
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke.

Proffskläder för 
serviceföretag



70 varianter av byxor. 
Alla snyggt skurna för henne och honom.
Texstar kan byxor. Vi försöker alltid höja känslan när du går till jobbet. Du ska helst vilja 
använda byxorna även på helgen – det är Texstarkänslan. Väldesignat för honom och henne 
med en unik passform. Massor av modeller, på www.texstar.se hittar du alltid någon som 
passar. Laddade med en massa smarta lösningar för dig som jobbar i servicebranschen.

Se hela sortimentet på texstar.se



Den nya ultimata servicebyxan i 100 % stretch som passar lika bra på 
jobbet som på fritiden. En slitstark byxa i stretch som skapar den extra 
komforten för dig som behöver rörelsefrihet. En bakficka, två sidofickor 
med blixtlås och förböjda knän. Midjan är elastisk och justerbar. 

1 st 787:- >25 st 716:-
Alla priser exkl moms.

FP33 Unisex Stretch Pants

NY FÄRG!

Texstar 
Stretchý

Känn dig snygg på jobbet med kanske 
marknadens skönaste byxa. Skön 
4-vägsstretch som med sin passform sitter 
som den ska. Diskret förstärkt och med ett 
material som ger full rörelsefrihet.

100% 
stretch!



FP36 Men’s Chinos Pants
WP36 Women’s Chinos Pants

En helt ny dressbyxa för dig som har ett jobb som kräver ett mer 
representativt yttre. En modern dressbyxa med perfekt passform 
för både honom och henne. Dam-chinosen har lätt stretch. 

1 st 692:- >25 st 629:-
Alla priser exkl moms.

FS12 Unisex Duty Stretch Shorts

Shorts-versionen av FP38/WP38! Moderna tåliga serviceshorts i 
lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss 
samt grenkil. Byxan har D-ring, dubbla benfickor med dragkedja och 
stretch bälg. Fickorna har också pennficka och en telefonanpassad 
utanpåficka med magnet-lock. Dolda bakfickor i chinosstil.

1 st 604:- >25 st 549:-
Alla priser exkl moms.

NYHET!

100% 
stretch!

FP38 Men’s Duty Stretch Pants
WP38 Women’s Duty Stretch Pants

En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch 
över bak, fram, stuss samt grenkil. Byxan har D-ring, dubbla benfickor med 
dragkedja och stretch bälg. Förböjda knän och plats för knäskydd. Dolda 
bakfickor i chinosstil. Smal modern siluett. 

1 st 747:- >25 st 679:-
Alla priser exkl moms.

NYHET!

100% 
stretch!

Goda samarbeten 1 
Ascari Race Resort är kanske världens mest exklusiva anläggning för bilentusiaster 
från hela världen, där många av de ledande biltillverkarna förlägger sina 
introduktioner. Banan har inspirerats av några av racingvärldens mest berömda 
kurvor och ger en unik körupplevelse. Ascari Race Resort erbjuder exklusiva 
boende- och konferensmöjligheter för större eller mindre sällskap. 
Läs mer på www.ascari.net

När Ascari kontaktade oss för att de ville använda Texstar på hela sin anläggning, 
allt ifrån restaurang, servicemekaniker, management – till att producera Ascaris 
egen kollektion, då var vi stolta. 

Red Pantone 186



T-shirts och Pique i massor!

PS11 Men’s Stretch Pique 
PW11 Women’s Stretch Pique

Enfärgad stretch-pique med ytterst skön komfort. Tre-knappsöppning 
med vita knappar, modernt elastiskt nackband som gör att plagget 
håller formen. Dammodellen har längre öppning med fem knappar. 
Sido-slits med kantband där bakstycke är 2cm längre än fram.

1 st 329:- >25 st 299:-
Alla priser exkl moms.

Pikétröja med kontrastfärg i sidopaneler, över axlarna och i ärmsluten. 
Med 5 % stretch sitter pikén perfekt på kroppen med stor rörelsefrihet.  
Unik skärning i ryggen. Snygga vita knappar, modernt elastiskt 
nackband som gör att plagget håller formen. Dammodellen har 5 
knappar, herrmodellen 3.

1 st 400:- >25 st 364:-
Alla priser exkl moms.

PS07 Men’s Stretch Pique Shirt 
PSW7 Women’s Stretch Pique Shirt

Modern skärning och en mjuk och behaglig 100 % ringspunnen 
kammad bomull. Det känns direkt när den glider på och den håller 
formen tvätt efter tvätt. Herrmodellen har en ficka på vänster ärm. 
Nackband på insidan ger extra god passform. Inget sladder här inte. 
Miljömärkt Öko-Tex Standard 100.

1 st 81:- >25 st 74:-
Alla priser exkl moms.

TS13 Men’s Crew T-shirt
WT13 Women’s Crew T-shirt

TS17 Men’s Stretch T-shirt Long Sleeve 
WT17 Women’s Stretch T-shirt Long Sleeve

En fantastisk skön och mjuk långärmad t-shirt med rätt ärmlängd! 
Moderiktig bredd på halsribben, djupare uringning, lättare slim-fit 
med 5 % stretch som formar sig skönt runt kroppen. Gramvikt på 180 
g och snygga detaljer som håller formen! Öko-Tex Standard 100.

