
Vårnyheter, kampanjer, intervjuer och reportage

Detaljer med finess
Komplettera looken med någon av 
våra heta accessoarer.

 
Kampanj
Vår favorit med hög 
skön krage!

Vårmagasin

Proffskläder för service- 
sektorn



The  
Texstar  
Way

Vårt koncept är enkelt. Basen för vår kollektion är fem grundfärger – vit, 
röd, blå, grå och svart, och det finns för både tjejer och killar. Våra arbets- 
och profilkläder ska ge ett snyggt och enhetligt intryck – vare sig man 
arbetar ute på fältet, i butiken, på lagret eller kontoret så ska det hålla ihop.

Du ska trivas i kläder från Texstar. Vi gillar inte one-size-fits-all. Därför har vi också fler steg i storlekarna – vi ser 
nämligen inte likadana ut. Det är det vi kallar the Texstar Way.
 Våra kläder är specifikt framtagna för att passa servicesektorn. Det ska vara smidigt och flexibelt. Smarta 
funktionsmaterial och noggrannhet i detaljer, som val av dragkedjor, sömmar eller fickor, är viktigt för oss. Med 
kläder från Texstar behöver du inte kompromissa – oavsett din roll så hittar du kläder som passar just dig.





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:-

En pique gjord för lite tuffare tag. Med 50 % bomull och 50 % 
polyester är den slitstark, klarar tvätt i 60° och har extra hög 
färgäkthet. Samma snygga detaljer med fem knappar för damer, ficka 
på herrarnas ärm – och såklart skön passform för båda. 

1 st 208:- >25 st 189:-

PS04 Men’s Pique Shirt 
PSW4 Women’s Pique Shirt

Pikétröja i unisex med tre knappar och kontrastmaterial på insidan 
av nacköppning, knappslå och ärmslut. Med 5 % stretch sitter 
pikén perfekt på kroppen och du har större rörelsefrihet (snygg på 
kroppen även om du rör dig mycket). Perfekt arbetsplagg i svalare 
miljö eller att dra över när man känner sig frusen – men ändå vill 
vara snygg! Knappar ton-i-ton.  

1 st 516:- >25 st 469:-

PS08 Unisex Stretch Pique Shirt Long Sleeve

T-SHIRTS & PIKÉ

NY-
HET!

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

Dammodell med 
fem knappar.

Sidoslits med 
kantband.

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:-

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



T-SHIRTS & PIKÉ

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:-

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:-

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

Vår nya SH COOL Pique är gjord för dig som vill hålla dig torr och få en 
sval, mjuk och ett högpresterande material som passar till de flesta 
yrkena. Vår SH COOL klarar 40 grader och har en hög färgäkthet. 
Fortfarande samma snygga detaljer som fem knappar på dam pikén 
och tre på herr och passande färginslag i krage och ärmslut.

1 st 340:- >25 st 309:-

PS06 Men’s SHCOOL Pique Shirt 
PSW6 Women’s SHCOOL Pique Shirt

Women’s Stretch Piquet Shirt PSW7 

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



En variant på vår Hooded Cardigan, för dig som inte vill ha 
hood men fortfarande är ute efter samma höga krage. Lite 
mer citylook som också har fickorna dolda i sidan. Har du 
provat den vill du gärna behålla den på. Många väljer att ha 
den som imageplagg. Bra val tycker vi.

HC04 Men’s City Cardigan
WC04 Women’s City Cardigan

City Cardigan

Erbjudande gäller till 2018-06-30
eller så långt lagret räcker. 
Går ej att kombinera med andra 
rabatter eller avtal.

Nu 359:-  

Ord. pris 464:-

Kampanj!
City Cardigan

KAMPANJ

Passa 

på!



Kampanj!
City Cardigan

Vår favorit med hög skön krage!



Vår Crew T-neck har öglad insida. Det innebär att luften kan 
cirkulera bättre och den blir extra luftig och sval när du rör dig 
mycket. Kan bäras hela dagen och samtidigt bibehålla en behaglig 
temperatur. 

1 st 345:- >25 st 314:-

SW14 Unisex Crew T-neck

En riktig klassiker, Crew Sweatshirt, som är exakt vad den utgör sig 
för att vara – en sweatshirt. Men den har ändå en Texstarkaraktär 
med en stickad dekordetalj mot halsen, en kroppsnära skärning och 
extra breda muddar. Insidan är öglad, vilket gör den luftig, sval och 
väldigt skön även när man rör på sig.

1 st 281:- >25 st 256:-

SW13 Unisex Crew Sweatshirt

HC03 Men’s Hooded Cardigan

WC03 Women’s Hooded Cardigan

Vår storsäljare, en favorit som alla gillar. Med en kombination av 
hög krage, hood och cardigan får den attityd. Den rena designen 
förstärks med de dolda fickorna i sidan, och den extra breda mudden 
gör att den sitter bra även när du rör dig mycket. Mycket hög kvalitet 
som håller form och färg fantastiskt väl. Blunda och tänk dig den 
med ditt eget märke eller tryck på – riktigt snyggt, som du har glädje 
av länge.

1 st 468:- >25 st 425:-

SWEATSHIRTS

En variant på vår Hooded Cardigan, för dig som inte vill ha hood 
men fortfarande är ute efter samma höga krage. Lite mer citylook 
som också har fickorna dolda i sidan. Har du provat den vill du 
gärna behålla den på. Många väljer att ha den som imageplagg. 
Bra val tycker vi.

Ord. pris 464:-

HC04 Men’s City Cardigan
WC04 Women’s City Cardigan

Passa 

på!

Nu 359:-  

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



SWEATSHIRTS

Unisex Crew Sweatshirt SW13



SHIRTS 

Woman’s Dress Shirt WS19



SHIRTS & PULLOVERS 

Riktigt snygg, figursydd skjorta i fin oxfordvävd bomull. Klassisk 
affärsskjorta där herrmodellen har button down-krage och 
bröstficka. Egen design som produceras hos en av världens mest 
aktade skjortproducenter. Favorit som tål att användas flitigt, klarar 
60° tvätt.

1 st 505:- >25 st 459:-

SH12 Men’s Oxford Shirt

WS12 Women’s Oxford Shirt

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:-

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:-

PL01 Men’s Pullover V-ringad 

PW01 Women’s Pullover V-ringad

Woman’s Dress Shirt WS19 | Women‘s Pullover V-Ringad PW01

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



Streeeeeetch!
Inget sitter så skönt som en byxa med stretch. Känslan när du går till 
jobbet varje dag och helst vill använda byxorna även på helgen – det är 
Texstarkänslan vi talar om. Väldesignat för honom och henne med en 
passform som är unik. Olika varianter med en massa smarta lösningar 
för dig som jobbar i servicebranschen.

BYXOR

Men’s Stretch Pants FP33 | Men’s Dress Shirt SH19



Streeeeeetch!

BYXOR

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:-

FP33 Unisex Stretch Pants

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:-

NY FÄRG!

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



I grunden samma sköna byxa som vår FP 17 Functional Duty Pants, 
men förutom benficka finns även en fraktsedelficka med en inbyggd 
tumstocksficka på höger sida. Byxan har dessutom begåvats med 
invändiga knäfickor med plats för knäskydd. Snyggt och smart på en 
gång. Finns givetvis i en modell anpassad för henne och en för honom.

1 st 546:- >25 st 496:-

FP20 Men’s Duty Pocket Pants
WP20 Woman’s Duty Pocket Pants

En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 
4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Smart benficka med 
dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt 
pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil. Smal modern 
siluett – vår byxa med minsta benvidd! 

1 st 714:- >25 st 649:-

FP37 Men’s Functional Stretch Pants
WP37 Woman’s Functional Stretch Pants

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se

NY-
HET!

BYXOR

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

1 st 747:- >25 st 679:-

Stretch.

Dubbla 
benfickor.

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 
likt vår FP37 byxa. 



BYXOR

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se

När du arbetar med känsliga saker som till exempel bilar och 
vill undvika repor i lacken, då är detta byxan för dig. Med sina 
dolda knappar riskerar du inga onödiga repor och du får på 
köpet en lättskött byxa som även klarar att tvättas i 85°. 

1 st 384:- >25 st 349:-

FP26 Men’s Service Pants
WP26 Women’sService Pants

FP25 Men’s Service Stretch Pants
WP25 Women’s Service Stretch Pants

Vår mycket populära byxa med inbyggd stretch för tuffa tag i vårt 
material WX2, vilket är en vaxad tråd som använts när tyget vävts. 
Bekväm och skön med den inbyggda stretchen bak och på knän. 
Utformad för situationer där rörlighet och smidighet är viktigt utan 
att ge avkall på tålighet.

1 st 769:- >25 st 699:-



Våra byxor används av allt från kyllager till administration och 
försäljning. Restaurang- och hotellpersonal, folk som arbetar på 
lager, som sitter i kassan, jobbar i verkstan, servicetekniker som 
springer in och ut ur bilen, förare som kör transporter, lokalvårdare 
som håller fräscht – listan kan göras lång. Och det gemensamma 
är att man arbetar och lever i byxor från Texstar.
 
En massa små detaljer
Det är flera saker som gör våra byxor speciella. Vi har fler storlekar 
än de flesta, vilket gör att alla kan hitta en som passar. Vi kör inte 
heller med unisexbyxor – de har ofta en tendens att inte sitta bra 
på någon. 
 Tjejers och killars kroppsformer är inte identiska och det tar vi 
hänsyn till. Vilket också brukar uppskattas.
 Alla yrken har inte heller samma krav. På verkstan vill man till 
exempel inte ha byxor med en massa knappar som sticker ut och 

riskerar att skada lacken på bilarna. Därför har vi modeller där alla 
knappar är dolda. 
 I andra yrken är det viktigt att det finns många fickor – och 
att de sitter på rätt ställe. Det vet vi av erfarenhet. Dessa hittar du 
också hos oss.
 Eller det kanske ska vara lite mer robusta byxor som har god 
rörlighet. Våra modeller med stretch inbyggd bak och på knän 
känns smidiga och bekväma.
 Och ibland vill man ha en mer dressad look när man 
representerar företaget. Byxor som både är sköna och sitter 
supersnyggt. Finns också såklart hos oss.  

Fråga om råd
Är du ute efter byxor som gör att jobbet känns lite enklare, prata 
med din försäljare så får du hjälp att hitta byxan som passar för 
just era behov. Förhoppningsvis hittar du allt du söker hos Texstar.

Trivs man i 
arbetsbyxorna 
så känns jobbet 
lite enklare.
Texstars designers har erfarenhet från att designa för de största varumärkena. De 
förstår hur kläder ska sitta och vet när det är rätt. Den kunskapen har de med sig när 
de utvecklar nya produkter för servicesektorn. Passform och smarta detaljer gör att 
du ska trivas, både i byxorna, och med hur de ser ut.

REPORTAGE



”
Designen bygger i hög 
grad på funktionalitet, 
dolda dragkedjor,  
förböjda knän och 
stretch. 

 Men’s Stretch T-shirt Long Sleeve TS17 | Unisex Stretch Pants FP33 

Dolda dragkedjor.

Förböjda knän.



SHORTS

Unisex Duty Stretch Shorts FS12 | Women’s Stretch Piquet Shirt PSW7

FS12 Unisex Duty Stretch Shorts

Telefonanpassad 
ficka med 

magnet-lock.

Shortsen har 
D-ring.

NY-
HET!

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:-



FS06 Unisex Functional Duty 3/4 Pants

Sommarens snyggaste trekvartsbyxa. Är en trekvartsmodell av 
våra Functional Duty Pants men utan knäfickor. Finns i tre färger.

1 st 474:- >25 st 431:-

FS09 Unisex Service Stretch Shorts

Shorts med ”extra comfort” i WX2, med samma coola look 
som Service Stretch Pants. Designade för rörlighet. Smidiga 
och följsamma shorts med sju fickor och inbyggd stretch. 

1 st 633:- >25 st 575:-

FS10 Unisex Functional Light 3/4 Pants

Ny trekvartsbyxa i lättare material än vår duty variant. Dubbla 
benfickor likt FP20 byxan med fraktsedelsficka och en inbyggd 
tumstocksficka på höger sida och en benficka på vänster sida med 
både dragkedja och velcro-flap. Bak hittar du två dolda bakfickor 
med riktigt snygga ficklock.

1 st 549:- >25 st 499:-

FS11 Unisex Functional Light Shorts

Shorts i lättare material för mer ventilation och en svalare känsla. 
Dubbla benfickor likt FP20 byxan med fraktsedelsficka och en 
inbyggd tumstocksficka på höger sida och en benficka på vänster sida 
med både dragkedja och velcro-flap. Shortsen har även försetts med 
dolda bakfickor med riktigt snygga ficklock och en D-ring.

