
Rakenna maailmaasi. Rakenna tuotemerkkiäsi.

Henkilöliikenne, 
taksit ja bussit



Winter Jacket Long
FJ65 Men  |  WJ65 Women

Tämä siisti ja hyvin istuva parkatakki on valmistettu 
materiaalista, mikä auttaa takkia soveltumaan 
erinomaisesti kylmiin ja tuulisiin päiviin. Naisten malli on 
muotoon ommeltu, jotta istuvuus olisi varmasti kohdallaan. 
Tällä parkatakilla on monta käyttökohdetta ja pituutensa 
ansiosta se peittää myös alla olevan pikkutakin.

FJ63 Men 
Bomber Jacket

Trendikäs lentäjäntakki, jonka materiaalina on 
käytetty mattaa puuvillaa ja nailonia. Takissa on kevyt 
vuori ja musta vetoketju, jossa yksityiskohtana upea 
nahkainen vedin. Takista löytyy kaksi sivutaskua ja yksi 
vetoketjullinen sisätasku lisäksi hihansuissa ja helmassa 
on ribbineulottu reuna.

Light Shell Jacket
FJ70 Unisex

Ohut tyylikäs kuoritakki, jossa on suojaava kaarroke olkapäiden 
yllä ja etukappaleessa. Fleece nauha kauluksen sisäpuolella. 
Sisäpuoli eleganttia sini/ tummanharmaata verkkoa. Takista 
löytyy myös ripustuslenkki, sisätasku ja aukko brodeeraukselle. 

PL01 Men  |  PW01 Women
Pullover V-hals

Todella mukava neule joka on100% puuvillaa sekä 
mallit miehille että naisille. Neule ei menetä pesussa 
muotoaan, siinä on hyvä ja moderni istuvuus. V-kaula-
aukko ja kapeat hihansuut.

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.

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.

PS03 Men  |  PSW3 Women
Pique Shirt

Klassinen laatupikepaita sataprosenttisesta 
puuvillasta, jossa on hienoja yksityiskohtia. Miesten 
mallissa on tasku toisessa hihassa ja naisten mallissa 
on hieman syvempi uurros sekä kaksi lisänappia. Upea 
widespread-kaulus pitää muotonsa.

Henkilöliikenteelle, takseille  
ja busseille. 
Texstarin vaatteet sopivat joka tilanteeseen. 
Henkilökunnan pukeutumisella saa aikaan 
yhtenäisen vaikutelman. Riippumatta siitä istutko 
toimistolla tai olet liikenteessä, Texstarin vaatteet 
sopivat yrityksen joka tilanteeseen. Tähän olemme 
keränneet muutamia esimerkkejä suosituista 
vaatteista kuljetusalan yrityksille. 

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.



Winter Jacket Long

Stretch Pants
FP33 Unisex

Chinos Pants
FP36 Men  |  WP36 Women

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.  

Light Shell Jacket

Ohut tyylikäs kuoritakki, jossa on suojaava kaarroke olkapäiden 
yllä ja etukappaleessa. Fleece nauha kauluksen sisäpuolella. 
Sisäpuoli eleganttia sini/ tummanharmaata verkkoa. Takista 
löytyy myös ripustuslenkki, sisätasku ja aukko brodeeraukselle. 
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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


