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Kurtka Griffin Chaqueta Griffin 

Polarowa kurtka Grizzly 
Chaqueta de forro polar Grizzly 

Kurtka Guard Chaqueta Guard 

Krótka kurtka Blouson Hover 
Cazadora Hover 

Kurtka Igloo Chaqueta Igloo 

Krótka kurtka Blouson Loop 
Cazadora Loop 

Kurtka Piper Chaqueta Piper 

Kurtka Redwood Chaqueta Redwood 

Kurtka Sledge Chaqueta Sledge 

Koszula Slim Camisa Slim

Kurtka Snow Chaqueta Snow  

Bluza Sonic Cazadora Sonic

Parka Space Parka Space 

Kamizelka Space Chaleco Space 

Kurtka Speed Chaqueta Speed 

Polarowa bluza Troyer Relax 
Suéter de forro polar Relax 

Polarowa kurtka Stream 
Chaqueta de forro polar Stream 

Kurtka Taiga Chaqueta Taiga 

Kurtka Titan Chaqueta Titan

Kamizelka Top Chaleco Top 

Kurtka Trail Chaqueta Trail

Parka Tundra Parka Tundra 

Kurtka Twister Chaqueta Twister 

Kurtka Wizard Chaqueta Wizard 

Parka Alpine Parka Alpine 

Parka Basic  Parka Basic 

Kurtka Blaze Chaqueta Blaze

Polarowa kurtka Brook 
Chaqueta de forro polar Brook 

Kamizelka polarowa Brook 
Chaleco de forro polar Brook 

Kurtka Creek Chaqueta Creek 

Kurtka Dew Chaqueta Dew 

Krótka kurtka Blouson Dust 
Cazadora Dust 

Parka Dust Parka Dust 

Kamizelka Dust Chaleco Dust 

Kurtka Everest Chaqueta Everest

Krótka kurtka Blouson Frosty 
Cazadora Frosty 

Kurtka Galaxy Chaqueta Galaxy 

Kamizelka Galaxy Chaleco Galaxy 

Kurtka Gletscher Comfort na lodowiec 
Chaqueta glaciar Confort 

Kurtka pilotka Gletscher na lodowiec 
Bomber glaciar 

Lotnicze spodnie Gletscher na lodowiec  
Peto de piloto glaciar 

Kombinezon lotniczy Gletscher 
na lodowiec  
Mono de piloto glaciar 

Kamizelka pilotka Gletscher na lodowiec  
Chaleco de piloto glaciar 

Krótka kurtka Blouson Grey-Line 
Cazadora Grey-Line 

Parka Grey-Line Parka Grey-Line 

Kamizelka Grey-Line Chaleco Grey-Line 



Perfekcyjna jakość i optymalna ochrona przed kaprysami pogody!
 
Już od dawna nie można mieć zaufania do pogody. Śniegu możemy w przyszłości spodziewać się nawet do kwietnia. Trzeba być na to dobrze 
przygotowanym. Najlepszą ochronę w zimnej porze roku zapewnia aktualna zimowa kolekcja PLANAM, jest w niej sucho i ciepło. A to decydujące 
zalety przy pracy w chłodzie, podczas wiatru i kiepskiej pogody. 

Nasza nowoczesna odzież to także odzież rekreacyjna w najlepszym stylu. Design, kolory i wykończenie licznych modeli opracowano pod kątem 
zapewnienia przyjemnej, pełnej swobody lekkości w zimie – tak podczas wędrówki, jak i na stoku narciarskim.

Odkryj jakość i komfort noszenia odzieży z naszej nowej kolekcji, prezentowanej na stronach 004 – 015. Zaufaj sprawdzonym zaletom  
wszystkich ubiorów: zastosowanie wysokiego gatunku mieszanek włókien, doskonałe wykończenie do najdrobniejszego szczegółu, ogromna 
wytrzymałość i liczne, praktyczne dodatkowe zalety. Ponadto: nasza skrupulatna kontrola jakości daje dobre samopoczucie posiadania ubrania 
świetnie wykonanego, gustownego i bezpiecznego. Następna zima może spokojnie nadejść. Klienci PLANAM są doskonale przygotowani.

Nowości: strona 004 – 015
Oddychające kurtki: strona 018 – 031
Kurtki nie przepuszczające powietrza: strona 032 – 049
Bluzy: strona 050 – 055
Kamizelki: strona 056 – 057
Artykuły polarowe: strona 058 – 067
Artykuły seryjne: strona 070 – 089
Odzież chroniąca przed zimnem: strona 090 – 099

¡Calidad perfecta y protección óptima contra las inclemencias del tiempo!
 
Ya no se puede confiar en el tiempo. En el futuro, podremos ver nieve hasta en abril. Por ello, hay que estar bien preparado. La colección 
actual de invierno de PLANAM ofrece la mejor protección para el frío de esta época del año, y mantiene el cuerpo seco y abrigado. Una ventaja 
decisiva para trabajar en condiciones de frío, viento y mal tiempo. 

Nuestra moderna ropa realzará su aspecto incluso durante su tiempo libre. Ya sea para hacer senderismo o en las pistas de esquí; el diseño, los 
colores y el acabado de muchos modelos están pensados para disfrutar de forma relajada del invierno.

Descubra la calidad y la comodidad de nuestra nueva gama en las páginas 004 – 015. Confíe en las interesantes ventajas de toda la colección: 
el uso de combinaciones textiles de alta calidad, un acabado perfecto hasta en el más mínimo detalle, una larga durabilidad y características de 
equipamiento prácticas. Además, nuestros estrictos controles de calidad le confieren la sensación de estar bien vestido y de forma segura. Ya 
puede llegar el próximo invierno. Con PLANAM contará con el mejor equipo.

Novedades: páginas 004 – 015
Chaquetas transpirables: páginas 018 – 031
Chaquetas no transpirables: páginas 032 – 049
Cazadoras: páginas 050 – 055
Chalecos: páginas 056 – 057
Artículos de forro polar: páginas 058 – 067
Artículos de serie: páginas 070 – 089
Prendas de protección contra el frío: páginas 090 – 099
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oddychające transpirable

Kurtka Everest Chaqueta Everest

Szczyt komfortu noszenia. Oddychająca, wodoszczelna, podklejane 
szwy, odpinana kurtka polarowa jako wewnętrzna podpinka (można 
nosić oddzielnie), 2 naszyte kieszenie boczne z patką i zatrzaskiem, po 
lewej 1 kieszeń na piersi ze schowanym zamkiem błyskawicznym, po 
prawej 1 kieszeń na piersi z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym, 
system wentylacji na zamek błyskawiczny pod rękawami, regulowane 
ściągacze rękawów, kaptur zdejmowany na zamek błyskawiczny z 
możliwością regulacji, 1 kieszeń wewnętrzna w kurtce zewnętrznej, 
obszycie polarem w kołnierzu, regulowany sznureczkowy ściągacz w 
pasie.
La cota más alta de comodidad. Transpirable, impermeable, costuras 
selladas, chaqueta de forro polar extraíble como forro interior (se 
puede usar por separado), 2 bolsillos laterales aplicados con solapa 
y botón de presión, 1 bolsillo en pecho en la parte izquierda con 
cremallera oculta, 1 bolsillo en pecho en la parte derecha con 
cremallera impermeable, sistema de ventilación con cremallera bajo 
los brazos, puños ajustables, capucha ajustable y desmontable con 
cremallera, 1 bolsillo interior en la chaqueta exterior, ribete de forro 
polar en el cuello, cintura ajustable con cordón.

