
Hi-Vis



Hi-Vis 1.0 – en grundkollektion
Många av våra kunder har efterfrågat 
produkter med god synbarhet, därför är  
vi glada att nu lansera första delen i vår  
Hi-Vis-kollektion. En kollektion som består 
av fem plagg, speciellt avsedd för transport-, 
bemannings- och byggbranschen. Materialen 
är av yppersta kvalitet och uppfyller 
miljökraven i Oeko-Tex standard 100 och  
högt ställda specifikationer för synlighet 
enligt EN ISO 20471.

Samcertifiering för ökad synlighet
Den internationella standarden EN ISO 
20471:2013, som den officiellt heter, ställer 

krav på vad som kan anses bidra till hög 
synlighet av användaren. Den baseras på 
minimiytor av reflekterande, fluorescerande 
färg och reflexer och hur de ska placeras på 
skyddskläderna.
 Alla plagg i standarden delas in i tre 
skyddsklasser, 1-3. Genom att kombinera olika 
plagg i så kallad samcertifiering, kan man 
uppnå olika nivåer av skyddsklass. Vilken 
skyddsklass ett plagg har beror på storleken på 
de reflekterande och fluorescerande ytorna.
 Texstar Hi-Vis bygger på denna standard 
och kan kombineras med andra certifierade 
plagg för att uppnå efterfrågad skyddsklass.

Syns du inte, finns du inte. Späckade med 
smarta detaljer.Äntligen får vi presentera Texstar Hi-Vis! Kollektionen består idag av fem plagg, 

speciellt avsedd för transport-, bemannings- och byggbranschen. 
 Samtliga plagg har högkvalitativa material som uppfyller miljökraven i  
Oeko-Tex standard 100 och specifikationerna för synlighet enligt EN ISO 20471.

Vi har tagit god tid på oss för att utveckla Texstar Hi-Vis. 
För oss har det varit viktigt att få fram en kollektion som 
uppfyller högt ställda krav i EN ISO 20471 – utan att göra 
avkall på det som är Texstars själ: En vill-ha-känsla.
Därför har vi jobbat med toppdesigners, kvalitet i 
detaljer, med genomtänkta, smarta funktioner.
 Syna oss gärna i sömmarna och du 
kommer inte att bli besviken.
 Resan har bara börjat.

Detta är självklart i Texstar Hi-Vis:
■   Designat för både henne och honom 

En utmaning har varit att ta fram plagg som 
sitter snyggt på både henne och honom.  
Vi tycker att vi lyckats, vad tycker du?

■   Smarta fickor – överallt 
Vi har noga övervägt vilka fickor som 
behövs; det är givetvis fram-, bak- och 
innerfickor. Men även pennfickor,  
knivfickor, benfickor, fickor med lock och 
fickor för dokument och ID-kortshållare. 
De kan vara fodrade – skönt för 
händerna kalla dagar – eller ha 
vattentäta blixtlås eller mesh för att 
förvara t ex handskar. De som kan  
vara kritiska att nå kalla dagar har 
dessutom pullers som gör dem  
enkla att öppna. Du gissar rätt,  
vi gillar fickor.

■   Detaljer som gör skillnad 
Texstar Hi-Vis är laddade med 
smarta lösningar och detaljer som:  
Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex 
standard 100.   
Smuts- och vattenavvisande yta 
som klarar tuffa tag utan att 
tappa funktion.  
Skurna reflexer som inte går 
över några sömmar – för bättre 
rörlighet.  
Hög, välsittande midja på byxor.  
4-vägsstretch i utvalda delar i 
byxan gör den mjukare och ger 
maximal rörlighet.  
Förstärkta benslut – håller länge. 



Syns du inte, finns du inte.

TEXSTAR HI-VIS 
– FÅR ER ATT LYSA.
Det går inte att överskatta vikten av varselkläder för ökad synlighet. 
I mörker, skymning och gryning kan man vara svår att se – då är det 
inte läge att chansa. Se till att ha rätt typ av varselkläder, för rätt 
arbetsuppgifter och som uppfyller alla de funktionella och visuella krav 
dagens användare ställer. Texstars varselkollektion Hi-Vis är, som allt från 
Texstar; väldesignade kvalitetsprodukter med smarta detaljer och stretch  
– utan att kompromissa om säkerheten. Upplev Texstar Hi-Vis idag.

Hi-Vis Sweatshirt Jacket
FJ86 Hi-Vis Winter Jacket

FJ92

Hi-Vis Functional Shell Jacket
FJ88

Visible Pique
PS22

Hi-Vis Functional T-shirt
TS22

Hi-Vis Functional Trouser 
FP47/WP47



Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: 80 % polyester/ 20 %  
bomull, svart Ribstop: 60 % 
polyester/ 40 % bomull. Material 
Oeko-Tex standard 100. Ger 
synlighet under alla ljusförhållanden 
enl EN ISO 20471, klass 1.

Färger  Gul/Svart 2099

Tvättråd 
Q-nummer 352

HI-VIS FUNCTIONAL TROUSER
FP47 Men  |  WP47 Women

Byxor med hög synbarhet under alla ljusförhållanden 
som är designade för att sitta snyggt på både henne 
och honom. Stretch där bak ger god rörlighet, förstärkta 
benslut och sju cm breda reflexer på benen. Höger 
benficka för dokument samt kniv- och pennficka. 
Vänster benficka med blixtlås, ID-kortshållare, pennficka 
och utanpåliggande ficka med lock. Sidfickor och två 
bakfickor. Byxan har en smuts- och vattenavvisande 
behandling för att klara tuffa tag, utan att tappa 
varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. 

