
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke. 

     EXPERTER PÅ 

Lager, industri   distribution



Crew Sweatshirt
SW13 Unisex

En äkta sweatshirt med stickad 
dekordetalj mot halsen, kroppsnära 
skärning och extra breda muddar. 
Luftig, sval och väldigt skön även när 
man rör på sig.

PS04 Men  |  PSW4 Women
Pique Shirt

Inspiration för lager,  
industri & distribution. 
Texstar har kläder som passar alla moment på 
företaget. Vare sig du möter kunder eller sköter 
logistiken så ger vi er möjlighet att ha ett och 
samma uttryck för alla medarbetare.
 Här har vi samlat några exempel på populära 
plagg för lager, logistik och distribution. 

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.

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. 

Hooded Cardigan
HC03 Men  |  WC03 Women

Hög krage, hood och cardigan ger 
attityd. Ren design med dolda fickor 
och extra bred mudd. Mycket hög 
kvalitet som håller form och färg 
fantastiskt väl.



Crew Sweatshirt
SW13 Unisex

Duty Pocket Pants
FP20 Men  |  WP20 Women

Service Stretch Pants
FP25 Men  |  WP25 Women

Service Pants
FP26 Men  |  WP26 Women

PS04 Men  |  PSW4 Women
Pique Shirt

Benficka, fraktsedelficka, inbyggd 
tumstocksficka på höger sida och 
smarta invändiga knäfickor.

Tål tuffa tag med WX2 – en vaxad tråd 
som använts när tyget vävts. Bekväm 
och skön med inbyggd stretch bak och 
på knän. När rörlighet och smidighet är 
viktigt utan att ge avkall på tålighet.

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

Hooded Cardigan
HC03 Men  |  WC03 Women
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Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


