
Ravintola, tarjoilu 
ja catering

Rakenna maailmaasi. Rakenna tuotemerkkiäsi.



Dress Shirt Short Sleeve
SH20 Men  |  WS20 Women

Ihana polyesteri-puuvillasekoitteinen 
kauluspaita lyhyillä hihoilla. Saatavana sekä 
miehille että naisille. Naistenmalli on muotoon 
ommeltu ja siinä on naistennapitus. Miesten 
mallissa on yksi rintatasku vasemmalla 
puolella. Yksinkertainen klassinen kaulus.

TS17 Men  |  WT17 Women
Stretch T-shirt Long Sleeve

Fantastisen mukava ja pehmeä pitkähihainen 
T-paita, jossa on juuri oikeanpituiset hihat! Paidassa 
on muodikas leveähkö kauluksen reuna ja naisten 
mallissa syvähkö uurros sekä hyvä istuvuus viiden 
prosentin joustavuuden ansiosta. Materiaalipaino 
on 180 g. Paidasta löytyy upeat yksityiskohdat, jotka 
säilyttävät muotonsa! Öko-Tex ympäristömerkintä.

Dress Shirt
SH19 Men  |  WS19 Women

Kauluspaita on muotoon ommeltu ja siinä 
on moderni liike-lookki. Polyesteri- ja 
puuvillasekoituksen ansiosta paita kestää 
paremmin ja on helppohoitoinen.  Siinä on 
puhdas muotoilu ja klassinen kaulus. Paidan 
voi pestä jopa 60 asteessa.

Ravintoloille, tarjoiluun ja 
cateringiin. 
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 ravintoloihin, 
tarjoiluun ja cateringiin.

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.

PS04 Men  |  PSW4 Women
Pique Shirt

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.



Dress Shirt Short Sleeve

Stretch Pants
FP33 Unisex

Chinos Pants
FP36 Men  |  WP36 Women

Stretch T-shirt Long Sleeve

Uudet työhousut ovat sataprosenttisesti stretchiä. 
Housut sopivat yhtä hyvin työhön kuin vapaa-aikaan. 
Kulutusta kestävät stretch-housut tuovat lisämukavuutta 
sellaiselle, joka arvostaa liikkumisen vapautta. Housuissa 
on yksi takatasku, kaksi vetoketjullista sivutaskua ja 
esitaivutetut polvet. Vyötärö on joustava ja säädettävä.

Suorat housut niille, joiden työ edellyttää 
edustavampaa pukeutumistyyliä. Modernit suorat 
housut, istuvat täydellisesti niin naisille kuin 
miehille. Naisten chinot joustavat hieman.  

Dress Shirt

Valkoinen
0100

Valkoinen
0100

Musta 
9900

Vaaleansininen 
8400

Musta 
9900

Musta 
9900

Musta 
9900

Pique Shirt

Valkoinen
0100

Harmaa 
9600

Punainen 
5600

Musta 
9900

Merensininen 
8800

Merensininen 
8800

Harmaa 
9600

Musta 
9900

Valkoinen
0100

Punainen 
5600



Puhelin, tilaukset +46 (0)176-29 65 66

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

info@texstar.se

www.texstar.se


