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Dopasowując się do kolekcji Basalt Neon dla dorosłych, kolekcja 
Junior zapewnia dzieciom optymalny wygląd. Odblaskowe wstawki 
podkreślają roboczy styl, a wstawki odblaskowe nadają luźny wygląd. 
Wysokiej klasy, lekka tkanina mieszana w technologii Rip-Stop wyko-
nana jest z 35% bawełny i zgodnie z OEKO-TEX® STANDARD 100 po-
siada certyfikat świadczący o braku szkodliwych składników. Kolekcja 
Junior, podobnie jak odzież dla dorosłych, jest wygodna, oferuje dużą 
swobodę ruchu oraz praktyczne miejsca do ukrywania w nich  
małych skarbów.

Dzieci chcą się bawić. Zabawa na ulicy czy szamotanie 
się w drodze do szkoły. Aby dzieci mogły bawić się bez-
trosko, PLANAM opracowała kolekcję ubrań Junior.

 MALI LUDZIE – 
 WIELKA PRZYGODA   
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INFORMACJE
Normy 012
Serwis  014
Przegląd artykułów    015

ODZIEŻ DLA DZIECI
Spodnie do pasa  006
Spodnie ogrodniczki 008
Kurtka softshell 010

Spis treści

MATERIAŁ & ROZMIARY
Tabela rozmiarów 004

JUNIOR
Spodnie do pasa, spodnie 
ogrodniczki

Kurtka softshell Spodnie ogrodniczki, Kombinezon
bawełna

Materiał Kolor podstawowy 
65% poliester, 35% bawełna
(ok. 260 g/m²), technologia Rip-Stop
Kolor kontrastowy 
85% poliester, 15% bawełna
(ok. 300 g/m²)

Tkanina zewnętrzna
100% poliester
Technologia Rip-Stop

100% bawełna
bawełniany splot diagonalny,  
(ok. 290 g/m²) 
ochrona przed przetarciem i zbieganiem 
wg DIN EN ISO 6330 bardzo wytrzyma-
ły, wysoki komfort noszenia

Wzór Odblaskowe wstawki, Tkanina odblaskowa srebrna
Odpowiada wytycznym normy DIN EN 14682:2015 dotyczącej 
bezpieczeństwa odzieży dla dzieci  

Kolory antracytowy/żółty, granatowy/pomarańczowy, oliwkowy/pomarańczowy Spodnie ogrodniczki 
chabrowy/czerwony, czerwony/cha-
browy, zielony/czerwony  
Kombinezon 
chabrowy, czerwony, zielony

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

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

Certyfikaty i normy

Łatwe do prania z 
wieloma kieszeniami
Brudne ubrania już nie stanowią problemu. Spodnie do 
pasa Junior sprostają wielu cyklom prania i z pięcioma 
kieszeniami oferują dużo miejsca na zabawki. 

6110
antracytowy/żółty

6111
granatowy/

pomarańczowy

6112
oliwkowy/

pomarańczowy

Szwy w kontrastowych kolorach 
nadają spodniom luźnego stylu

Odblaskowe wstawki na kolanie 
nadają luźny styl

Dzięki wewnętrznej regulacji w pasie 
spodnie do pasa dopasują się do 
każdej dziecięcej sylwetki

Kieszeń bojówka z tyłu ma dużo 
miejsca na zabawki

JUNIOR 
Spodnie do pasa

Warianty kolorystyczne

JUNIOR 006 | 007



Możliwość regulacji w pasie 
pozwala na dopasowanie do wielu 
rozmiarów

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

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

Certyfikaty i normy

Duża swoboda 
ruchu
 
Można się wyszaleć – w spodniach ogrodniczkach z 
kolekcji Junior to żaden problem. Dzięki ściągaczowi 
z gumką w pasie, szelkom z elastyczną wstawką i 
wysokiemu, zachodzącemu na plecy tyłowi spodni ze 
skrzyżowanymi szelkami spodnie ogrodniczki zapewnią 
pełną swobodę ruchu. 

