
N a s z a  m a r k a  w  ś w i e c i e  p r a c y  t o  j a k o ś ć !

BW 290 – Natura ujęta perfekcyjnie
w formę i pieczołowicie obrobiona.
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Państwa fachowy doradca firmy Planam:

Serwis dodatkowy firmy Planam

Wprasowywanie nadruków

Wysokiej jakosci nadruki firmowe, odporne na pranie
i prasowanie

Firmowe logo albo napis drukujemy na podstawie
elektronicznego wzoru.

Nadruki we wszystkich kolorach,
maksymalna wielkośc 290 x 290 cm

Haftowanie emblematow

Planam oferuje Panstwu we wspólpracy ze znanymi 
firmami haftujacymi, wyposażonymi w 
najnowoczesniejsze, komputerowo sterowane maszy-
ny, haftowanie emblematów firmowych

Na życzenie świadczymy krótkoterminowo serwis 
wklejania lub naszywania
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Bluza wg. normy DIN 61501 

Kołnierz opadający, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń
piersiowa, 1 kieszeń wewnętrzna, zakryty pas guzi-
kowy, ściągacz w rękawie.

Kolor:        nr art.: Kolor: nr art.:
chabrowy 0101 ciemnoniebieski 0102
czerwony 0103 zielony 0104
biały 0105 khaki 0150

Kurtka
Kołnierz opadający, 2 kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z pat-
kami i guzikami, 1 kieszeń wewnętrzna, zakryty pas guzikowy, ścią-
gacz w rękawie.

Kolor: nr art.: Kolor: nr art.:
chabrowy 0106 ciemnoniebieski 0107
czerwony 0108 zielony 0109
biały 0110 khaki 0151
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Natura oznacza w tym przypadku
bawełnę i to w 100 %. Jest to tkanina,
odznaczająca się wysoką odpornością
na wpływy mechaniczne i chemiczne.
Wysoka odporność na rozdarcie oraz
pozytywne cechy higieniczne oraz
dobre wchłanianie potu to dalsze godne
wymienienia cechy asortymentu BW 290
firmy PLANAM.

32

Asortyment INFOBW 290

100 % bawełny o splocie skośnym,
ok. 290 g/m2, material nie
kurczący wg. normy DIN EN
26330 - temperatura prania
podczas testu 92°C 

Kolory: chabrowy, ciemnoniebieski, czerwony, zielony, biały, khaki. Far-
tuch w kolorach ciemnoniebieskim i szarym. Ogrodniczek i Spodnie do
pasa modelu Cargo nie wystepuja w kolorze ciemnoniebieskim. Kombine-
zon z zakrytym zamkiem błyskawicznym tylko w kolorze chabrowym i zie-
lonym

Rozmiary: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 -
52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64, 
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
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Spodnie do
pasa wg. normy DIN 61501

Pas z 7 szlufkami, pasek ze sprzączką
metalową, rozporek na zamek błyska-
wiczny, 2 naszywane kieszenie przed-
nie, wzmocnione, 1 kieszeń tylna, 1
kieszeń na metrówkę.  

Kolor: nr. art.:
chabrowy  0116
ciemnoniebieski 0117
czerwony 0118 
zielony 0119
biały 0120 
khaki 0152

Kolor: nr. art.:
chabrowy 0181
czerwony 0183
zielony 0184 
biały 0185
khaki 0186

Spodnie 
do pasa Cargo
Pas z 7 szlufkami, pas na gumkę,
kieszeń na górnej lewej nogawce z
integrowaną kieszenią na telefon
komórkowy, wyściełane kieszenie
kolanowe, rozporek na zamek błys-
kawiczny, 2 naszywane kieszenie
przednie, wzmocnione, 1 kieszeń
tylna, 1 kieszeń na metrówkę.

Spodnie typu "ogrodniczki”wg. normy DIN 61501 

Klapa piersiowa z zakrytym zamkiem błyskawicznym z mosiądzu, dodatkowa kie-
szeń na klapie, 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń tylna i 1 kies-
zeń na metrówkę, regulowane otwory boczne, rozporek na zamek błyskawiczny,
podniesione plecy z solidnie skonstruowaną elastyczną częścią środkową, sprzączki
zabezpieczające przy szelkach.

Kolor: nr art.: Kolor: nr art.: Kolor: nr art.:
chabrowy 0121 ciemnoniebieski 0122 czerwony 0123
zielony 0124 biały 0125 khaki 0153
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Kombinezon
z zakrytym zamkiem błyskawicznym wg. normy DIN 61506

Kołnierz opadający, dwukierunkowy zamek błyskawiczny ok. 70 cm
z zakrytą patką, 2 naszywane kieszenie boczne, 1 kieszeń na
metrówkę, 2 kieszenie tylne, 2 boczne otwory, ściągacze na ręka-
wach, regulowany ściągacz na gumkę na plecach, regulowana szero-
kość nogawek, regulowany ściągacz w rękawie.

Kolor: nr. art.: Kolor: nr. art.:
chabrowy    0138        zielony 0139

Kombinezon
wg. normy 61506

Komplet typu szwedzkiego wg.
normy 61506 Kołnierz opadający,
dwukierunkowy zamek błyskawiczny
ok. 70 cm, 2 naszywane kieszenie
boczne, 1 kieszeń na metrówkę, 2
kieszenie tylne, 2 boczne otwory,
ściągacze na rękawach, regulowany
ściągacz na gumkę na plecach, regu-
lowana szerokość nogawek, regulo-
wany ściągacz w rękawie.

Kolor: nr. art.:
chabrowy  0126
ciemnoniebieski 0127
czerwony 0128 
zielony 0129
biały 0130 
khaki 0155

Fartuch
wg. normy DIN 61535

Kołnierz z rewersem, 2 kieszenie
boczne, 1 kieszeń piersiowa, 1 kieszeń
wewnętrzna, zakryty pas guzikowy,
guziki zastępcze, pas na plecach.

Kolor: nr. art.:
chabrowy 0131  
czerwony 0136 
zielony 0134
biały 0135 
khaki 0154 
szary 0132

Spodnie typu "ogrodniczki”
Klapa piersiowa z zakrytym zamkiem błyskawicznym z mosiądzu, dodatkowa kies-
zeń na klapie, 2 naszyte, wzmocnione kieszenie przednie, 1 kieszeń tylna, 1 kieszeń
na metrówkę z regulowanymi otworami bocznymi, kieszeń na górnej lewej nogaw-
ce, kieszeń „kolanowa” z podszewką, rozporek na zamek błyskawiczny, podniesio-
ne plecy z solidnie skonstruowaną elastyczną częścią środkową, sprzączki zabez-
pieczające przy szelkach.

Kolor: nr art.: Kolor: nr art.: Kolor: nr art.:
chabrowy 0171 czerwony 0173 zielony 0174
biały 0175 khaki 0176


