
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke. 

     EXPERTER PÅ 

Lokalvård underhåll



City Cardigan
HC04 Men  |  WC04 Women

För dig som inte vill ha hood men fortfarande 
är ute efter samma höga krage. Citylook med 
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.

FJ29 Men  |  WJ29 Women
Hooded Softshell

Jacka som vintertid är ett bra skalplagg 
och vår/sommar/höst en lätt skön 
jacka som du gärna har på dig. 
Tvålagers softshell som är vind- och 
vattenavvisande och andas suveränt. 

Crew T-neck
SW14 Unisex

Den öglade insidan innebär att luften 
cirkulerar bättre och den blir extra luftig 
och sval när du rör dig mycket. Kan bäras 
hela dagen och samtidigt bibehålla en 
behaglig temperatur. 

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

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.

Pique Shirt
PS03 Men  |  PSW3 Women

Luftig och skön klassisk kvalitetspiké med 
detaljer som sticker ut. Herrmodellen har 
en ficka på ena ärmen, dammodellen en lite 
djupare halslinning och två extra knappar. 
Snygg widespread-krage, 100 % bomull. 



City Cardigan
HC04 Men  |  WC04 Women

Light Service Pants
FP31 Men  |  WP31 Women

Service Pants
FP26 Men  |  WP26 Women

FJ29 Men  |  WJ29 Women
Hooded Softshell

Ultimat servicebyxa när man rör sig 
mycket. Sitter skönt på och är lätt och 
smidig med hög komfort. Light Service 
Pants passar perfekt för inomhusbruk 
med sitt lite högre ryggslut och stretch i 
byxlinningen. 

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

Crew T-neck
SW14 Unisex
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Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