1 st 538:- >25 st 489:-

SHORTS

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



Jacka som du kan använda året om. Vintertid är den ett bra 
skalplagg, vår/sommar/höst en lätt skön jacka som du gärna har på 
dig. Tvålagers softshell som är vind- och vattenavvisande och andas 
suveränt. Huvan kan regleras och jackan har ett rejält blixtlås i metall 
som går ända upp till kragen. Muddarna är extra breda och kan 
spännas. God färgbeständighet och följsam passform. 

1 st 615:- >25 st 559:-

FJ29 Men’s Hooded Softshell

WJ29 Women’s Hooded Softshell

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:-

FJ39 Men’s Softshell Jacket 

WJ39 Women’s Softshell Jacket

Ibland finns inget bättre än att få dra på sig en värmande väst. 
Vår väst har snygg passform, värmer skönt och ger god rörlighet. 
Modellen är lite längre så att den inte åker upp när du böjer dig. 
Praktiskt med flera fickor, sidofickan har en dold D-ring – perfekt 
för nycklar eller passerkort.

1 st 549:- >25 st 499:-

FV29 Men’s Softshell Vest

WV29 Women’s Softshell Vest

Modern och sportig jacka som är extremt lätt. Modern design 
och tekniska funktioner, som tvåfärgade dragkedjor, vind- och 
vattenavvisning, gör att den kan användas både på jobbet och privat. 
Två smidiga sidofickor samt två stora innerfickor. Sskön, kroppsnära 
design henne och honom.

1 st 1 084:- >25 st 985:-

FJ59 Men’s Light Jacket
WJ59 Women’s Light Jacket

SOFTSHELL & OFODRADE JACKOR

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



En av våra jackfavoriter. Tvålagers softshell-jacka som passar 
de flesta. Med sitt vindtåliga och vattenavvisande material är 
Mid Season Jacket den perfekta vår-, sommar- och höstjackan. 
Snygga detaljer, designad och figursydd, något att se fram emot!

1 st 1 095:- >25 st 995:- 

FJ60 Unisex Mid Season Jacket
5

0
0

0
 m

m

3000g/m2/24h

Skaljacka med justerbar huva och snygga kontrastfärger i de 
vattenavisande dragkedjorna, foder och ärmslut. Den lätta vikten, 
de tejpade sömmarna och vattentåligheten gör den till en riktig 
kompis att alltid ha med om vädret försämras. Innerficka med 
dragkedja.

1 st 1 243:- >25 st 1 130:-

FJ62 Men’s Shell Jacket
WJ62 Women’s Shell Jacket

8
0

0
0

 m
m

6000g/m2/24h

Trendig Bomberjacka i matt bomull/ och nylon – lätt fodrad. 
Svart dragkedja och snygg läder-puller som extra detalj. Två 
sidofickor och en invändig ficka med dragkedja. Ribbstickat 
ärmslut och i nederkant.

1 st 1 095:- >25 st 995:-

FJ63 Men’s Bomber Jacket

WJ63 Women’s Bomber Jacket

SOFTSHELL & OFODRADE JACKOR

Women’s Shell Jacket WJ62 | Women’s Chinos Pants WP36.

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



Traditionellt armybälte med riktigt  metallspänne. Snyggt och 
stilrent. Vändbart, med och utan logo.

1 st 98:- >25 st 89:-

Finess 
på detaljnivå!

AB02 Midjebälte Army

AC12 Unisex Mössa Beanie

Mössa med en modern skärning. Lite tunnare med stretch 
för att fungera när man rör sig växelvis inne och ute. Den 
perfekta profilmössan som du kan kombinera med t ex 
bälten eller pullers, som finns i flera färger.

1 st 75:- >25 st 68:-

Komplettera looken med någon av våra fina accessoarer. 
Varför inte låta en liten detalj eller en färgklick sätta tonen på arbetskläderna?

ACCESSOARER

AP05 Unisex Pullers

Det är de små detaljerna som kan göra skillnad. Ge en personlig touch på 
era plagg genom att komplettera med pullers. Ett enkelt sätt att skapa 
egen identitet och särprägel.

1 st 29:- >25 st 27:-

Rekommenderade cirkapriser exkl. moms. Reservation för eventuella tryckfel. Erbjudande gäller så långt lagret räcker om inget annat anges. För storlekar, se texstar.se



Finess 
på detaljnivå!

Men’s Stretch T-shirt Long Sleeve TS17 | Midjebälte Army AB02 | Unisex Duty Stretch Shorts FS12

Metallspänne.

