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Pierwsze wrażenie jest najważniejsze

Prawdziwa odzież robocza jest zawsze wizytówką Państwa przedsiębiorstwa 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 pracow-
ników, czy też duży zakład przemysłowy liczący kilkaset pracowników. W naszym zakładzie w Herzebrock-Clarholz 
nakładamy dla Państwa do 1000 emblematów dziennie. 

La primera impresión es decisiva

La ropa de trabajo es una tarjeta de visita de su empresa y también publicita su empresa si la dota de su logotipo. 
Difundimos su mensaje a todo el mundo, con el servicio de mejora PLANAM.

Variedad infinita

Existen miles de variantes y posibilidades de personalizar e individualizar los productos PLANAM. Le mostramos aquí 
una pequeña selección de qué podemos hacer para darle ideas.
Póngase en contacto con nosotros para un asesoramiento competente sobre qué tipo de mejora es el óptimo para su 
producto. Comuníquenos sus deseos, nosotros los haremos realidad en muy poco tiempo.

Cantidades pequeñas o lotes grandes

No importa si se ha de equipar con ropa CI a una pequeño taller artesanal de 5 trabajadores o a una gran empresa 
industrial con cientos de trabajadores. En nuestro emplazamiento de Herzebrock-Clarholz creamos hasta 1.000 
emblemas al día. 
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Serwis wyszywania PLANAM
Servicio de bordado PLANAM

Na podstawie Państwa indywidualnego projektu zostanie przygotowany 
program do bezpośredniego naszycia lub wyszywanych emblematów. 
Najnowocześniejsze i sterowane komputerowo maszyny gwarantują 
najlepszą trwałość od przyprasowania do naszycia. Specjalne przędze 
do haftu z wysokogatunkowego poliestru gwarantują wyjątkową 
trwałość.
Creamos un programa de bordado directo o emblemas bordados 
basado en sus proyectos individuales. Las máquinas controladas por 
ordenador de última generación garantizan una alta durabilidad de 
productos estampados o cosidos. Hilos de bordado especiales de 
poliéster de alta calidad garantizan una larga durabilidad.
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Serwis PLANAM druku patch
Servicio de estampado y parches PLANAM

Logo firmy, czy też napis – wystarczy wzór, a my zajmiemy się 
„profesjonalizacją” Państwa odzieży – w najwyższej jakości, jasnym 
obrazie pisma, odpornością na pranie i prasowanie. Każdy kolor jest 
możliwy, a w przypadku wielkości maks. 390 × 390 mm możliwości 
kształtowania są duże.
Un logotipo o un texto (es suficiente con una plantilla de reproduc-
ción y nosotros «personalizamos» su ropa), en alta calidad, un texto 
nítido, resistente al lavado y planchado. Podemos usar todos los 
colores y con un tamaño máx. de 390 × 390 mm, las posibilidades 
de diseño son enormes.
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Serwis dodawania odblasków PLANAM
Servicio reflectante PLANAM

Dobra widoczność jest wyjątkowo istotna dla bezpieczeństwa Państwa 
pracowników. Wiele produktów PLANAM jest już wyposażona w taśmy 
lub aplikacje odblaskowe. W celu uzyskania jeszcze lepszej 
widoczności doszywamy lub nadrukowujemy dla Państwa odblaskowe 
taśmy z 3M™ Scotchlite™ – które są dostosowane elastycznie do 
Państwa potrzeb.
La buena visibilidad es importantísima para la seguridad de los 
trabajadores. Muchos productos PLANAM ya están equipados 
con cintas reflectantes o con aplicaciones reflectantes. Para mejorar 
la visibilidad, cosemos o estampamos cinta reflectante 3M™ 
Scotchlite™, allí donde usted lo necesite.
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Tatuaje PLANAM como variante estándar
PLANAM-borduurservice

Modne aplikacje z odblaskowych, drukowanych logo są modne i 
sprawiają, że odzież robocza PLANAM zyskuje dodatkowe zalety 
optyczne. Standardowo przechowujemy dla Państwa w magazy-
nach 4 wariantów tatuaży PLANAM – dzięki temu można szybko 
zaprojektować w indywidualny sposób np. nogawkę lub tył kurtki. 
Odblaskowa tkanina nanoszona jest na odzież na stałe i gwarantuje 
dodatkowo bezpieczeństwo.
Las aplicaciones modernas de emblemas estampados reflectantes 
están de moda y otorgan a la ropa de trabajo PLANAM un elemento 
destacado. Tenemos en stock 4 variantes de los tatuajes PLANAM 
disponibles; así podemos individualizar con rapidez p. ej. las  
perneras o las espaldas de las chaquetas. El tejido reflectante se fija 
sobre la ropa y ofrece seguridad adicional.
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Uszlachetnianie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
Mejora del equipo de protección individual (EPI)

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.
Para mejorar el equipo de protección individual (EPI), es sobre todo 
necesario adaptar el tipo de perfeccionamiento al certificado de 
examen CE de tipo del EPI y obtener la certificación correspondiente. 
PLANAM también dispone de varias posibilidades certificadas para 
colocar su logotipo en un EPI.

W przypadku jakiegokolwiek uszlachetniania ŚOI, które nie jest certy-
fikowane, świadectwo badania traci swoją ważność i nie ma gwarancji 
pełnej ochrony osobistej.
Al realizar un cambio en el EPI que no esté certificado, se pierde el 
certificado de examen CE de tipo y ya no se garantiza la protección 
íntegra del usuario.
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Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 25 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca odzieży roboczej.  Nie bez powodu: wysoka jakość i 
innowacyjne produkty gwarantują optymalne bezpieczeństwo i komfort noszenia. Modny krój zapewnia dobry wygląd i pozostawia dobre wrażenie w 
miejscu pracy. Najwyższy poziom usług serwisowych i dostawczych zapewnia niezawodność charakterystyczną dla regionu wschodniej Westfalii i 
stały dostęp do ponad 2 milionów elementów odzieży. 

Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można zakupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne  
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.

Ropa de protección laboral muy atractiva  

Con más de 25 años de experiencia, PLANAM se ha establecido como el proveedor líder de ropa profesional del mercado. Y por muchas razo-
nes: la alta calidad y la innovación de los productos garantizan la máxima seguridad y comodidad. Como además son elegantes y modernos, 
causará una buena impresión en el centro de trabajo. La fiabilidad propia de la zona oriental de Westfalia y la continua disponibilidad de más de 
2 millones de prendas garantizan el máximo nivel de servicio y de stock. 

La ropa profesional y de tiempo libre de PLANAM está disponible exclusivamente en tiendas especializadas, pues solo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.

Wysyłka w dniu otrzymania 
zamówienia 
Envío el mismo día

Zamówienie do godz. 12.00, 
wysyłka jeszcze w tym samym dniu.
Los pedidos que entren antes de las 
12.00 h se enviarán el mismo día.