Materiał wierzchni:  100 % nylon ripstop, powłoka PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliestrowa kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:   100 % nailon ripstop, revestido de PLANAM-TEX
Forro: Chaqueta de forro polar de poliéster 100 %,  
 extraíble
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3575
oliwkowy/czarny verde oliva/negro 3576
niebieski/czarny azul/negro 3577
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oddychające transpirable

Kurtka Titan Chaqueta Titan

Doskonała ochrona na chłód i deszcz. Oddychająca, wodoszczelna, 
szewki podklejone, odpinana wewnętrzna podpinka, 2 wstawione 
kieszenie wewnętrzne na zamek błyskawiczny i patkę, 2 kieszenie na 
piersi na zamek błyskawiczny, lamówki odblaskowe w strefie barków, 
regulowane ściągacze rękawów, 1 kieszeń wewnętrzna w kurtce 
zewnętrznej, barwnie (pomarańczowo) wydzielony suwak, sznurecz-
kowy ściągacz w pasie.
Protección perfecta contra el frío y la lluvia. Transpirable, imperme-
able, costuras selladas, forro interior extraíble, 2 bolsillos laterales 
aplicados con cremallera y solapa, 2 bolsillos en pecho con 
cremallera, ribete reflectante en zona de hombros, puños ajustables, 
1 bolsillo interior en la chaqueta exterior, presilla de color (naranja), 
cintura con cordón.

Materiał wierzchni:   100 % poliester, powłoka PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliestrowa podpinka pikowana, 
 odpinana
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM-TEX
Forro: Forro acolchado de poliéster 100 %, 
 desmontable
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro  3570
morski marino 3571
szary gris 3572
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Bluza Sonic Cazadora Sonic

Najlepsze wyposażenie na zimną porę roku. Odpychająca wodę, 
2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersi 
po lewej z patką i zapięciem na rzep, 1 kieszeń na piersi po prawej 
z zamkiem błyskawicznym, kieszonka na telefon z patką i zapięciem 
na rzep, dziergane ściągacze w pasie i na rękawach, zakryty przedni 
zamek błyskawiczny z patką, 1 kieszeń wewnętrzna, rolowany kaptur 
w kołnierzu, polarowe obszycie kołnierza.
El mejor equipamiento para la temporada fría. Repelente al agua, 
2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo en pecho en la parte 
izquierda con solapa y cierre de velcro, 1 bolsillo en pecho en la 
parte derecha con cremallera, bolsillo para móvil con solapa y cierre 
de velcro, cintura y puños de punto, cremallera delantera oculta con 
solapa, 1 bolsillo interior, capucha enrollable en el cuello, ribete de 
forro polar en el cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powłoka PU
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % wata poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % guata de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro  3580 
morski marino 3581
antracyt antracita  3582
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oddychające transpirable

Kurtka Blaze Chaqueta Blaze

Kurtka 2-w-1 to jeszcze większy komfort. Oddychająca, wodoszczel-
na, podklejone szewki, wyjmowana kurtka polarowa jako podpinka 
wewnętrzna (można nosić oddzielnie), 2 naszyte kieszenie boczne 
z patką i zapięciem na rzep, 1 dodatkowa kieszeń boczna po lewej 
z zamkiem błyskawicznym, po prawej 1 kieszeń na piersi z patką i 
zapięciem na rzep i 3 naszyte przegródki na długopisy, lamówki od-
blaskowe w obszarze klatki piersiowej i pleców oraz w rękawach, paski 
odblaskowe na patkach kieszeni, regulowane ściągacze rękawów, 
kaptur zdejmowany na zamek błyskawiczny z możliwością regulacji, 
1 kieszeń wewnętrzna w kurtce zewnętrznej, sznureczkowy ściągacz 
w pasie.
La chaqueta 2 en 1 para un confort aún mayor. Transpirable, 
impermeable, costuras selladas, chaqueta de forro polar extraíble 
como forro interior (se puede usar por separado), 2 bolsillos laterales 
aplicados con solapa y cierre de velcro, 1 bolsillo lateral adicional 
en la parte izquierda con cremallera, 1 bolsillo en pecho en la parte 
derecha con solapa y cierre de velcro y 3 compartimentos aplicados 
para lápices, ribete reflectante en la zona de pecho, espalda y 
mangas, bandas reflectantes en las solapas de los bolsillos, puños 
ajustables, capucha ajustable y desmontable con cremallera, 
1 bolsillo interior en la chaqueta exterior, cintura con cordón.

Materiał wierzchni:  100 % poliester ripstop, powłoka PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliestrowa kurtka polarowa, odpinana
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster ripstop, 
 revestido de PLANAM-TEX
Forro: Chaqueta de forro polar de poliéster 100 %,  
 extraíble
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro  3560 
niebieski/czarny azul/negro  3561 
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Koszula Slim Camisa Slim

Dobra i pod spód i na wierzch. Lekki polar high-tech, kołnierz na 
zamek, optymalna w noszeniu kurtkami roboczymi i do pasa oraz 
kurtkami zimowymi.
En plena forma también por dentro. Forro polar ligero de alta 
tecnología, cuello con cremallera, ideal para usar bajo la chaqueta 
de trabajo, la chaqueta con cintura elástica y la de invierno.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  Forro polar de poliéster 100 %
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 3440 
morski marino 3441 
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Kurtka Trail Chaqueta Trail

Swobodny styl ogrzania się zimą. Lekki polar high-tech, przechodzący 
przez całość przedni zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi po lewej z 
zamkiem błyskawicznym (przydatna jako kieszonka na telefon), 
2 kieszenie boczne na zamek błyskawiczny.
La forma más atractiva de estar caliente en invierno. Forro polar 
ligero de alta tecnología, cremallera delantera completa, bolsillo en 
pecho en la parte izquierda con cremallera (se puede usar para el 
móvil), 2 bolsillos laterales con cremallera.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  Forro polar de poliéster 100 %
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro   3435 
czarny/szary negro/gris   3436 
morski/szary marino/gris   3437 
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oddychające transpirable

Kurtka Taiga Chaqueta Taiga 

Lekki polar, najlepsza ochrona. Oddychająca, nieprzemakalna, podkle-
jane szwy, wewnątrz okazała polarowa podszewka z wiatroszczelnym 
wykończeniem, 2 kieszenie boczne na zamki błyskawiczne, kieszonka 
na komórkę, sznureczkowy ściągacz w tunelu u dołu, ściągacze 
rękawów z gumką i zapięciem na rzepy, zrolowany kaptur w kołnierzu, 
wewnętrzna kieszeń, lamówki odblaskowe na rękawach oraz z przodu i 
z tyłu, kieszonka na rękawie.
Forro más ligero para la mejor protección. Transpirable, impermeable, 
costuras pegadas detrás, forro polar interno con solapa, 2 bolsillos 
laterales con cierre de cremallera, bolsillo para móvil, cordel en 
dobladillo, puños con elástico y cierre de velcro, capucha enrollable 
en cuello, bolsillo interior, bordón reflectante en mangas y en zonas 
delantera y trasera, bolsillo en manga.

Materiał wierzchni:  100 % nylon, powlekany PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester, polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % nailon, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/szary negro/gris  3545 
szary/czarny gris/negro  3546
navy blue/szary marino/gris  3547
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oddychające transpirable

Parka Tundra Parka Tundra 

Ekstremalna jakość na ekstremalny klimat. Oddychająca,  
nieprzemakalna, podklejane szwy, 2 naszyte kieszenie boczne z 
patkami i  2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 naszyte kieszenie 
na piersi z patkami, 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym, 
1 kieszonka na rękawie po lewej, kaptur z możliwością regulacji, 
ściągacze rękawów regulowane na rzepy, ściągacz ze sznureczkiem w 
tunelu u dołu i w pasie, system wentylacji na zamek błyskawiczny pod 
rękawami, wewnątrz okazała polarowa podszewka z wiatroszczelnym 
wykończeniem u dołu, wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep.
Extremadamente efectiva en climas extremos. Transpirable, 
impermeable, costuras pegadas detrás, 2 bolsillos laterales aplicados 
con solapa y 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos aplicados en 
pecho con solapas, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera,  
1 bolsillo en manga izquierda, capucha ajustable, puños ajustables 
con cierre de velcro, cordel en dobladillo y en cintura, sistema de 
ventilación con cierre de cremallera bajo los brazos, forro polar  
interior con solapa en parte inferior, bolsillo interior con cierre de 
velcro.

Materiał wierzchni:  100 % nylon, powlekany PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % nailon, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary gris 3195 
czarny negro 3196
navy blue marino 3197
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oddychające transpirable

Kurtka Creek Chaqueta Creek 

Model na każdą pogodę. Kurtka 3 w 1, nieprzemakalna, oddychająca, 
podklejane szwy, wyjmowana polarowa kurteczka jako wewnętrzna 
podpinka, kieszonka na komórkę pomiędzy zamkiem błyskawicznym  
a patką, kaptur w kołnierzu, 2 kieszenie boczne i 2 na piersiach 
zapinane na zamek błyskawiczny i patki, 2-kierunkowy zamek 
błyskawiczny.
El modelo para cualquier ocasión meteorológica. 3 chaquetas en 1, 
impermeable, transpirable, costuras pegadas detrás, chaqueta de for-
ro polar extraíble como forro interior, bolsillo para móvil entre cierre 
de cremallera y solapa, capucha en cuello, 2 bolsillos laterales y 2 
en pecho con cierre de cremallera y solapa, cremallera bidireccional.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PLANAM-TEX
Podpinka: 100 % kurtka z polaru poliestrowego
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % chaqueta de forro de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
 
Kolory Colores  

czarny negro 3111 
navy blue marino 3112
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oddychające transpirable

Kurtka Redwood Chaqueta Redwood 

Daje komfortowe samopoczucie podczas wiatru i kiepskiej pogody.  
2-kolorowa ochronna kurtka na niepogodę, 2 w 1, oddychająca, 
nieprzemakalna dzięki podklejanym szwom, z wyjmowaną polarową 
podpinką, 2 kieszenie na piersi na zamki błyskawiczne, 2 kieszenie 
boczne na zamki błyskawiczne, kieszonka na komórkę, ściągacz 
sznureczkowy w tunelu u dołu, ściągacze rękawów regulowane,  
kaptur w kołnierzu.
Para sentirse bien con viento y mal tiempo. Chaqueta bicolor para 
el mal tiempo, 2 en 1, transpirable, impermeable gracias a costuras 
pegadas detrás, forro polar extraíble, 2 bolsillos en pecho con cierre 
de cremallera, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera, bolsillo 
para móvil, cordel en dobladillo, puños ajustables, capucha en cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PLANAM-TEX
Podpinka: 100 % poliester, polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czerwony/czarny rojo/negro 3140 
niebieski „ampora”/czarny azul ampora/negro 3141
cynk/czarny cinc/negro 3142
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oddychające transpirable

Kurtka Piper Chaqueta Piper 

Piękna i odporna na każdą pogodę. Oddychająca, nieprzemakalna, 
podklejone szwy, pomarańczowo-ostrzegawcze lamówki jako barwne 
aplikacje, 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszonka 
na komórkę zamykana na patkę i rzep oraz   2 wsuwki na długopisy 
po prawej, 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszonka 
na rękawie z wsuwkami na długopisy, kieszonka na komórkę, 2 kies-
zenie wewnętrzne, zrolowany kaptur w kołnierzu, dziergane ściągacze 
w rękawach.
Bonita y resistente al mal tiempo. Transpirable, impermeable,  
costuras pegadas detrás, bordones naranja fosforescente como 
aplique de color, 1 bolsillo izquierdo en pecho con cierre de 
cremallera, 1 bolsillo para móvil con solapa y cierre de velcro y 2 
compartimentos para lápices a la derecha, 2 bolsillos laterales con 
cierre de cremallera, 1 bolsillo en manga con compartimentos para 
lápices, bolsillo para móvil, 2 bolsillos interiores, capucha enrollable 
en cuello, puño de punto en manga.

Materiał wierzchni:  100 % poliester oxford, powlekany PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:   100 % poliéster Oxford, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/pomarańczowy negro/naranja  3535 
navy blue/pomarańczowy marino/naranja  3536
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oddychające transpirable

Kurtka Griffin Chaqueta Griffin 

Zimowy szyk. Oddychająca, nieprzemakalna, podklejone szwy,  
1 kieszeń na piersi po lewej z wodoszczelnym zamkiem 
błyskawicznym, wewnątrz okazale podszyta polarem z odpinanym  
wiatroszczelnym wykończeniem, 2 podwójne kieszenie boczne na 
zamki błyskawiczne, kieszonka na komórkę, sznureczkowy ściągacz 
w tunelu u dołu, ściągacze rękawów z gumką i zapięciem na rzepy, 
kaptur odpinany na zamek błyskawiczny, z daszkiem i możliwością 
regulacji, system wentylacji z zamkiem błyskawicznym pod rękawami.
Elegancia para el invierno. Transpirable, impermeable, costuras  
pegadas detrás, 1 bolsillo izquierdo en el pecho con cierre de 
cremallera estanco al agua, forro polar interno con solapa extraíble,  
2 bolsillos dobles laterales con cierre de cremallera, bolsillo para 
móvil, cordel en dobladillo, puños con elástico y cierre de velcro, 
capucha extraíble y ajustable con cierre de cremallera y visera,  
sistema de ventilación con cierre de cremallera bajo los brazos.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PLANAM-TEX
Podszewka podpinana:  100 % poliester, polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/szary negro/gris  3550 
petrol/szary petróleo/gris  3551 
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oddychające transpirable

Kurtka Wizard Chaqueta Wizard 

„Czarodziejska“ jakość. 2-kolorowa ochronna kurtka na niepogodę, 
oddychająca, nieprzemakalna dzięki podklejanym szwom, okazała 
polarowa podpinka z wiatroszczelnym wykończeniem w dolnej 
części, odpinanym na zamek błyskawiczny, wewnętrzna kieszonka 
na komórkę, dodatkowa kieszeń wewnętrzna, 2 kieszenie na piersi na 
zamek błyskawiczny, 2 kieszenie boczne z zamkami błyskawicznymi, 
kieszonka na komórkę, ściągacz sznureczkowy w tunelu u dołu,  
regulowane ściągacze rękawów, odpinany kaptur na zamek 
błyskawiczny, z daszkiem i możliwościami regulacji.
Calidad “mágica”. Chaqueta bicolor para el mal tiempo, transpirable, 
impermeable gracias a costuras pegadas detrás, forro polar con 
solapa en la parte inferior extraíble mediante cierre de cremallera, 
bolsillo interior para móvil, bolsillo interior adicional, 2 bolsillos en 
pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos laterales con cierre de 
cremallera, bolsillo para móvil, cordel en dobladillo, puños ajustables, 
capucha ajustable y extraíble con cierre de cremallera y visera.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PLANAM-TEX
Podpinka: 100 % poliester, polar poliestrowy
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

słoneczny żółty/ciemnoszary amarillo sol/gris oscuro 3145 
pomarańczowy/ciemnoszary naranja/gris oscuro 3146
niebieski „royal”/marynarski azul royal/marino 3147
ciemnoszary/czarny gris oscuro/negro 3148
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Parka Alpine Parka Alpine 

