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OCHRONA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI W PRACY
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Prace spawalnicze mogą szybko prowadzić do sytu-
acji grożącej pożarem. Nasz asortyment Weld Shield 
wie jak poskromić niebezpieczeństwo. 

Wysoka temperatura, płynne odpryski metalu, otwarty ogień – praca 
przy wysokiej temperaturze wymaga wytrzymałej odzieży roboczej. Nas-
za zapowiedź walki w postaci odpowiedniej kolekcji do wyzwań przy 
pracach spawalniczych: Weld Shield, specjalna ochrona przed ogniem 
i wysokimi temperaturami. Wyposażenie kolekcji zapobiega dalszemu 
paleniu się w przypadku kontaktu z ogniem, a dodatkowo odzież ta 
jest antystatyczna. To jest zagwarantowane przez innowacyjną siatkę 
z włókien węglowych. Całą kolekcję dopełnia dodatkowa ochrona UV i 
praktyczne kieszenie. Właściwie dobrane części odzieży tego asorty-
mentu oferują skuteczną ochronę przed sypiącymi się iskrami.

ZABEZPIECZENIE 
PRZED ISKRAMI
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SKUTECZNA TARCZA 
OCHRONNA

Wytrzymały materiał  
Łatwa pielęgnacja, nadaje  
się do suszarki

Klapy na kieszeniach we ws-
zystkich częściach garderoby  
Chronią zawartość przed 
przywierającymi odpryskami 
spawalniczymi i innymi.

Certyfikat zgodny z 
normą z EN 1149-5:2018 

Kurtka Weld Shield 
Żaroodporny, ogniotrwały i 
antystatyczny materiał złożony 
w 84% z bawełny, w 15% 
z poliestru, w 1% z włókna 
węglowego.

Groźne sytuacje? Dla nas to nie 
problem! PLANAM dysponuje odpo-
wiednim asortymentem dla klientów 
– Weld Shield.  

 
Nasza oszałamiająca kolekcja poradzi sobie z 
każdym „gorącym” zagrożeniem – przy lutowaniu, 
spawaniu czy pracach na otwartym ogniu. Nie ma 
ryzyka dalszego zapalenia się odzieży w przypadku 
kontaktu z ogniem dzięki ognioodpornej tkaninie i 
chemicznemu wyposażeniu. Zagwarantuje to nasza 
kolekcja z certyfikatem zgodnym z EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E3, F1 oraz EN 1149-3 jak i EN 1149-5. 
Wreszcie kieszenie oferują wystarczająco dużo mie-
jsca na przechowywanie przedmiotów i ich ochronę 
dzięki nachodzącym na nie klapom. 

Certyfikat zgodny z normą z EN ISO 
11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1

Certyfikat zgodny 
z normą z EN ISO 
11611:2015 Kl.1, A1
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WELD SHIELD
ODZIEŻ ROBOCZA 

MATERIAŁ 84% bawełna, 15% poliester,  

1% włókno węglowe 

włókno antystatyczne,  

(gramatura ok. 365 g/m²) 

antystatyczny, ognioodporny

KOLORY 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

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI

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

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 metalowy Chemia / Olej

Odzież ochronna dla spa-
waczy, zabezpieczająca przed 
wysokimi temperaturami
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Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

 
 
AKCESORIA

 + zamykanie z przodu na ukryte guziki
 +  2 kieszenie na piersi z patką
 + po prawej 1 kieszeń na komórkę
 + 2 naszyte kieszenie po bokach z patką

 
 
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

Dzięki wytrzymałym patkom 
na kieszeni ich zawartość jest 
bezpieczna

WELD SHIELD
Kurtka

UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Chroń swój smartfon w specjalnie  
przewidzianej do tego kieszeni na 
komórkę

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

5510
szary / czarny

5511
chabrowy / czarny

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie. 
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AKCESORIA

 + zapięcie w pasie i rozporek na przyszywane guziki
 +  pasek z 7 szlufkami
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  2 skośne kieszenie z przodu na zatrzaski
 +  1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 +  1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką

 
 
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  
zapewniający większą swobodę 
ruchu

WELD SHIELD
Spodnie do pasa

Spodnie do pasa można zapinać 
i odpinać dzięki przyszywanym 
guzikom

Więcej miejsca na narzędzia do 
pracy dzięki kieszeni na metrówkę 
z patką

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5520
szary / czarny

5521
chabrowy / czarny

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018
UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie. 
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AKCESORIA

 + regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 +  ściągacz z gumką w pasie
 +  klamrowe zapięcia na szelkach
 + szelki z elastyczną wstawką
 +  kieszeń na klapie z patką
 +  2 skośne kieszenie z przodu na zatrzaski
 +  1 kieszeń na udzie z patką
 +  1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką

 
 
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

Ważne rzeczy są bezpiecznie 
ukryte w kieszeni na klapie

WELD SHIELD
Spodnie ogrodniczki

Skorzystaj z możliwości regulacji 
w pasie, aby wygodnie je dopaso-
wać do swojej sylwetki

Dzięki kieszeni na udzie  
Weld Shield narzędzia masz szybko 
pod ręką

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5530
szary / czarny

5531
chabrowy / czarny

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018
UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Wskazówka: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie. 
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EN ISO 11611 – ODZIEŻ OCHRONNA DO PRAC  
SPAWALNICZYCH I PODOBNYCH

Odzież wg EN ISO 11611 służy do ochrony osoby podczas spawania 
oraz pokrewnych procesów, w przypadku których występują porów-
nywalne zagrożenia. Odzież tego typu chroni osobę noszącą przed 
drobnymi odpryskami metalowymi i tzw. przywierającymi odpryskami 
spawalniczymi, a także przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami i 
gorącem promieniowania łuku elektrycznego. W zwykłych warunkach 
spawania zapewnia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od 
przewodów będących pod napięciem stałym do około 100 V.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się w zależności od 
działania ochronnego na następujące klasy: 

Klasa 1 =  ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i 
w sytuacjach, gdy ilość odprysków i temperatura na skutek 
promieniowania cieplnego nie są wysokie

Klasa 2 =  ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytu-
acjach występowania silnego promieniowania cieplnego

 

EN ISO 11612 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DZIAŁA-
NIEM WYSOKICH TEMPERATUR I PŁOMIENI

 Odzież ochronna przewidziana do ochrony przed krótkim kontaktem z 
płomieniem i przynajmniej jednym z rodzajów gorąca. Wysoka tempe-
ratura może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez 
duże płynne odpryski metalu albo przez różne kombinacje wymienio-
nych czynników. Należy zawsze spełniać wymogi ograniczonego rozpr-
zestrzeniania się płomieni.

Kod A1 – A2 = ochrona przez ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni
Kod B1 – B3 = ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1 – C4 = ochrona przed gorącem promieniującym
Kod D1 – D = płynne odpryski aluminium
Kod E1 – E3 = płynne odpryski żelaza
Kod F1 – F3 = ciepło kontaktowe

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

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

EN 1149-3 METODA TESTOWA POMIAR SPADKU 
ŁADUNKU

Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materi-
ałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku 
przez lub za pośrednictwem materiału, przez co zmniejsza się gęstość 
ładunku lub potencjał powierzchni w punkcie, w którym znajdował się 
ładunek. Typowe obszary zastosowania to zakłady dostarczające me-
dia (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), przemysł petrochemiczny, 
stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne uziemienie, np. przez przewod-
zące obuwie (opór przenikania buta ≤ 10ex8). W strefach zagrożonych 
wybuchem nie ściągać pełnego okrycia ciała (również odzieży noszo-
nej pod spodem). Odzież zawsze nosić zamkniętą. Stosowanie w stre-
fie wybuchu 0 i do mieszanek gazu/pary i powietrza grupy wybuchu IIC 
wymaga dodatkowych analiz ryzyka właściwych dla pracy.

EN 1149-5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
ELEKTROSTATYCZNYCH

Ta norma jest elementem serii norm metod kontroli i wymagań dla 
właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej. Określa ona wy-
magania dla odzieży ochronnej przewodzącej elektrostatycznie w celu 
uniknięcia wyładowań z możliwością zapłonu. W atmosferach palnych 
wzbogaconych tlenem wymagania mogą nie wystarczać. Ta norma nie 
obowiązuje dla ochrony przed napięciem sieciowym.

EN 1149-5:2018

NORMY I CERTYFIKATY
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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 możliwoś-
ci personalizacji w najwyższej jakości. Zarówno w przy-
padku małych ilości dla zakładów rzemieślniczych, 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 wykańczania, 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 Weld  
Shield wraz ze zdjęciami z animacją: 

WELD SHIELD
DLA PANÓW

Kurtka szary/czarny

chabrowy/czarny

5510

5511

Spodnie 

do pasa

szary/czarny

chabrowy/czarny

5520

5521

Spodnie 

ogrodniczki

szary/czarny

chabrowy/czarny

5530

5531
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Dystrybutor firmy PLANAM