1 st 120:- >25 st 109:-
Alla priser exkl moms.

Söker du en modell som klarar lite tuffare krav? Eller kanske en med skön stretch? 
På www.texstar.se hittar du alla våra modeller. Här ser du ett urval. De flesta finns i 
våra fem färger – givetvis välsittande på både henne och honom.

Se hela sortimentet på texstar.se

NYHET!



Se hela sortimentet på texstar.se



SH19 Men’s Dress Shirt 

WS19 Women’s Dress Shirt

Vi är stolta över vår nya figursydda skjorta med modern affärslook. 
Tål mer tack vare blandningen av polyester och bomull, vilket också 
gör den mycket lättskött. Vi gillar den rena designen och den klassiska 
kragen. Att den klarar 60° tvätt är inte heller någon nackdel. 

1 st 367:- >25 st 334:-
Alla priser exkl moms.

En riktigt skön stickad tröja för både honom och henne i 100% bomull. 
God modern passform som tål att tvättas utan att tappa formen. 
Halsen är v-formad och muddarna är härligt rejäla.

1 st 545:- >25 st 496:-
Alla priser exkl moms.

PL01 Men’s Pullover V-ringad 

PW01 Women’s Pullover V-ringad

En tunn smidig skaljacka med snygga, skyddande ok över axlar 
och bröst. Insidan är genomarbetad med en mjuk poly-fleece längs 
nackband och där kragen möter dragkedjan. Insidan är elegant blå/
mörkgrå i mesh med hängare, innerficka och en öppning för broderi.

1 st 769:- >25 st 699:-
Alla priser exkl moms.

FJ70 Light Shell Jacket

En jacka som ger ett välklätt intryck och den är såklart både vind- 
och vattenavvisande. De reglerbara ärmmuddarna och det rejäla 
blixtlåset i metall är detsamma. Det som skiljer sig är  herrmodellens 
bröstficka och att sidofickorna är något framflyttade. 

1 st 637:- >25 st 579:-
Alla priser exkl moms.

FJ39 Men’s Softshell Jacket 

WJ39 Women’s Softshell Jacket

Goda samarbeten 2 
Texstar är sponsor till Chalmers team i Formula Student – världens största 
ingenjörstävling som har som mål att skapa bättre ingenjörer genom att ge 
dem praktisk erfarenhet redan under studietiden. Ingenjörsstudenterna bygger, 
designar och kör sin egen elektriska racerbil.  Josefine Johansson, kommunikatör 
på Chalmers Formula Student, berättar.

– Samarbetet innebär en stor möjlighet att inte bara prestera som ett team, utan 
att också se ut och uppfattas som ett team. Eftersom tävlingen går ut på att både 
bygga och köra med sin bil är det också viktigt med teamkläder som är bekväma, 
har bra passform och tillför skydd. Därför är vi övertygade om att samarbetet med 
Texstar kommer få CFS18 att prestera i världsklass!



Tel order 0176-29 65 66 • Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se • www.texstar.se

Samtliga priser är rekommenderade priser i SEK och exklusive moms. Återförsäljare har rätt till fri prissättning. Texstar förbehåller sig rätten att när som helst genomföra 
prisförändringar. Reservation för mellan- och slutförsäljning. Eftersom Texstar arbetar med en ständig utveckling kan variation på plagg i broschyren och verklighet förekomma. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och att avvikelse i färgåtergivning kan förekomma.

Tänk. Om. Det är något vi gör dagligen. Vi funderar på hur vi 
ska kunna utveckla ännu bättre produkter, det handlar givetvis 
om att göra ännu bättre plagg – men att producera kläder är 
ett stort ansvar. Vi har ett ansvar för att göra det vi kan bäst, att 
utveckla och producera lätta arbets- och profilkläder, på ett så 
hållbart sätt som möjligt. 

 Egentligen är det högst naturligt. Vi vill som de flesta andra 
kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde vårt bästa för att bidra till en 
hållbarare värld. Tänk – om vi gör så där istället, hur blir det då?

Tänk. Till. Den cirkulära ekonomin tvingar oss att tänka till. Och om man tänker lite 
smartare kommer man lite längre. Det är lite av vårt motto på Texstar.  En del kallar det 
CSR. Vi kallar det att bry sig.

Vi håller ihop ditt varumärke.  De flesta företagen i servicesektorn inser vikten av att 
agera och uppfattas som ett varumärke. Personalen är ansiktet utåt och med ett snyggt 
och enhetligt intryck – vare sig man arbetar ute på fältet, i butiken, på lagret eller kontoret 
– så ska det hålla ihop. Texstar har något som passar alla och det gör att ni trivs. 

Vi gillar inte one-size-fits-all. Därför har vi fler storlekar och skärningar för både henne 
och honom – vi ser nämligen inte likadana ut. Och allt baseras på vår grundkollektion i fem 
tydliga färger; vit, röd, blå, grå och svart.  

Detta är vad vi kallar the Texstar Way. Läs mer på www.texstar.se.

The  
Texstar  
Way