Tkanina mieszana w technologii 
Rip-Stop jest lekka i wytrzymała

Jak w wersji dla dorosłych: podwójna 
kieszeń na metrówkę 

JUNIOR 
Spodnie ogrodniczki

Warianty kolorystyczne

6120
antracytowy/żółty

6121
granatowy/

pomarańczowy

6122
oliwkowy/

pomarańczowy
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2.000 g/m2 / 24 h

Oddychająca Wiatroszczelne

6130
antracytowy/żółty

6131
granatowy/

pomarańczowy

6132
oliwkowy/

pomarańczowy

JUNIOR 010 | 011

Tkanina polarowa od wewnątrz  
sprawia, że kurtka jest miękka

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

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

Certyfikaty i normy

Wiatroszczelna i
oddychająca
Kurtka softshell zdaje egzamin podczas wiatru i 
niepogody: Dzięki oddychającemu materiałowi 
temperatura ciała nie zmienia się, a wiatr nie 
przedostaje się do środka. 

Boczna kieszeń na zamek błyska-
wiczny sprawia, że ważne skarby są 
bezpiecznie przechowywane

Przedłużony tył kurtki sprawia, że 
raczkujące lub bawiące się na kolanach 
maluchy są optymalnie docieplone

Osłona podbródka zapobiega 
irytującym ocieraniu wrażliwej skóry 
dzieci

JUNIOR  
Kurtka softshell

Warianty kolorystyczne



JUNIOR

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

Akcesoria

 klapa na piersi z krytym mosiężnym zamkiem błyskawicznym 
 dodatkowo naszyta kieszeń na klapie
 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie 
 rozporek na zamek błyskawiczny
 1 tylna kieszeń
 1 podwójna kieszeń na metrówkę
 regulowane rozcięcia boczne
 trwała wstawka i klamrowe zapięcia na szelkach

Rozmiary

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140
146/152, 158/164, 170/176

Certyfikaty i normy

Elastyczny klasyk z 
wieloma kieszeniami
Spodnie ogrodniczki, dzięki wszytej na plecach gumce 
doskonale dopasowują się do sylwetki. Sześć kieszeni 
to wystarczająco dużo miejsca, aby schować swoje 
zabawki, małe znaleziska czy narzędzia.  

0164
chabrowy/ 

czerwony

0165
czerwony/

chabrowy

0166
zielony/czerwony

Wszystko bezpiecznie ukryte w  
kieszeni na klapie zamykanej na 
zamek błyskawiczny

Dzięki możliwości regulacji w pasie 
spodnie świetnie leżą przy wykonywa-
niu każdej czynności

Dużo miejsca znajdzie się w  
kieszeni na metrówkę

JUNIOR 
Spodnie ogrodniczki Bawełna

Warianty kolorystyczne

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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JUNIOR

Akcesoria

 kołnierz wykładany
 zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
 2 naszyte boczne kieszenie
 tylna kieszeń
 2 rozcięcia boczne z możliwością włożenia rąk
 gumka z tyłu

Rozmiary

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140
146/152, 158/164, 170/176

Certyfikaty i normy

Dobre ubranie od 
stóp do głów
Praktyczne: wystarczy włożyć kombinezon na ubranie, 
a te pozostanie czyste. Zamek błyskawiczny ułatwia 
zakładanie i zdejmowanie – nawet tym najmniejszym. 

Małe części też znajdą tu swoje miej-
sce: w kieszeni na piersi z zamkiem 
błyskawicznym

Dołożone kontrafałdy na plecach 
pozwalają na swobodę ruchu

Świetne dopasowanie do sylwetki 
dzięki ściągaczowi z gumką w pasie

JUNIOR 
Kombinezon Bawełna

Warianty kolorystyczne

0161
czerwony

0162
zielony

0160
chabrowy

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

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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NORMY I CERTYFIKATY

OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem 
kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i pro-
duktów tekstylnych na wszystkich etapach ich prze-
tworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certy-
fikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, 
surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzia-
niny, artykuły konfekcjonowane (odzież wszelkiego 
rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, 
artykuły frotowe, zabawki tekstylne i wiele innych)

Kryteria
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 obowią-
zujące przepisy krajowe. 

