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 PEŁNIA SEZONU NA MODNY WZÓR



Praca na budowie przypomina wysiłek w sporcie 
wyczynowym. Tutaj odzież nie może zawieść, musi 
być funkcjonalna, wytrzymała i wygodna. Wreszcie, 
co nie mniej istotne, wygląd stroju powinien wizu-
alnie podkreślać rangę pracy. Nasze rozwiązanie: 
DuraWork, sportowy asortyment PLANAM. 

Już na pierwszy rzut oka da się zauważyć, że: DuraWork to wyczyno-
wiec wśród producentów odzieży roboczej. Klasyczne zestawienia kolo-
rystyczne, nowoczesny design i dynamiczne cięcia w postaci wstawek 
z odblaskowego materiału nie pozostawiają co do tego wątpliwości. 
Lekka tkanina o płóciennym splocie, ważąca zaledwie 270 gramów 
na metr kwadratowy, zapewnia niezbędny komfort noszenia i lekkość 
– to absolutny warunek najwyższej wydajności w codziennej pracy. 
DuraWork to także elastyczność. A to dzięki wielu różnym schowkom i 
możliwości regulacji.

STALOWA ODPORNOŚĆ, 
SPORTOWY WYGLĄD
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Warunki panujące na budowie wystawiają ubrania 
na próbę. Tu może pomóc tylko wytrzymały materiał, 
który sprosta nawet najcięższym wymaganiom.  

Dlatego też tkanina zewnętrzna naszej kolekcji wykonana jest z wytrzy-
małego splotu płóciennego. Ten radzi sobie dobrze nie tylko z trudnymi 
warunkami przy pracy. Tkanina o gramaturze 270g/m² jest naprawdę 
lekka i wygodna w noszeniu. Dodatkowy atut produktu: Wstawki z 
materiału odblaskowego nadają kolekcji Durawork charakterystyczny 
sportowy styl.

WYTRZYMAŁOŚĆ I 
SPORTOWY STYL 

Sportowy styl 
Dzięki wstawkom z  
materiału odblaskowego

Wystarczająca ilość miejsca  
do przechowywania dzięki  
kieszeniom na nogach, kolanach  
i pośladkach
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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 Durawork. 

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

DURAWORK
ODZIEŻ ROBOCZA T-SHIRT

MATERIAŁ 65% poliester, 35% bawełna

Mieszanka Canvas    (ok. 270 g/m²)

Kolor podstawowy i wstawki 

86% poliester, 14% elastan   (ok. 180 g/m²)

na ramionach

92% poliester, 8% elastan

WZÓR Tkanina odblaskowa srebrna Tkanina odblaskowa srebrna

KOLORY czarny/szary, szary/czarny, chabrowy/czarny czarny/szary, szary/czarny, chabrowy/czarny

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 

Szorty

Rozmiary międzynarodowe 

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

Rozmiary międzynarodowe 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL   

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI

OCHRONA 
KOLAN

certyfikat ochrony kolan w połączeniu z nakolannikami PLANAM (numer artykułu 9901027) dla spodni do pasa lub spodni 

ogrodniczek

KURTKA SOFTSHELL

Tkanina wierzchnia

94% poliester, 6% elastan, Softshell 

Podszewka  

100% poliester, polar

Tkanina odblaskowa srebrna

czarny/szary, szary/czarny, chabrowy/czarny

Rozmiary międzynarodowe 
XS – S – M – L – XL – XXL
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com EN 14404:2010 

Typ 2, Poziom wytrzymałości 1
 

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

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  2 naszyte kieszenie na kolanach
 +  kieszeń na metrówkę z prawej strony
 +  2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym
 +  odblaskowe aplikacje

 
 
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

Dużo miejsca na narzędzia w 
kieszeni na udzie z zamkiem 
błyskawicznym

DURAWORK
Spodnie do pasa

Paski odblaskowe nad kieszenią z 
boku kolan uzupełniają wzór

Z  tylnej kieszeni z patką i zapię-
ciem na rzep nic nie wypadnie

2910
czarny/szary

2911
szary/czarny

2912
chabrowy/czarny

Ten artykuł można obejrzeć we wszystkich kolorach pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNEOBSZARY ZASTOSOWAŃ        
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com EN 14404:2010 

