
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke. 

     EXPERTER PÅ 

Sälj, butik, kontor   event



Stretch Pique Shirt
PS07 Men  |  PSW7 Women

Pikétröja med tre knappar, fem för henne. 
Med 5 % stretch sitter pikén perfekt på 
kroppen. Unik skärning i ryggen. Snygga 
vita knappar, modernt elastiskt nackband 
så att plagget håller formen. 

SH19 Men  |  WS19 Women
Dress Shirt

Vår nya figursydda skjorta med modern 
affärslook. Tål mer tack vare blandningen 
av polyester och bomull, vilket också gör 
den lättskött. Ren design och klassisk 
kragen. Klarar 60° tvätt.

Inspiration för sälj, butik, 
kontor & event. 
Texstar har kläder som passar alla moment på 
företaget. Vare sig du möter kunder eller sitter 
på kontoret 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.



Stretch Pique Shirt
PS07 Men  |  PSW7 Women

Service Stretch Pants
FP25 Men  |  WP25 Women

SH19 Men  |  WS19 Women
Dress Shirt

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

Vit 
0100

Vit/
Svart 
0199

Antracit 
9500

Grå/Svart 
9699

Röd 
5600

Röd 
5699

Svart 
9900

Svart 
9996

Svart 
9900

Marin 
8800

Marin 
8899

Marin/Svart 
8999

Stretch Pants
FP33 Unisex

Nya ultimata servicebyxan i 100 % 
stretch – passar lika bra på jobbet som 
på fritiden. En slitstark byxa i stretch 
med extra komfort för dig som söker 
rörelsefrihet. En bakficka, två sidofickor 
med blixtlås och förböjda knän. 

Svart 
9900

Functional Stretch Pants
FP37 Men  |  WP37 Women

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

Svart 
9900

Marin 
8900

Chinos Pants
FP36 Men  |  WP36 Women

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. 

Svart 
9900



Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


