
Bygg din värld. Bygg ditt varumärke. 

     EXPERTER PÅ 

Persontransport,  
taxi  buss



Winter Jacket Long
FJ65 Men  |  WJ65 Women

En ny tuff parkas i vårt nya härliga material som kommer 
hjälpa dig under kalla och blåsiga dagar. Parkan har en 
skön passform och dammodellen är figursydd för att sitta 
snyggt. En parkas har många bra användningsområden 
och är lite längre för att även täcka en kavaj.

FJ63 Men 
Bomber Jacket

Trendig Bomberjacka i matt bomull/ och nylon – lätt 
fodrad. Svart dragkedja och snygg läder-puller som 
extra detalj. Två sidofickor och en invändig ficka med 
dragkedja. Ribbstickat ärmslut och i nederkant.

Light Shell Jacket
FJ70 Unisex

En tunn smidig skaljacka med snygga, skyddande ok 
över axlar och bröst. Insidan är genomarbetad med en 
mjuk poly-fleece längs nackband och där kragen möter 
dragkedjan. Insidan är elegant blå/mörkgrå i mesh med 
hängare, innerficka och en öppning för broderi.

PL01 Men  |  PW01 Women
Pullover V-ringad

En riktigt skön stickad tröja för både honom och henne 
i 100% bomull. God modern passform som tål att 
tvättas utan att tappa formen. Halsen är v-formad och 
muddarna är härligt rejäla.

Dress Shirt Short Sleeve
SH20 Men  |  WS20 Women

En äkta sweatshirt med stickad dekordetalj mot halsen, 
kroppsnära skärning och extra breda muddar. Luftig, 
sval och väldigt skön även när man rör på sig.

SH19 Men  |  WS19 Women
Dress Shirt

Vi är stolta över vår nya figursydda skjorta med modern 
affärslook. Tål mer tack vare blandningen av polyester och 
bomull, vilket också gör den mycket lättskött. Vi gillar den 
rena designen och den klassiska kragen. Att den klarar 60° 
tvätt är inte heller någon nackdel. 

PS03 Men  |  PSW3 Women
Pique Shirt

En klassisk kvalitetspiké med detaljer som sticker ut. 
Förutom att herrmodellen har en ficka på ena ärmen 
så har dammodellen en lite djupare halslinning och 
två extra knappar. En snygg widespread-krage håller 
formen och givetvis är den i 100 % bomull. 

Inspiration för 
persontransport, taxi & buss. 
Texstar har kläder som passar alla moment på 
företaget. Vare sig du sitter på kontoret eller är ute 
och kör så ger vi er möjlighet att ha ett och samma 
uttryck för alla medarbetare.
 Här har vi samlat några exempel på populära 
plagg för företag i transportbranschen. 

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.



Winter Jacket Long

Stretch Pants
FP33 Unisex

Chinos Pants
FP36 Men  |  WP36 Women

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. 

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. 
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Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