Perfekcyjnie wszechstronna ochrona. Nieprzemakalna dzięki podkle-
janym szwom, 2 wszyte kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, 
2 naszyte kieszenie na piersi na patki i zapięcie na rzep, kieszonka 
na komórkę z patką na prawej kieszeni na piersi, 2 kieszenie na 
piersiach na zamek błyskawiczny, kieszeń na zamek błyskawiczny pod 
patką frontową, regulowane ściągacze rękawów, odpinany z zamka 
błyskawicznego kaptur z daszkiem i możliwością regulacji, 1 kieszeń 
wewnętrzna, polarowe wyściełanie kołnierza, pomarańczowe lamówki 
na karczku, na rękawach, na kieszonkach frontowych i na kołnierzu.
Con la protección perfecta. Impermeable gracias a costuras pegadas 
detrás, 2 bolsillos laterales insertados con cierre de cremallera,  
2 bolsillos aplicados en pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo 
para móvil con solapa sobre bolsillo derecho del pecho, 2 bolsillos 
en pecho con cierre de cremallera, bolsillo con cremallera bajo la 
solapa delantera, puños ajustables, capucha ajustable y extraíble con 
cierre de cremallera y visera, 1 bolsillo interior, ribete de forro en 
cuello, bordón naranja en canesú, en mangas, en bolsillos de pecho 
y en cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC
Podszewka: 100 % nylon
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % nailon
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue/jasnoszary marino/gris claro 3170 
antracyt/jasnoszary antracita/gris claro 3171
ciemnozielony/jasnoszary verde oscuro/gris claro 3172
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Parka Basic  Parka Basic 

Klasyk na zimę. Nieprzemakalna, podklejane szwy, kieszonka na 
komórkę, kaptur w kołnierzu, zakryty frontowy zamek błyskawiczny,  
2 naszyte kieszenie przednie z patkami, 2 kieszenie na piersiach.
El clásico para el invierno. Impermeable, costuras pegadas detrás, 
bolsillo para móvil, capucha en cuello, cierre de cremallera delantero 
oculto, 2 bolsillos delanteros aplicados con solapa, 2 bolsillos en 
pecho.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, 
 powlekany PVC od strony wewnętrznej
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, interior revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue/niebieski marino/azul 0313 
navy blue/zielony marino/verde 0332
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Kurtka Dew Chaqueta Dew 

Zawsze „świeżutka“. Nieprzemakalna, podklejane szwy, 2 kieszenie na 
piersiach na patki i rzepy, 2 kieszonki boczne z patkami i zapięciami 
na rzepy, wewnętrzna kieszonka na komórkę, kieszeń wewnętrzna, 
odblaskowe lamówki na rękawach i z przodu, ściągacze rękawów z 
gumką i zapięciem na rzepy, zrolowany kaptur w kołnierzu.
Siempre “fresco como el rocío”. Impermeable, costuras pegadas 
detrás, 2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, 2 bolsillos 
laterales con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil interior, 
bolsillo interior, bordones reflectantes en mangas y zona delantera, 
puños con elástico y cierre de velcro, capucha enrollable en cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester ripstop, powlekany PVC
Podszewka:  100 % poliester
Rozmiary:  S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Ripstop, revestido de PVC
Forro:  100 % poliéster
Tallas:  S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/antracyt gris/antracita  3555 
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Kurtka Guard Chaqueta Guard 

Najlepszy „strażnik” odpierający śnieg i deszcz. Nieprzemakalna, 
podklejane szwy, 2 naszyte kieszenie boczne na patki i zapięcie na 
rzepy, 2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 boczne kieszenie z  
hydrofobowym zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na piersiach 
po lewej z hydrofobowym zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na 
dokumenty po prawej, 1 kieszonka na komórkę na lewym rękawie, 
odpinany kaptur, regulowane na rzepy ściągacze rękawów, sznurecz-
kowy ściągacz w tunelu u dołu, kieszeń na zamek błyskawiczny pod 
patką frontową, taśma odblaskowa na rękawach.
Para estar “en guardia” frente a la nieve y la lluvia. Impermeable, 
costuras pegadas detrás, 2 bolsillos laterales aplicados con solapa y 
cierre de velcro, 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos laterales 
con cierre de cremallera repelente al agua, 1 bolsillo izquierdo en 
pecho con cierre de cremallera repelente al agua, 1 bolsillo derecho 
para tarjeta, 1 bolsillo para móvil en manga izquierda, capucha 
extraíble, puños ajustables con cierre de velcro, cordel en dobladillo, 
bolsillo con cierre de cremallera bajo la solapa delantera, banda 
reflectante en mangas.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Kolory Colores  

czarny negro 3185 
navy blue marino 3186
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Kurtka Igloo Chaqueta Igloo

Nie tylko dla Eskimosów. Nieprzemakalna, podklejane szwy,  
2 kieszonki na piersiach na zamki błyskawiczne, 2 kieszenie boczne 
zapinane na patki i rzepy, wewnętrzna kieszonka na komórkę, kieszeń 
wewnętrzna, odblaskowe lamówki na rękawach i  z przodu, ściągacze 
rękawów z gumką i zapięciem na rzepy, zrolowany kaptur w kołnierzu.
No solo para esquimales. Repelente al agua,, costuras pegadas 
detrás, 2 bolsillos en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos 
laterales con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil interior, 
bolsillo interior, bordones reflectantes en mangas y zona delantera, 
puños con elástico y cierre de velcro, capucha enrollable en cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PLANAM-TEX
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiar: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue/czarny marino/negro  3540 
szary/czarny gris/negro  3541  
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Kurtka Sledge Chaqueta Sledge 

Ta kurtka ma styl. Nieprzemakalna, podklejane szwy, 1 kieszeń na 
piersi po lewej stronie z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym,  
2 kieszenie boczne na wodoszczelne zamki błyskawiczne, kieszonka 
na komórkę, kieszonka na rękawie, ściągacz sznureczkowy w tunelu 
u dołu, ściągacze rękawów z zapięciem na rzepy, zrolowany kaptur w 
kołnierzu, kieszeń wewnętrzna.
La chaqueta con estilo. Impermeable, costuras pegadas detrás,  
1 bolsillo izquierdo en el pecho con cierre de cremallera resistente al 
agua, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera resistente al agua, 
bolsillo para móvil, bolsillo en manga, cordel en dobladillo, puños con 
cierre de velcro, capucha enrollable en cuello, bolsillo interior.

Materiał wierzchni:  100 % mikrofaza poliestrowa, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester, polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % microfibra de poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro  3515 
niebieski/czarny azul/negro  3516
czerwony/czarny rojo/negro 3517
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Kurtka Snow Chaqueta Snow 

Na śnieżną zabawę. Nieprzemakalna, podklejone szwy, 1 kieszeń na 
piersi po lewej z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie 
boczne na zamki błyskawiczne, kieszonka na komórkę, sznureczkowy 
ściągacz w tunelu u dołu, ściągacze rękawów z zapięciami na rzepy, 
kaptur odpinany na zamek błyskawiczny, z daszkiem i możliwością 
regulacji.
Para disfrutar de la nieve. Impermeable, costuras pegadas detrás,  
1 bolsillo izquierdo en pecho con cierre de cremallera estanco al 
agua, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera, bolsillo para 
móvil, cordel en dobladillo, puños con cierre de velcro, capucha 
extraíble y ajustable con cierre de cremallera y visera.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, ripstop, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester, polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, Ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster, forro polar de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/jasnoszary gris/gris claro  3520 
zielony/jasnoszary verde/gris claro  3521
niebieski/jasnoszary azul/gris claro  3522
navy blue/jasnoszary marino/gris claro  3523
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Kurtka Speed Chaqueta Speed 

Szybko wysycha. Nieprzemakalna, podklejane szwy, 1 kieszeń na 
piersi jako kieszonka na komórkę z zamkiem błyskawicznym, oczka 
wentylacyjne pod rękawami, kaptur rolowany w kołnierzu, 2 kieszenie 
boczne z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na 
rzep, regulowane ściągacze rękawów, obwody talii i pasa.
De secado rápido. Impermeable, costuras pegadas detrás, 1 bolsillo 
en pecho para móvil con cierre de cremallera, ojetes de ventilación 
bajo los brazos, capucha enrollable en cuello, 2 bolsillos laterales 
con cierre de cremallera, 1 bolsillo interior con cierre de velcro, 
puños, cintura y talle ajustables.

Materiał wierzchni:  100 % poliester ripstop, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester 
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster 
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3101 
niebieski „royal”/czarny azul royal/negro 3102
navy blue/szary marino/gris 3103
czerwony/szary rojo/gris 3104
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Kurtka Twister Chaqueta Twister 

Multifunkcjonalna i nowoczesna. Kurtka 3 w 1, nieprzemakalna, 
podklejane szwy, system wentylacji z zamkiem błyskawicznym pod 
rękawami, naszyta kieszonka na komórkę, 2 kieszenie na piersi z 
zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie boczne, podwójne frontowe 
patki, zamek błyskawiczny z podkładką na wysokości szyi, kieszeń 
wewnętrzna, kaptur w kołnierzu, regulowane ściągacze rękawów, 
kurteczka z polaru jako wyjmowana z pomocą zamka błyskawicznego 
podpinka, z 2 bocznymi kieszeniami do wsuwania rąk.
Multifuncional y moderna. Tres chaquetas en una, impermeable, 
costuras pegadas detrás, sistema de ventilación con cierre de 
cremallera bajo los brazos, bolsillo aplicado para móvil, 2 bolsillos 
en pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos laterales, doble solapa 
delantera, cierre de cremallera enguatada a la altura del cuello, 
bolsillo interior, capucha en cuello, puños ajustables, chaqueta de 
forro polar extraíble por cremallera que sirve de forro con 2 bolsillos 
laterales insertados.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC
Podpinka: 100 % kurteczka z polaru poliestrowego
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % chaqueta de forro de poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

niebieski/czarny azul/negro 3130 
zielony/czarny verde/negro 3131
czerwony/czarny rojo/negro 3132  
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oddychające transpirable

Krótka kurtka Blouson Loop Cazadora Loop 

Krótka kurtka, długa trwałość. Oddychająca, nieprzemakalna, 
podklejane szwy, kieszeń wewnętrzna, 1 kieszeń na piersi z zapięciem 
na hydrofobowy zamek błyskawiczny, 1 naszyta kieszeń na komórkę 
zapinana na patkę i rzep, 2 przegródki na długopisy, 2 boczne 
kieszenie do wsuwania rąk zapinane na rzep, ściągacz z gumką w 
pasie, ściągacze rękawów regulowane zapięciem na rzepy, odblaskowa 
lamówka w barkach, odblaskowa taśma na rękawach, zrolowany 
kaptur w kołnierzu.
Chaqueta corta, duración larga. Transpirable, impermeable, costuras 
pegadas detrás, bolsillo interior, 1 bolsillo en pecho con cierre 
de cremallera estanco al agua, 1 bolsillo aplicado para móvil con 
solapa y cierre de velcro, 2 compartimentos para lápices, 2 bolsillos 
laterales insertados con cierre de velcro, elástico en cintura, puños 
ajustables con cierre de velcro, bordón reflectante en zona de hom-
bros, banda reflectante en mangas, capucha enrollable en cuello.

Materiał wierzchni:  100 % poliester Oxford, powlekany PLANAM-Tex
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Oxford, revestido de PLANAM TEX
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
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Krótka kurtka Blouson Hover Cazadora Hover 

Perfekcyjny krój, do pracy i wypoczynku. Niezwykle lekka krótka kur-
tka zimowa, nieprzemakalna, podklejane szwy, 1 kieszeń wewnętrzna, 
1 wewnętrzna kieszonka na komórkę po prawej, 2 boczne kieszenie 
do wsuwania rąk, ściągacz z gumką w pasie, ściągacze z gumką 
przy rękawach, kaptur zrolowany w kołnierzu, kieszeń na zamek 
błyskawiczny pod frontową patką.
Perfección a medida para el trabajo y el tiempo libre. Cazadora  
de invierno muy ligera, impermeable, costuras pegadas detrás,  
1 bolsillo interior, 1 bolsillo interior para móvil a la derecha, 2 
bolsillos laterales insertados, elástico en cintura, puños con elástico, 
capucha enrollable en cuello, bolsillo de cierre de cremallera bajo la 
solapa delantera.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PU
Podszewka: 100 % polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PU
Forro: 100 % forro de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue marino 3510 
czarny negro 3511
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Krótka kurtka Blouson Frosty Cazadora Frosty 

„Dziadek Mróz” nie ma szans. Nieprzemakalna, podklejane szwy, odpi-
nane rękawy, 2 naszyte kieszenie na piersi, 2 wszyte kieszenie boczne, 
kieszonka na komórkę zapinana na zamek pomiędzy błyskawicznym 
zamkiem a frontową patką, kaptur w kołnierzu, 1 kieszeń wewnętrzna 
zapinana na rzep, ściągacz z gumką w pasie i ściągacze na rękawach, 
frontowy zamek błyskawiczny i patka z zatrzaskami.
Adiós al quedarse helado. Impermeable, costuras pegadas detrás, 
mangas extraíbles, 2 bolsillos aplicados en pecho, 2 bolsillos late-
rales insertados, bolsillo para móvil con cierre de cremallera entre 
cremallera y solapa delantera, capucha en cuello, 1 bolsillo interior 
con cierre de velcro, elástico en cintura y en puños, cierre delantero 
con cremallera y solapa con botones automáticos.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue/bławatkowy marino/azul aciano 3165 
czarny/ciemnoszary negro/gris oscuro 3166
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Kamizelka Top Chaleco Top 

Praktyczna, wodoodporna, oferuje dużo miejsca, różne kieszenie, 
wiatroszczelna w otworach na ramiona, flanelowa podszewka,  
2 naszyte kieszenie z przodu na patki i zamki błyskawiczne,  
1 kieszeń na piersi z patką.
Con mucho espacio práctico. Repelente al agua, muchos bolsil-
los, solapa en la abertura del brazo, forro de franela, 2 bolsillos 
delanteros aplicados con solapa y cierre de cremallera, 1 bolsillo en 
pecho con solapa.

