tkaniną ekstremalnie odporną na 

rozdarcia i przetarcia

Tkanina wierzchnia  

65% poliester, 35% bawełna

Mieszanka Canvas, ok. 320 g/m², bardzo wytrzymały, ochrona 

przed przetarciem i zbieganiem wg DIN EN ISO 6330

Podszewka  

100% bawełna

Wewnętrzna strona lekko  

szorstkowana

WZÓR Odblaskowe wstawki, Tkanina odblaskowa srebrna Odblaskowe wstawki, Tkanina odblaskowa srebrna

KOLORY chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, czysta biel/czysta 

biel, czarny/czarny, szary/czarny, khaki/czarny, brązowy/

czarny, czerwony/czerwony, granatowy/granatowy 

chabrowy, zielony, szary, czarny, khaki 

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 międzynarodowe

S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

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

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI

        

OCHRONA 
KOLAN

certyfikat ochrony kolan w połączeniu z nakolannikami  

PLANAM (numer artykułu 9901027) dla spodni do pasa, 

spodni ogrodniczek i 2-kolorowego kombinezonu

OUTDOOR

Tkanina podstawowa  

100% poliester

Powlekana PU, bardzo wytrzymała 

Wzmocnienia  

100% nylon,  

oryginalna tkanina Cordura® z oryginalną  

powłoką z Teflonu™, 

splot płócienny,   (ok. 310 g/m²) 

miękko wykończone 

Cordura® jest tkaniną ekstremalnie odporną na  

rozdarcia i przetarcia

Watowanie  

100% poliester

Materiał obszycia

100% poliester

Odblaskowe wstawki, Tkanina odblaskowa srebrna

chabrowy/chabrowy, zielony/zielony, szary/czarny, khaki/

czarny, czarny/czarny  

Rozmiary międzynarodowe 

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

        

OBSZARY ZASTOSOWAŃ  
Każda wykonywana praca stawia inne 
wymagania wobec odzieży roboczej. 
W skrócie zebraliśmy informacje doty-
czące obszaru zastosowań asortymen-
tu Canvas 320. 

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
Motoryzacja / Technika 
pojazdowa

Architektura ogrodu/
krajobrazu

Malowanie/  
Lakierowanie
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

W kieszeni na piersi z patką i 
zatrzaskami narzędzia są dobrze 
przechowywane

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 + wstawki odblaskowe przy wszyciu rękawów i na patkach kieszeni
 +  1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami 
 +  1 kieszeń na piersi, po prawej z naszytą kieszonką na komórkę
 +  1 kieszeń na lewym ramieniu z podwójnymi przegródkami na długopis
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  zakryta listwa z zatrzaskami z przodu
 +  regulowane na zatrzaski ściągacze rękawów
 +  zawieszka na kołnierzu

 
 
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

Odzież odporna na rozdarcia i  
przetarcia dzięki materiałowi 
Cordura®

Długopisy, komórka i inne przyrządy są 
pod ręką dzięki kieszeni na rękawie z 
podwójną przegródką

CANVAS 320
Bluza

2110
chabrowy/ 
chabrowy

2111
zielony/zielony

2112
czysta biel/ 
czysta biel

2113
szary/czarny

2114
czarny/czarny

2115
khaki/czarny

2116
brązowy/czarny

2117
czerwony/
czerwony

2118
granatowy/
granatowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

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

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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AKCESORIA

 + kieszonki na kolanach z tkaniny Cordura® 
 +  2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 +  po prawej podwójna kieszeń na metrówkę z tkaniny Cordura®
 +  paski odblaskowe na obrzeżach i patkach kieszeni
 +  kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą kieszonką na komórkę
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 +  rozporek zamykany na 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

2120
chabrowy/ 
chabrowy

2121
zielony/zielony

2122
czysta biel/ 
czysta biel

2123
szary/czarny

2124
czarny/czarny

2125
khaki/czarny

Kieszonki na kolanie z materiału 
Cordura® gwarantują długą żywot-
ność podczas pracy na kolanach w 
najcięższych warunkach

Dzięki ściągaczowi z gumką w 
pasie ochronne spodnie robocze 
pozostają na swoim miejscu