Typ 2, Poziom wytrzymałości 1
 

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

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  2 naszyte kieszenie na kolanach
 +  kieszeń na metrówkę z prawej strony
 +  2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  kieszeń na klapie z patką i zapięciem na rzepy
 +  2 kieszenie z tyłu z patką 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

Możliwość regulacji w pasie 
pozwala na elastyczne dopasowanie 
rozmiaru dla komfortu noszenia

DURAWORK
Spodnie ogrodniczki

Ozdobne szwy i odblaskowe 
aplikacje na ramionach zapewniają 
sportowy styl

Dzięki kieszeni na metrówkę na 
prawym udzie najważniejsze rzeczy 
masz stale przy sobie

 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 +  regulacja obwodu w pasie guzikiem dżinsowym
 +  wysoki, zachodzący na plecy tył spodni ze skrzyżowanymi szelkami
 +  szelki z elastyczną wstawką
 +  klamrowe zapięcia na szelkach
 +  odblaskowe aplikacje

2920
czarny/szary

2921
szary/czarny

2922
chabrowy/czarny

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

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

 
 
AKCESORIA

 + 2 wstawiane obszerne kieszenie
 +  kieszeń na metrówkę z prawej strony
 +  2 kieszenie na udzie z zamkiem błyskawicznym
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką i zapięciem na rzepy
 +  rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
 +  pas z 7 szlufkami i guzikiem dżinsowym

 
 
ROZMIARY

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

W kieszeni na udzie z zamkiem 
błyskawicznym wszystkie ważne 
narzędzia są pod ręką

DURAWORK
Szorty

Świetne dopasowanie do sylwetki 
w czasie ruchu dzięki elastycznemu 
ściągaczowi w pasie

Wysoki, zachodzący na plecy tył 
spodni oferuje maksymalny komfort 
noszenia i dodatkową ochronę

2940
czarny/szary

2941
szary/czarny

2942
chabrowy/czarny

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

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

atmungsaktiv stretch

Mesh na ramionach zapewnia dos-
konały komfort noszenia i stanowi 
ciekawy akcent

 
 
AKCESORIA

 +  oddychający
 +  szybkoschnący i elastyczny materiał funkcyjny
 +  regulujący poziom wilgoci
 +  okrągły dekolt
 +  kolorowe wstawki na ramionach
 +  na ramionach siatka mesh
 +  slim fit

 
 
ROZMIARY

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

DURAWORK
T-shirt

2960
czarny/szary

2961
szary/czarny

2962
chabrowy/czarny

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

stretchoddychający
3.000 g/m2 / 24 h

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
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UVS 092632      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

atmungsaktivwinddicht stretch

Dzięki zamkowi błyskawicznemu 
można swobodnie regulować 
szerokość rękawów kurtki

 
 
AKCESORIA

 +  oddychająca
 +  wodoodporna
 +  wiatroszczelna
 +  2 boczne chowane kieszenie na zamek błyskawiczny
 +  1 kieszeń na piersi po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
 +  z przodu kryty zamek błyskawiczny
 +  regulacja obwodu w pasie sznurkiem
 +  kolorowe wstawki na piersi, rękawach i plecach
 +  szerokość rękawów regulowana zamkiem błyskawicznym
 +  wewnątrz miękki polar

 
 
ROZMIARY

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

DURAWORK
Kurtka softshell

Ozdobnym szwom i odblaskowym 
wstawkom na ramionach zapewni-
ają sportowy styl

Kieszeń na piersi z odblaskowymi 
wstawkami a dzięki zamkowi błyska-
wicznemu oferuje bezpieczne miejsce 
do przechowywania

2950
czarny/szary

wiatroszczelna stretchoddychająca
2.000 g/m2 / 24 h

2951
szary/czarny

2952
chabrowy/czarny

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

 
 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ        CECHY PRODUKTU
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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  
Durawork wraz ze zdjęciami z animacją:

DURAWORK
DLA PANÓW

Spodnie 

do pasa

czarny/szary

szary/czarny

chabrowy/czarny

2910

2911

2912

Spodnie 

ogrodniczki

czarny/szary

szary/czarny

chabrowy/czarny

2920

2921

2922

Szorty czarny/szary

szary/czarny

chabrowy/czarny 

2940

2941

2942

T-Shirt czarny/szary

szary/czarny

chabrowy/czarny 

2960

2961

2962

Kurtka

softshell

czarny/szary

szary/czarny

chabrowy/czarny 

2950

2951

2952

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


