
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke. 

     EXPERTER PÅ 

Bilverkstäder   bilvård



Stretch Pique Shirt  
Long Sleeve
PS08 Unisex

Pikétröja i unisex med fyra knappar och 
kontrastmaterial på insidan av nacköppning, 
knappslå och ärmslut. Sitter perfekt med  
5 % stretch och du har större rörelsefrihet. 

PS04 Men  |  PSW4 Women
Pique Shirt

För lite tuffare tag. Med 50 % bomull och 
50 % polyester är den slitstark, klarar 
tvätt i 60° och har extra hög färgäkthet. 
Fem knappar för damer, ficka på 
herrarnas ärm – skön passform för båda. 

Basic T-shirt
TS18 Men  |  WT18 Women

En ny bas-T-shirt med modern skärning 
och härlig passform, 100 % kardad 
bomull i 160 g med miljömärkning 
Öko-Tex standard 100 gör den som ett 
självklart val. 

Inspiration för bilverkstäder  
& bilvård. 
Texstar har kläder som passar alla moment på 
företaget. Vare sig du möter kunder eller arbetar 
i verkstaden så ger vi er möjlighet att ha ett och 
samma uttryck för alla medarbetare.
 Här har vi samlat några exempel på populära 
plagg för bilverkstäder och bilvård. 

Snyggt skuret i fem konceptfärger
Allt finns naturligtvis snyggt skuret för både henne 
och honom och utgår från våra fem konceptfärger 
– fullmatade med genomtänkta detaljer som får 
dig att trivas. Pricken över i är tuffa accessoarer 
och genomtänkt förädling av plaggen med tryck 
och brodyr.

Hela sortimentet hittar du i vår katalog eller på 
www.texstar.se.

Stretch T-shirt 
Long Sleeve
TS17 Men  |  WT17 Women

Skön, mjuk långärmad t-shirt med rätt 
ärmlängd och snygg halsribb, lättare slim-fit 
med 5 % stretch. 180 g. Öko-Tex Standard 100.



Functional Stretch Pants
FP37 Men  |  WP37 Women

Pique Shirt

Modern tålig servicebyxa i lättare 
Stretch Twill. Rörlig 4-vägsstretch. 
Smart fickoroch en smal modern siluett 
– vår byxa med minsta benvidd! 

Vit 
0100

Antracit 
9500

Röd 
5600

Svart 
9900

Svart 
9900

Svart 
9900

Marin 
8800

Marin 
8800

Marin 
8900

Vit 
0100

Svart 
9900

Vit 
0100

Svart 
9900

Grå 
9600

Service Pants
FP26 Men  |  WP26 Women

Med sina dolda knappar riskerar du 
inga onödiga repor och du får på köpet 
en lättskött byxa som även klarar att 
tvättas i 85°. 

Svart 
9900

Marin 
8900



Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