Kieszenie na metrówkę z tkaniny 
Cordura® nie ulegają strzępieniu

CANVAS 320
Spodnie do pasa

2126
brązowy/czarny

2127
czerwony/
czerwony

2128
granatowy/
granatowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ        

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

 + kieszonki na kolanach z tkaniny Cordura®
 +  2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 +  podwójna kieszeń na miarę z tkaniny Cordura®
 +  odblaskowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni
 +  1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą 

kieszonką na komórkę
 +  po lewej podwójna kieszeń na klapie z patką, zatrzaskami 

i zamkiem błyskawicznym
 
 
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
 +  po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 +  regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 +  wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami 
 +  szelki z elastyczną wstawką
 +  klamrowe zapięcia na szelkach

EN 14404:2010 
Typ 2, Poziom wytrzymałości 1

 

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

2130
chabrowy/ 
chabrowy

2131
zielony/zielony

2132
czysta biel/ 
czysta biel

2133
szary/czarny

2134
czarny/czarny

2135
khaki/czarny

2136
brązowy/czarny

2137
czerwony/
czerwony

Wygodnie w każdej pozycji dzięki
możliwości regulacji w pasie 

Perfekcyjnie dopasowany krój dzięki 
elastycznym wstawkom gumowym

Podwójna kieszeń na klapie na 
zamek błyskawiczny gwarantuje, że 
narzędzie będzie przechowywane 
bezpiecznie pod ręką

CANVAS 320
Spodnie ogrodniczki

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

2138
granatowy/
granatowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ        

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 +  wstawki odblaskowe przy wszyciu rękawów i na patkach kieszeni
 +  1 kieszeń na piersi, po lewej z patką i zatrzaskami
 +  1 kieszeń na piersi, po prawej z naszytą kieszonką na komórkę
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  zakryta listwa z zatrzaskami z przodu 
 +  zawieszka na kołnierzu

 
 
ROZMIARY

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

2160
chabrowy/ 
chabrowy

2161
zielony/zielony

2162
czysta biel/ 
czysta biel

2163
szary/czarny

2164
czarny/czarny

2165
khaki/czarny

Dzięki ściągaczowi z gumką w 
pasie plecy są zawsze osłonięte

CANVAS 320
Kamizelka

Wysoki komfort noszenia dzięki  
miękkiej dzianinie

Odblaskowe wstawki zapewniają 
dynamiczny wygląd

2166
brązowy/czarny

2167
czerwony/
czerwony

2168
granatowy/
granatowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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2170
chabrowy/ 
chabrowy

2171
zielony/zielony

2172
czysta biel/ 
czysta biel

2173
szary/czarny

2174
czarny/czarny

2175
khaki/czarny

Duża kieszeń na udzie oferuje dużo 
miejsca i pozwala na szybki dostęp 
do narzędzi

Dzięki elastycznej wstawce w pa-
sie szorty Canvas 320 dopasowują 
się podczas każdego ruchu

CANVAS 320
Szorty

2176
brązowy/czarny

2177
czerwony/
czerwony

2178
granatowy/
granatowy

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie z tkaniny Cordura®
 +  1 podwójna kieszeń na metrówkę, z tkaniny Cordura®
 +  odblaskowe wstawki na obrzeżach i patkach kieszeni 
 +  1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą kieszonką na komórkę
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu 
 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny

 
 
ROZMIARY

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL  
 
 
CERTYFIKATY I NORMY
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UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Duża kieszeń na udzie oferuje dużo 
miejsca i pozwala na szybki dostęp 
do narzędzi

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  1 podwójna kieszeń na metrówkę 
 +  wstawki odblaskowe na obrzeżach i patkach kieszeni
 +  1 kieszeń na lewym udzie z patką, zatrzaskami i naszytą kieszonką na komórkę
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  po prawej 1 wzmocniona kieszeń z tyłu
 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 +  rozporek zamykany na 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

Chronią od zewnątrz, wygodne od 
wewnątrz dzięki szorstkowanemu 
ociepleniu

CANVAS 320 OUTDOOR
Spodnie ocieplane

2140
chabrowy

2141
zielony

2143
szary

2144
czarny

2145
khaki

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

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

Najważniejsze przybory zawsze pod 
ręką dzięki kieszeni na rękawie

 
 