Materiał wierzchni:  65 % poliester, 35 % bawełna
Podszewka: 100 % flanela bawełniana
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:   65 % poliéster, 35 % algodón
Forro: 100 % franela de algodón
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 0321 
karminowo-czerwony rojo carmín  0322
ciemnozielony verde oscuro  0328
navy blue marino 0352
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Polarowa kurtka Brook Chaqueta de forro polar Brook 

Dla twardzieli. Obszycie z czarnej tkaniny poliestrowej oxford, 
kieszonka na komórkę na piersiach po prawej, 2 kieszenie boczne na 
zamek, 1 kieszeń na piersi po lewej zapinana na zamek błyskawiczny, 
zapięcie z przodu na kryty patką zamek błyskawiczny, patki kieszeni z 
materiałem odblaskowym na wypustkach.
Lo encaja bien todo. Ribete en poliéster Oxford negro, bolsillo para 
móvil en lado derecho del pecho, 2 bolsillos laterales con cierre de 
cremallera, 1 bolsillo izquierdo en pecho con cierre de cremallera, 
cierre de cremallera delantero oculto con solapa, solapas de los 
bolsillos con material reflectante.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Obszycie:  100 % poliester oxford
Podszewka:  100 % poliester
Wypełnienie:  100 % watolina poliestrowa
Rozmiary:  S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % forro de poliéster
Forro:  100 % poliéster Oxford
Forro:  100 % poliéster
Relleno:  100 % algodón de poliéster
Tallas:  S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3420 
navy blue/czarny marino/negro 3421
czarny/czarny negro/negro 3422
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Kamizelka polarowa Brook Chaleco de forro polar Brook 

Kamizelka z mnóstwem kieszeni. Obszycie w czarnej tkaninie 
poliestrowej oxford, kieszonka na komórkę na piersiach po prawej, 
2 kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersiach 
po lewej na zamek błyskawiczny, na przodzie zakryty patką zamek 
błyskawiczny, patki kieszeni z materiałem odblaskowym na  
wypustkach.
Chaleco con muchos bolsillos. Ribete en poliéster Oxford negro, 
bolsillo para móvil en lado derecho del pecho, 2 bolsillos laterales 
con cierre de cremallera, 1 bolsillo izquierdo en pecho con cierre de 
cremallera, cierre de cremallera delantero oculto con solapa, solapas 
de los bolsillos con material reflectante.

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3425 
navy blue/czarny marino/negro 3426
czarny/czarny negro/negro 3427
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Polarowa kurtka Grizzly Chaqueta de forro polar Grizzly 

Cudownie ciepła. Podszyta tkanym futerkiem, 1 kieszeń na piersiach 
na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersiach zapinana na rzep, 
2 kieszenie boczne na zamki błyskawiczne, wzmocnienie z tkaniny 
canvas na łokciach, obszycie o „spranym”, pre-washed, wyglądzie.
Agradable calor en el cuerpo. Forro de sarga interior, 1 bolsillo en 
pecho con cierre de cremallera, 1 bolsillo en pecho con cierre de 
velcro, 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera, refuerzo de lona 
en codos, ribete de aspecto prelavado.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Podszewka: 100 % futerko poliestrowe
Wypełnienie: 100 % bawełna, łączenie z tkaniną canvas
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % forro de poliéster
Forro: 100 % sarga de poliéster
Relleno: 100 % algodón, parte de lona
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/szary negro/gris 3430 
szary/czarny gris/negro 3431
navy blue/navy blue marino/marino 3432
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Polarowa bluza Troyer Relax Suéter de forro polar Relax 

Modna i piękna do domu i na zewnątrz. Nie przepuszczająca wody i 
wiatru, aktualnie modny fason, polar high tech, kołnierz zapinany na 
zamek, 2 kieszenie boczne, ściągacze u rękawów.
Bonito por dentro y por fuera. Repelente al viento y al agua, diseño 
actual a la moda, forro polar de alta tecnología, cuello de cremallera, 
2 bolsillos laterales, puños.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Podszewka:  100 % poliester
Rozmiary:  XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % forro de poliéster
Forro:  100 % poliéster
Tallas:  XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny/antracyt negro/antracita 0349 
navy blue/camel marino/camel 0350
camel/navy blue camel/marino 0351
jasnoszary/navy blue gris claro/marino 3404





066 | 067

Zima 2009/2010 Invierno 2009/2010 

Polarowa kurtka Stream Chaqueta de forro polar Stream 

Komfort noszenia ze zintegrowaną ochroną przed chłodem. Nie 
przepuszcza wiatru i wody, aktualnie modny design, polar high tech, 
zamek błyskawiczny od dołu do góry, 2 kieszenie boczne, ściągacze 
na rękawach.
Confort con protección integrada contra el frío. Repelente al viento 
y al agua, diseño actual a la moda, forro polar de alta tecnología, 
cierre completo de cremallera, 2 bolsillos laterales, puños.

Materiał wierzchni:  100 % polar poliestrowy
Podszewka: 100 % poliester
Rozmiary: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % forro de poliéster
Forro: 100 % poliéster
Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
 
Kolory Colores  

czarny/antracyt negro/antracita 0346 
navy blue/camel marino/camel 0347
camel/navy blue camel/marino 0348
jasnoszary/navy blue gris claro/marino 3401
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Kurtka Galaxy Chaqueta Galaxy 

Galaktycznie dobra. Kurtka na niepogodę wykończona wodoszczelnie, 
podklejane szwy, kieszonka na komórkę, kieszeń na dokumenty, 
kieszeń na długopis, kieszonka na drobne monety, 2 obszerne naszyte 
kieszenie boczne, ściągacze rękawów z możliwością regulacji, 
wewnątrz podszyta polarem, kaptur w kołnierzu, odblaskowa lamówka 
na piersiach i na plecach.
“Galácticamente” buena. Chaqueta para el mal tiempo, estanca al 
agua, costuras pegadas detrás, bolsillo para móvil, bolsillo para 
tarjeta, bolsillo para lápices, bolsillo para monedas, 2 espaciosos 
bolsillos laterales aplicados, puños ajustables, forro polar interior, ca-
pucha en cuello, bordones reflectantes en zona del pecho y espalda.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC 
Podszewka: 100 % poliestrowy polar
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC 
Forro: 100 % forro de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 3135 
navy blue marino 3136
szary gris 3137
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Kamizelka Galaxy Chaleco Galaxy 

Galaktycznie dobra także bez rękawów. Wiatroszczelna, wodoodporna, 
1 kieszonka na komórkę, 2 naszyte kieszenie boczne na zamek 
błyskawiczny, po prawej 2 małe kieszonki na piersiach zapinane na 
rzepy, 1 mała kieszonka na piersiach na zamek błyskawiczny,  
2 kieszonki na długopisy.
“Galácticamente” buena, también sin mangas. Estanco al viento, 
repelente al agua, 1 bolsillo para móvil, 2 bolsillos laterales aplicados 
con cierre de cremallera, 2 bolsillos pequeños a la derecha en pecho 
con cierre de velcro, 1 bolsillo en pecho con cierre de cremallera,  
2 bolsillos para bolígrafos.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC
Podszewka: 100 % polar poliestrowy
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % forro de poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 3201 
navy blue marino 3202
szary gris 3203

  





074 | 075

Zima 2009/2010 Invierno 2009/2010 

Parka Space Parka Space 

Wszechstronna, żadnych trosk. Nieprzemakalna, podklejane szwy, 
2 wszyte kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie 
na piersiach na zamki błyskawiczni, regulowane ściągacze rękawów, 
zrolowany kaptur w kołnierzu, wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep 
po lewej stronie, wewnętrzna kieszonka na komórkę po prawej,  
odblaskowe lamówki w okolicach ramion.
La parka para ir siempre relajado. Impermeable, costuras pegadas 
detrás, 2 bolsillos laterales insertados con cierre de cremallera, 
2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera, puños ajustables, 
capucha enrollable en cuello, bolsillo interior izquierdo con cierre 
de velcro, bolsillo interior derecho para móvil, bordón reflectante en 
zona de hombros.

Materiał wierzchni:  100 % poliester ripstop, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny/jasnoszary gris/negro/gris oscuro 3350 
niebieski/czarny/szary azul/negro/gris 3351
zielony/czarny/szary verde/negro/gris 3352
czerwony/czarny/szary rojo/negro/gris 3353
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Kamizelka Space Chaleco Space 

Fason przyciągający wzrok. Wodoodporna, 2 wszyte kieszenie 
boczne na zamki błyskawiczne, 2 kieszenie na piersiach na zamki 
błyskawiczne, wewnętrzna kieszeń na rzep po lewej, wewnętrzna 
kieszonka na komórkę po prawej, odblaskowe lamówki w okolicach 
ramion.
Llamativo y a la moda. Resistente al agua, 2 bolsillos laterales 
insertados con cierre de cremallera, 2 bolsillos en pecho con cierre 
de cremallera, bolsillo interior izquierdo con cierre de velcro, bolsillo 
interior derecho para móvil, bordón reflectante en zona de hombros.

