
Myynti, myymälä, 
toimisto  tapahtumat

Rakenna maailmaasi. Rakenna tuotemerkkiäsi.



Stretch Pique Shirt
PS07 Men  |  PSW7 Women

Pikeepaita, jossa kontrastiväri 
sivukappaleissa, olkapäillä ja hihansuissa. 
Miestenmallissa kolme upeaa valkoista 
nappia ja naistenmallissa viisi nappia. 
Säilyttää hyvin istuvuutensa modernin 
joustavan niskanauhan ansiosta.

SH19 Men  |  WS19 Women
Dress Shirt

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.

Myyntiin, myymälöihin, 
toimistoihin & tapahtumiin. 
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 myyntiin, 
myymälöihin, toimistoihin ja tapahtumiin

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.



Stretch Pique Shirt
PS07 Men  |  PSW7 Women

Service Stretch Pants
FP25 Men  |  WP25 Women

SH19 Men  |  WS19 Women
Dress Shirt

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.

Valkoinen
0100

Valkoinen/
Musta
0199

Harmaa 
9600

Harmaa/
Musta 
9699

Punainen 
5600

Punainen/
Musta 
5699

Musta 
9900

Musta 
9996

Musta 
9900

Merensininen 
8800

Merensininen/
Musta 
8899

Merensinien/
Musta 
8899

Stretch Pants
FP33 Unisex

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.

Musta 
9900

Functional Stretch Pants
FP37 Men  |  WP37 Women

Modernit ja kestävät työhousut ovat kevyehköä stretch-
tvilliä. Housuissa on nelisuuntainen jousto takana, 
edessä, takamuksessa ja haarakiilassa, sekä
chino-tyyliset piilotakataskut. Näissä housuissa on 
kapea ja moderni muotoilu – kapealahkeisimmat.

Musta 
9900

Merensininen 
8800

Chinos Pants
FP36 Men  |  WP36 Women

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

Musta 
9900

Harmaa/
Musta 
9699



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

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

info@texstar.se

www.texstar.se