AKCESORIA

 + wodoszczelna
 + wiatroszczelna
 +  zaklejone szwy
 +  kołnierz polarowy
 +  odblaskowe wstawki na ramionach i patkach kieszeni
 +  wzmocnienie na łokciach z tkaniny Cordura®
 +  kaptur w kołnierzu
 +  po prawej naszyta kieszeń na komórkę
 +  2 boczne chowane kieszenie
 +   2 naszyte kieszenie z przodu z patką, zapinane na zatrzaski
 +  2 obszerne kieszenie z patką, zapinane na zatrzaski
 +  kieszeń po lewej stronie na rękawie
 +  kieszeń wewnętrzna po lewej stronie zapinana na rzepy
 +  pikowane wewnętrzne ocieplenie
 +  kryty zamek błyskawiczny z przodu

 
 
ROZMIARY

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

CANVAS 320 OUTDOOR
Parka

Praktyczna kieszeń wewnętrzna w 
kurtce typu parka z zimowej kolekcji 
Canvas 320 oferuje dodatkowe miej-
sce na narzędzia

Przyjemna w noszeniu dzięki pola-
rowym wstawkom na kołnierzu

Doskonale przylega dzięki ściąga-
nym mankietom

2190
chabrowy/ 
chabrowy

wodoszczelna
2.000 mm

wiatroszczelna 2191
zielony/zielony

2193
szary/czarny

2194
czarny/czarny

2195
khaki/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

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

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
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Dzięki kapturowi w kołnierzu 
jesteś doskonale przygotowany na 
porę deszczową

 
 
AKCESORIA

 + wodoszczelna
 +  wiatroszczelna
 +  zaklejone szwy
 +  kołnierz polarowy
 +  odblaskowe wstawki na ramionach i patkach kieszeni
 +  naszywki z tkaniny Cordura® na łokciach
 +  kaptur w kołnierzu
 +  po prawej naszyta kieszeń na komórkę
 +  2 boczne chowane kieszenie
 +  2 kieszenie na piersi z patką i zatrzaskami
 +  kieszeń po lewej stronie na ramieniu
 +  kieszeń wewnętrzna zapinana na zatrzaski
 +  pikowane wewnętrzne ocieplenie
 +  kryty zamek błyskawiczny z przodu
 +  Ściągacze z dzianiny przy rękawach i w pasie

 
 
ROZMIARY

Rozmiary międzynarodowe
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTYFIKATY I NORMY

CANVAS 320 OUTDOOR
Bluza

Pikowana podszewka zapewni, że 
ciepło nie ucieknie na zewnątrz

W kieszeni na piersi z patką i 
zatrzaskami ważne rzeczy pozostaną 
zabezpieczone

Doskonałe dopasowanie dzięki  
ściągaczowi w talii

2180
chabrowy/ 
chabrowy

2181
zielony/zielony

2183
szary/czarny

2184
czarny/czarny

2185
khaki/czarny

 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU

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

wodoszczelna 
2.000 mm

wiatroszczelnawasserdicht winddicht
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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. 
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Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Canvas 320 wraz ze zdjęciami z animacją:

CANVAS 320
ODZIEŻ ROBOCZA OUTDOOR

Bluza chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

czysta biel/czysta biel 

szary/czarny 

czarny/czarny

khaki/czarny

brązowy/czarny

czerwony/czerwony

granatowy/granatowy

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

Spodnie 

ocieplane

chabrowy

zielony

szary 

czarny 

khaki

2140

2141

2143

2144

2145

Spodnie 

do pasa

chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

czysta biel/czysta biel 

szary/czarny 

czarny/czarny

khaki/czarny

brązowy/czarny

czerwony/czerwony

granatowy/granatowy

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

Parka chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

szary/czarny 

czarny/czarny 

khaki/czarny

2190

2191

2193

2194

2195

Spodnie 

ogrodniczki

chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

czysta biel/czysta biel 

szary/czarny 

czarny/czarny

khaki/czarny

brązowy/czarny

czerwony/czerwony

granatowy/granatowy

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

Bluza chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

szary/czarny 

czarny/czarny 

khaki/czarny

2180

2181

2183

2184

2185

Kamizelka chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

czysta biel/czysta biel 

szary/czarny 

czarny/czarny

khaki/czarny

brązowy/czarny

czerwony/czerwony

granatowy/granatowy

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

Szorty chabrowy/chabrowy

zielony/zielony

czysta biel/czysta biel 

szary/czarny 

czarny/czarny

khaki/czarny

brązowy/czarny

czerwony/czerwony

granatowy/granatowy

2170

2171

2172

2173

2174 

2175 

2176 

2177

2178

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