Materiał wierzchni:  100 % poliester ripstop, powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Ripstop, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3360 
niebieski/czarny azul/negro 3361
zielony/czarny verde/negro 3362
czerwony/czarny rojo/negro 3363
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Krótka kurtka Blouson Grey-Line Cazadora Grey-Line 

Optymalna na budowę itp. Nieprzemakalna, podklejane szwy, kołnierz 
polarowy, odblaskowe lamówki, naszyta kieszonka na komórkę,  
2 boczne kieszenie do schowania rąk, 2 boczne kieszenie zamykane 
na patki, 2 kieszenie na piersiach z zamkiem błyskawicznym, kieszeń 
wewnętrzna na zamek, kieszonka na rękawie. 
Óptima para la obra y otros lugares. Impermeable, costuras pegadas 
detrás, cuello de forro polar, bordones reflectantes, bolsillo aplicado 
para móvil, 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos laterales con 
solapa, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera, bolsillo interior 
con cierre de cremallera, bolsillo en manga.

Materiał wierzchni:  100 % poliester powlekany PVC
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % Watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3301 
navy blue/czarny marino/negro 3306
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Parka Grey-Line Parka Grey-Line 

Modny look w szarej codzienności. Nieprzemakalna, podklejane 
szwy, polarowy kołnierz, odblaskowe lamówki, naszyta kieszonka na 
komórkę, 2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 boczne kieszenie 
na patki, 2 kieszenie na piersiach na zamki błyskawiczne, kieszeń 
wewnętrzna na zamek błyskawiczny, kieszonka na rękawie.
Un rayo de esperanza para los días grises. Impermeable, costuras 
pegadas detrás, cuello de forro polar, bordones reflectantes, bolsillo 
aplicado para móvil, 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos 
laterales con solapa, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera, 
bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo en manga.

Materiał wierzchni:  100 % poliester, powlekany PVC 
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL – XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC 
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro 3303 
navy blue/czarny marino/negro 3308
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Kamizelka Grey-Line Chaleco Grey-Line 

„Szara linia“ jak stalowy stop. Wiatroszczelna, wodoodporna, polarowy 
kołnierz, odblaskowe lamówki, naszyta kieszonka na komórkę,  
2 boczne kieszenie na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie na piersiach 
na zamek, wewnętrzna kieszeń na zamek.
La “línea gris” en una pieza. Impermeable, repelente al agua, cuello 
de forro polar, bordones reflectantes, bolsillo aplicado para móvil,  
2 bolsillos laterales con cierre de cremallera, 2 bolsillos en pecho 
con cierre de cremallera, bolsillo interior con cierre de cremallera.

Materiał wierzchni:   100 % poliester, powlekany PVC  
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S – M – L – XL – XXL – XXXL  
Tejido superficial:  100 % poliéster, revestido de PVC 
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S – M – L – XL – XXL - XXXL

Kolory Colores  

szary/czarny gris/negro  3302 
navy blue/czarny marino/negro 3307
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Krótka kurtka Blouson Dust Cazadora Dust 

W krótkiej wersji też świetnie ubiera. Mocna kurtka chroni przed 
niepogodą cały świat pracy, wodoodporna zewnętrzna tkanina, 
powlekana PU, 2-kolorowe naszycia, odblaskowe lamówki w obszarze 
klatki piersiowej, rękawów i pleców czynią noszącego kurtkę dobrze 
widocznym także w ciemności, 2 kieszenie na piersiach z  
praktycznymi podziałami, kieszeń na komórkę, 2 boczne kieszenie 
ze skośnym otworem do wsuwania rąk, kieszeń na rękawie dobra na 
komórkę, dodatkowe wsuwki na długopisy, zakryty frontowy zamek 
błyskawiczny, pikowana podszewka taftowa, rękawy i pas z  
dzierganymi ściągaczami.
Muy atractiva también en versión reducida. Cazadora resistente para 
el mal tiempo pensada para cualquier ámbito profesional, tejido 
superficial repelente al agua, revestido de PU, bicolor, bordones 
reflectantes en zona de pecho, mangas y espalda que aportan 
visibilidad incluso en la oscuridad, 2 bolsillos en pecho con prácticas 
subdivisiones, bolsillo para móvil, 2 bolsillos laterales con entrada 
oblicua, bolsillo en manga apta para móvil y también bolsillos 
para lápices, cierre de cremallera delantero oculto, forro de tafetán 
pespunteado, mangas y cintura de punto.

Materiał wierzchni:  100 % poliester oxford, powlekany PU
Podszewka: 100 % poliester 
Wypełnienie: 100 % Watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster 
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

brązowy/czarny marrón/negro 3310 
zieleń paproci/czarny verde helecho/negro 3315
niebieski „royal”/czarny azul royal/negro 3320
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Parka Dust Parka Dust 

Mocna i piękna. Chroni przed niepogodą cały świat pracy, wodoo-
dporna zewnętrzna tkanina, powlekana PU, 2-kolorowe naszycia, 
odblaskowe lamówki w obszarze klatki piersiowej, rękawów i pleców 
czynią noszącego kurtkę dobrze widocznym także w ciemności,  
2 kieszenie na piersiach z praktycznymi podziałami, kieszeń na 
komórkę, 2 kieszenie boczne ze skośnymi otworami do wsuwania  
rąk i zamkiem błyskawicznym,  kieszeń na rękawie dobra na komórkę,  
dodatkowe wsuwki na długopisy, zakryty frontowy zamek 
błyskawiczny, pikowana podszewka taftowa.
Resistente y bonita. Parka para el mal tiempo pensada para  
cualquier ámbito profesional, tejido superficial repelente al agua, 
revestido de PU, bicolor, bordones reflectantes en zona de pecho, 
mangas y espalda que aportan visibilidad incluso en la oscuridad,  
2 bolsillos en pecho con prácticas subdivisiones, bolsillo para móvil, 
2 bolsillos laterales con entrada oblicua y cierre de cremallera, 
bolsillo en manga apta para móvil y también bolsillos para lápices, 
cierre de cremallera delantero oculto, forro de tafetán pespunteado.

Materiał wierzchni:  100 % poliester oxford, powlekany PU
Podszewka: 100 % poliester 
Wypełnienie: 100 % Watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster 
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

brązowy/czarny marrón/negro 3312 
zieleń paproci/czarny verde helecho/negro 3317
niebieski „royal”/czarny azul royal/negro 3322
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Kamizelka Dust Chaleco Dust 

Więcej kamizelki za te same pieniądze. Mocna kamizelka chroni przed 
niepogodą cały świat pracy, woodporna zewnętrzna tkanina, powlekana 
PU, 2-kolorowe naszycia, odblaskowe lamówki w obszarze klatki 
piersiowej i pleców czynią noszącego kurtkę dobrze widocznym także 
w ciemności, 2 kieszenie na piersiach z praktycznymi podziałami, 
kieszeń na komórkę, 2 kieszenie boczne ze skośnymi otworami 
do wsuwania rąk, zakryty frontowy zamek błyskawiczny, pikowana 
podszewka taftowa.
Más chaleco por el mismo precio. Chaleco resistente para el mal 
tiempo pensado para cualquier ámbito profesional, tejido superficial 
repelente al agua, revestido de PU, bicolor, bordones reflectantes en 
zona de pecho y espalda que aportan visibilidad incluso en la oscu-
ridad, 2 bolsillos en pecho con prácticas subdivisiones, bolsillo para 
móvil, 2 bolsillos laterales con entrada oblicua, cierre de cremallera 
delantero oculto, forro de tafetán pespunteado.