Dlaczego OEKO-TEX®?
System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na po-
czątku lat 90-tych XX wieku w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa 
na tekstylia niemające szkodliwego wpływu na 
zdrowie. W tamtych czasach pojawiały się bardzo 
często hasła „trucizna w tekstyliach” i inne nagłów-
ki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku 
i piętnowały chemikalia używane w produkcji tek-
styliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia.

Odzież ochronna UV z filtrem 
przeciwsłonecznym

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w le-
cie na wielkie niebezpieczeństwo. Promieniowanie 
ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko zachorowania 
na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają pro-
mienie i nie gwarantują wystarczającej ochrony. 
Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwa-
rantują ubrania firmy PLANAM, chroniące przed 
promieniowaniem UV.

Kolekcja posiadająca certyfikaty ochrony UV 
„ PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymal-
ną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych 
środków chroniących przed słońcem, wartość filtra 
ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przeby-
wanie 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 koniecz-
ności smarowania całego ciała kremem ochronnym. 
W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli 
czasu, w którym można ryzykować ekspozycję na 
słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywi-
dualny typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV, 
np. Protect 80, określa, o jaki współczynnik można 
przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez 
noszenie tekstyliów.

JUNIOR

UVS 000000      TESTEX 

80
www.uvstandard801.com
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Spodnie antracytowy/żółty  6110
do pasa granatowy/pomarańczowy  6111
 oliwkowy/pomarańczowy  6112

Spodnie antracytowy/żółty  6120
ogrodniczki granatowy/pomarańczowy  6121
 oliwkowy/pomarańczowy  6122

Kurtka antracytowy/żółty  6130
softshell granatowy/pomarańczowy  6131
 oliwkowy/pomarańczowy  6132

Spodnie chabrowy/czerwony  0164
ogrodniczki czerwony/chabrowy  0165  
 zielony/czerwony  0166

Kombinezon chabrowy   0160
 czerwony   0161 
 zielony    0162
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JUNIOR

Przegląd artykułów  SERWIS 

Pierwsze wrażenie 
jest najważniejsze 

Możemy zastosować każdy kolor, a w 
przypadku wielkości maks. 390 × 390 
mm możliwości projektowania są duże.

Specjalne przędze do haftu z wyso-
kogatunkowego poliestru gwarantują 
wyjątkową trwałość.

Prawdziwa odzież robocza jest zawsze wizytówką Państwa przedsię-
biorstwa i stanowi darmową powierzchnię reklamową dla logo firmy. 
Państwa przesłanie  przekazujemy mężczyznom i kobietom – dzięki 
usłudze uszlachetniania PLANAM.

Niekończący się wybór
Istnieje tysiące wariantów i możliwości, aby spersonalizować i  
indywidualnie zaprojektować produkty PLANAM. Pokażemy tutaj  
małą próbkę tego, co możemy zrobić, aby Państwa zainspirować.
Aby ustalić, jaki rodzaj uszlachetniania najlepiej komponuje się z 
naszymi produktami, prosimy o skontaktowanie się z nami. Chętnie 
udzielimy fachowej porady. Proszę podać nam swoje życzenia, a my 
spełnimy je w jak najkrótszym czasie.

Małe ilości lub duże nakłady
Obojętnie czy w odzież identyfikującą firmę ma być wyposażony mały 
zakład rzemieślniczym zatrudniający 5 pracowników, czy też duży 
zakład przemysłowy liczący kilkaset pracowników. W naszym zakładzie 
w Herzebrock-Clarholz nakładamy dla Państwa do 1000 emblematów 
dziennie.

Uszlachetnianie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
Szczególnie w przypadku uszlachetniania środków ochrony indywidu-
alnej (ŚOI) jest niezbędne, aby rodzaj uszlachetniania został ustalony 
w świadectwie badania ŚOI i zgodnie z tym poświadczony w certy-
fikacie. Tutaj PLANAM również oferuje liczne możliwości wykonania 
certyfikowanych logo firmowych na ŚOI. 

W przypadku jakiegokolwiek uszlachetniania ŚOI, które nie jest 
certyfikowane, świadectwo badania traci swoją ważność i nie ma 
gwarancji pełnej ochrony osobistej.

018 | 019
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Dystrybutor firmy PLANAM

Fashion for your profession

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji 
Junior na zdjęciach z animacją:


