
Varasto, teollisuus 
ja jakelu

Rakenna maailmaasi. Rakenna tuotemerkkiäsi.



Crew Sweatshirt
SW13 Unisex

Ainutlaatuinen college, jossa neulekoriste 
kaulassa, vartalonmyötäinen leikkaus 
ja erityisen leveät resorit. Sisäpinta on 
silmukoitu, minkä ansiosta pusero on 
ilmava, vilpoinen ja erittäin miellyttävä 
käyttää myös liikkuessa.

PS04 Men  |  PSW4 Women
Pique Shirt

Varastoihin, teollisuuteen 
ja jakeluun. 
Texstarin vaatteet sopivat yrityksen joka tilanteeseen. 
Henkilökunnan yhtenäisellä vaikutelmalla on 
tärkeä merkitys. Riippumatta siitä työskenteletkö 
asiakaspalvelussa tai korjaamolla, aina löytyy jotakin 
kaikille yrityksen työntekijöille sopivaa. Tähän 
olemme keränneet muutamia esimerkkejä suosituista 
vaatteista varastoihin, teollisuuteen ja jakeluun.

Viisi perusväriä ja upeasti leikatut vaatteet, jotka 
istuvat hyvin sekä naisille että miehille – aina jotakin 
kaikille yrityksen työntekijöille sopivaa. Värien osalta 
kaikki ovat yhteensopivia. Vaatteissa ulkonäköä ja 
viihtyvyyttä parantavat yksityiskohdat. Pisteenä 
iin päälle ovat upeat lisätarvikkeet ja vaatteiden 
muuntautuminen brodeerauksella tai yrityksen 
painatuksella.

Koko valikoiman löydät tuoteluettelostamme tai 
kotisivuiltamme www.texstar.se.

Piképaita vähän rankempaan käyttöön. Materiaali on 
puolet puuvillaa ja puolet polyesteriä, paita kestää 
kulutusta ja sen värinpitävyys on erittäin hyvä sekä 
sen voi pestä jopa 60 asteessa. Naisten mallissa on 
viisi viisi nappia kun taas miesten mallissa on tasku 
toisessa hihassa. Luonnollisesti sekä naisten että 
miesten malli istuu loistavasti päälle.

Hooded Cardigan
HC03 Men  |  WC03 Women

Hupullinen collegetakki, tyylikkään 
vakuuttava malli: korkea kaulus, vahvat 
resorit ja vetoketjulliset sivutaskut. 
Erittäin korkeaa laatua: pitää muotonsa ja 
värinsä hyvin.



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

Hyvännäköiset Canvas-housut hyvällä istuvuudella 
ja muotoilulla. Kaksi läpällistä takataskua, kaksi 
reisitaskua, joissa toisessa rahtikirjatasku ja 
mittanauhatasku. Yksi reisitasku tuplataskulla, 
toisessa vetoketju ja toinen läpällinen, jossa 
kynätasku. Sisäpuoliset polvisuojataskut. 

Erittäin suositut housut kovaan käyttöön, housuissa on 
joustavat stretch-osiot takana. Muotoiltu liikkuvuuteen 
sopiviksi. Kaksi läpällistä takataskua, kaksi lahjetaskua 
vetoketjulla. Stretchiä polvien kohdalla. Kangas on 
kudottu vahatusta langasta.

Nämä ovat siistit helppohoitoiset suorat 
housut ja ne voi pestä jopa 85 asteessa.
Piilonapituksen ansiosta napeista ei synny 
ylimääräisiä naarmuja.

Hooded Cardigan
HC03 Men  |  WC03 Women
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Puhelin, tilaukset +46 (0)176-29 65 66

Puhelin, vaihde +46 (0)176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