Vändbart, med 
och utan logo.



Verkstad



”Texstars kvalitet i detaljer tycker jag är den stora skillnaden – och vårt 
tydliga koncept.”, säger Mikael Andersson, försäljningschef på Texstar, med 
lång erfarenhet från branschen. Han vet vad som gör skillnad. 

”Det är viktigt 
att förstå olika 
branschers krav.”

”Jag har arbetat med flera av de stora 
producenterna av yrkeskläder. Det har varit 
allt ifrån tuffa yrkeskläder som ska tåla hårda 
tag, till kläder för servicesektorn.”, berättar 
Mikael Andersson, som tillträdde som 
försäljningschef på Texstar i höstas. ”Men jag 
har aldrig sett ett så tydligt genomarbetat 
koncept som Texstar. Jag älskar det!”
 
Enkelt att välja för servicesektorn
”Vi har inte kläder för tunga jobb som till 
exempel byggnadsarbetare. Men vi har ett 
sortiment som jag tycker är oustanding 
när det gäller professionella kläder för 
servicesektorn.”, säger Mikael.
 Han fortsätter: ”Jobbar man med till 
exempel lager, i olika serviceyrken, försäljning 

eller logistik så är det svårt att bortse från vad 
vi kan erbjuda. Och har man en kombination av 
detta så är det ännu bättre.”
 Mikael förklarar hur han menar: ”Allt bygger 
på fem grundfärger som passar i de flesta 
fall. Dessa kan anpassas för de flesta miljöer 
och ändå uppfattas som enhetligt. Varmt och 
skönt om man jobbar ute, svalt och lätt om 
man administrerar. Och ändå kan företaget 
skicka samma signaler från alla medarbetare. 
Som Texstar säger: Bygg din värld. Bygg ditt 

varumärke. Och det gör vi verkligen.”

Imponerande design
”Att allt sen är väldesignat och anpassat för 
både tjejer och killar gör ju inte saken sämre!”, 
avslutar Mikael.

REPORTAGE

Restaurang FörsäljningStädLager

Mikael Andersson, t v, i samtal med Mats 
Ågren, vd för Texstar.



På nya texstar.se hittar du lätt de produkter du söker. När du 
hittat vad du vill ha, klickar du på MinLogo så kan du ladda 
upp er logotyp och/eller skriva in den text du vill använda 
på plagget. Designa plagget framifrån, bakifrån och från 
sidorna, spara sen bilderna på din hårddisk. Mycket enklare 
kan det inte bli.

Välj transfertryck, applikation eller brodyr 
Transfertryck [1] är idag den vanligaste typen av tryck och 
ger en hög flexibilitet. Själva trycket sker på en separat 
bärare och med hjälp av värme överförs trycket till plagget. 
Färgerna blir tydliga och klara och man får även med de 
minsta detaljerna utan problem. Det fungerar på allt ifrån 

arbetskläder som används ofta – 
där kvalitetskraven på hållbarhet 
över tid är höga – till enklare 
lösningar som kanske bara 
används vid ett speciellt tillfälle.

Applikationer [2}, dvs brodyr på 
vävda märken i olika utföranden, 
har flera fördelar. De klarar finare 
detaljer än direktbrodyr och 
de kan appliceras på olika sätt, 
beroende på förutsättningar och 

behov. Applikationer broderas separat och sys sedan fast på 
plagget eller appliceras med en självhäftande baksida som 
värms eller klistras fast.

Brodyr [3] innebär att man broderar direkt på plagget. Det 
ger en elegans som är svårslagen och brodyr sitter där det 
sitter. Stiligt och med en tydlig känsla av kvalitet som ger en 
tyngd som lyfter plagget.

Söker du en annan metod? Vi löser det.  
Andra populära tekniker är screentryck [4] och vävda dekaler 
[5]. Prata med din återförsäljare eller slå en signal så berättar 
vi vad som är möjligt. Det kan skilja sig en del mellan olika 
plagg och material – och hur bråttom du har. 

På vår hemsida  kan du testa er logo på alla plagg och se hur snyggt det 
blir – enkelt och smidigt att visa för kollegerna. 

Med MinLogo visar du 
kollegerna hur plaggen 
kommer att se ut. 

Klickar du på MinLogo kan du på 
ett enkelt sätt designa era plagg 
med er egen logo eller text.



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 katalogen och verklighet förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och att avvikelse i färgåtergivning kan förekomma.
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