Materiał wierzchni:  100 % poliester oxford, powlekany PU
Podszewka: 100 % poliester 
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  100 % poliéster Oxford, revestido de PU
Forro: 100 % poliéster 
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

brązowy/czarny marrón/negro 3311 
zieleń paproci/czarny verde helecho/negro 3316
niebieski „royal”/czarny azul royal/negro 3321
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Kurtka Gletscher Comfort na lodowiec 
Chaqueta glaciar Confort 

Sprawdzona w każdej sytuacji. Ochrona przed zimnem spełnia wymogi 
normy europejskiej DIN EN 342, kurtka 3 w 1, wyjmowana futerkowa 
podpinka, odpinane rękawy i kołnierz, odpinana tkanina futerkowa  
na kołnierzu, wodoodporna, 2 boczne kieszenie do włożenia rąk,  
2 kieszenie na piersiach na zamek błyskawiczny, dziergane ściągacze 
na rękawach i w pasie, kieszeń na rękawie z zamkiem błyskawicznym, 
kołnierz i wewnętrzna podpinka z tkaniną futerkową, wewnętrzna 
kieszeń na zamek błyskawiczny.
Perfecta para cualquier situación. Prenda de protección contra el frío 
conforme a la DIN EN 342, 3 cazadoras en 1, forro de sarga extraí-
ble, mangas y cuello extraíble, sarga en cuello extraíble, repelente al 
agua, 2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos en pecho con cierre 
de cremallera, mangas y cintura de punto, bolsillo en manga con 
cierre de cremallera, cuello y forro interior con sarga, bolsillo interior 
con cierre de cremallera.

Materiał wierzchni:  60 % bawełna, 40 % nylon
Podpinka: futerko tkane, 70 % poliakryl, 30 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster, sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 0358 
bławatkowy azul aciano 0362
navy blue marino 0360
zielony verde 0361
czerwony rojo 0359
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Kurtka pilotka Gletscher na lodowiec 
Bomber glaciar 

Ciepło dla każdego, kto wysoko mierzy. Ochrona przed zimnem spełnia 
wymogi normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporna kurtka,  
2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 kieszenie na piersiach na 
zamek błyskawiczny, dziergane ściągacze na rękawach i w pasie, 
kieszeń na rękawie na zamek błyskawiczny, kołnierz i podszewka z 
tkanego futerka, wewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny.
Calor para quien quiera estar en lo más alto. Prenda de protección 
contra el frío conforme a la DIN EN 342, repelente al agua,  
2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos en pecho con cierre de 
cremallera, mangas y cintura de punto, bolsillo en manga con cierre 
de cremallera, cuello y forro interior con sarga, bolsillo interior con 
cierre de cremallera.

Materiał wierzchni:  60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: futerko tkane, 70 % poliakryl, 30 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster, sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 0334 
bławatkowy azul aciano 0335
navy blue marino 0336
zieleń verde 0337
czerwony rojo 0338
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Lotnicze spodnie Gletscher na lodowiec  
Peto de piloto glaciar 

Ciepłe czasy, dobre czasy. Ochrona przed zimnem spełnia wymogi 
normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporne spodnie na szelkach,  
z karczkiem z przodu, zamek błyskawiczny z boku podudzi, kieszeń  
z zamkiem błyskawicznym w karczku, regulacja obwodu w pasie,  
2 kieszenie kangurkowe, szelki z elastycznym odcinkiem i bezpiecz-
nymi zapięciami, rozporek na zamek błyskawiczny, po lewej kieszeń 
na udzie zapinana na patkę, kieszonka na miarkę, 1 kieszeń z tyłu po 
prawej na patkę, 1 kieszeń z tyłu bez patki.
Tiempo de calor, buen tiempo. Prenda de protección contra el frío 
conforme a la DIN EN 342, repelente al agua, cierre de cremallera 
lateral en pierna, peto con cierre de cremallera, ancho de cintura 
ajustable, 2 bolsillos, tirantes con elástico y hebillas de seguridad, 
cremallera en bragueta, bolsillo en muslo izquierdo con solapa, 
bolsillo para metro, 1 bolsillo trasero con solapa a la derecha,  
1 bolsillo trasero.

Materiał wierzchni:  60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 0370 
navy blue marino 0371
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Kombinezon lotniczy Gletscher na lodowiec  
Mono de piloto glaciar 

Rewelacyjnie ciepło od stóp do głów. Ochrona przed zimnem spełnia 
wymogi normy europejskiej DIN EN 342, wodoodporny, zamek 
błyskawiczny z boku podudzi, 2 kieszenie na piersiach na zamek 
błyskawiczny, 2 kieszenie kangurkowe, zapięcie z przodu na kryty 
patką dwukierunkowy zamek błyskawiczn, tkane futerko na kołnierzu, 
kieszonka na miarkę, 1 kieszeń z tyłu zapinana na patkę.
Bien abrigado de la cabeza a los pies. Prenda de protección contra 
el frío conforme a la DIN EN 342, repelente al agua, cierre de 
cremallera lateral en pierna, 2 bolsillos en pecho con cierre de 
cremallera, 2 bolsillos, cierre de cremallera delantera con solapa y 
cremallera bidireccional, sarga en cuello, bolsillo para metro,  
1 bolsillo trasero con solapa.

Materiał wierzchni:  60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: 100 % poliester
Wypełnienie: 100 % watolina poliestrowa
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 100 % poliéster
Relleno: 100 % algodón de poliéster
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

navy blue marino 0375
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Kamizelka pilotka Gletscher na lodowiec  
Chaleco de piloto glaciar 

Nie tylko dla latających. Wodoodporna kamizelka, kieszeń na komórkę, 
2 boczne kieszenie do wsuwania rąk, 2 kieszenie z przodu z patkami, 
2 kieszenie na piersiach z patkami, 2 kieszonki na długopisy, kołnierz i 
podszewka z tkanego futerka, wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek 
błyskawiczny, kamizelka przedłużona na plecach.
No solo para pilotos. Repelente al agua, bolsillo para móvil,  
2 bolsillos laterales insertados, 2 bolsillos delanteros con solapa,  
2 bolsillos en pecho con solapa, 2 bolsillos para lápices, cuello y 
forro interior con sarga, bolsillo interior con cierre de cremallera, 
espalda prolongada.

Materiał wierzchni:  60 % bawełna, 40 % nylon
Podszewka: futerko tkane, 70 % poliakryl, 30 % poliester
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Tejido superficial:  60 % algodón, 40 % nailon
Forro: 70 % poliacrílico, 30 % poliéster, sarga
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory Colores  

czarny negro 0339 
bławatkowy azul aciano 0340
navy blue marino 0341 
zielony verde 0342 
czerwony rojo  0343





Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Serwis wykonywania nadruków 
Servicio de estampado y parches 

Państwa logo,  slogan będą na życzenie  
nadrukowane w profesjonalny i trwały 
sposób.
Su logo o su eslogan pueden estamparse 
de forma profesional y duradera.

Serwis wyszywania   
Servicio de bordado 

Usługi wyszywania oferują wiele indywidual-
nych możliwości profesjonalnej prezentacji.
Las distintas posibilidades de bordado 
le permitirán ofrecer un aspecto más 
profesional.

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.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 20 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 20 años de experiencia, PLANAM se ha establecido como el proveedor líder de ropa profesional del mercado. Y por muchas ra-
zones: 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.
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