1
KLASS

Storlekar & färger
FP47: C44–C62, C146–C156
D84–D124

WP47: 
C34–C50

Invändig knäficka  
för knäskydd.

Bekväm 4-vägsstretch.

Förhöjd midja.

Smarta fickor.

Skurna reflexer.

Förstärkta
benslut.

Smuts- och 
vattenavvisande.

Hög bekväm midja.

HI-VIS FUNCTIONAL TROUSER
■   Design för både henne och honom. 

■   4-vägsstretch i utvalda delar i byxan gör den 
mjukare och ger maximal rörlighet. 

■   Förhöjd, välsittande midja – håller värmen.

■   Smarta fickor för bland annat dokument, kniv, 
penna och ID-kort. 

■   Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex standard 100.  

■   Smuts- och vattenavvisande yta.

■   Skurna reflexer som inte går över några sömmar 
– för bättre rörlighet. 

 
■   Förstärkta benslut – håller länge.

Skönaste byxorna sitter som de ska.



Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material

100 % polyester. Material Oeko-Tex 
standard 100. Ger synlighet under 
alla ljusförhållanden enl EN ISO 
20471, klass 2.

Färger  Gul/Svart 2099

Storlekar XS-5XL  

Tvättråd 
Q-nummer 351

HI-VIS SWEATSHIRT JACKET
FJ86 Unisex

Modern varseljacka i omvänd fleece med borstad 
insida och slät utsida, utformad för att ge hög 
synlighet under alla ljusförhållanden. Insidans foder  
är skönt borstad och värmer hela vägen upp i den höga 
kragen. Sidfickor med blixtlås och är meshfodrade. 
Bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare. Jackan har 
en smuts- och vattenavvisande yta för att klara tuffa 
tag utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt 
Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. 

2
KLASS

HI-VIS SWEATSHIRT JACKET
■   Designad för både honom och henne. 

■   Sidfickor och smart bröstficka med blixtlås och 
ID-kortshållare. 

■   Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex standard 100.  

■   Smuts- och vattenavvisande yta.

■   Skurna reflexer som inte går över några sömmar 
– för bättre rörlighet. 

 
■   Skönt borstad insida och hög krage som värmer.

Slät smuts- och 
vattenavvisande yta.

Sidfickor med 
blixtlås och 
meshfoder.

Bröstficka med 
blixtlås och  
ID-kortshållare.

Skönt borstad insida.

Hög krage.

Skurna reflexer.

Jackan du vill använda varje dag.



HI-VIS FUNCTIONAL SHELL JACKET
■   Designad för både honom och henne. 

■   Skyddar mot regn.  

■   Tejpade sömmar och blixtlås. 

■   Avtagbar huva. 

■   Sidfickor och smart bröstficka med blixtlås  
och ID-kortshållare. 

■   Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex standard 100.  

■   Smuts- och vattenavvisande yta.

■   Skurna reflexer som inte går över några sömmar 
– för bättre rörlighet.

HI-VIS FUNCTIONAL SHELL JACKET
FJ88 Unisex

En snygg skaljacka som är skön att bära. Tål regn- och ruskväder 
med tejpade sömmar och blixtlås. Härligt fodrad i mesh och 
polyester. Den avtagbara huvan har kardborrjustering på 
baksidan. Sidofickor med blixtlås, bröstficka med blixtlås och  
ID-kortshållare. Jackan uppfyller ISO 343 för skydd mot regn. 
Den har även en smuts- och vattenavvisande behandling för  
att klara tuffa tag, utan att tappa varselegenskaperna. 
Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2.  

2
KLASS

Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: 100 % polyester, svart: 
100 % polyamid. Material Oeko-Tex 
standard 100. Vattenpelare (W.P); 
10000 mm. Andningsförmåga 
10000 g/m2/24 h, enl EN ISO 
343:2019. Ger synlighet under alla 
ljusförhållanden enl EN ISO 20471, 
klass 2.

Färger  Gul/Svart 2099

Storlekar M-XL  

Tvättråd 
Q-nummer 367

Smuts- och 
vattenavvisande.

Regntät.

Tejpade 
sömmar.

Justerbart 
ärmslut.

Juster- och 
avtagbar huva. Bröstficka med 

blixtlås och  
ID-kortshållare.

Skurna reflexer.

Skönt foder i 
mesh och polyester.

Perfekt när regnet strilar.



HI-VIS WINTER JACKET 
FJ92 Unisex

En ny vinterfavorit för dig som behöver synas ordentligt. 
Den avtagbara huvan skyddar skönt när det biter i kinderna. 
Vattentät modell som andas, skönt fodrad i 100 % polyester. 
Mudd i ärmslut skyddar mot kyla. Sidofickor med blixtlås, 
bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare samt en innerficka 
i mesh, perfekt för vantarna. Jackan uppfyller ISO 343 för 
skydd mot regn.Den har även en smuts- och vattenavvisande 
behandling för att klara tuffa tag, utan att tappa 
varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 3. 

3
KLASS

Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: Yttermaterial i 100 % 
polyester, tejpade sömmar, 
vattenpelare 10 000 mm / andning 
10 000 g/m2/24h. Ger synlighet 
under alla ljusförhållanden enl  
EN ISO 20471, klass 3.

Färger  Gul/Svart 2099

Storlekar L-5XL  

Tvättråd 
Q-nummer 367

HI-VIS WINTER JACKET
■   Designad för både honom och henne. 

■   Skyddar mot regn.  

■   Tejpade sömmar och blixtlås. 

■   Avtagbar huva. 

■   Sidfickor och smart bröstficka med blixtlås  
och ID-kortshållare. 

■   Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex standard 100. 

■   Smuts- och vattenavvisande yta.

■   Skurna reflexer som inte går över några sömmar 
– för bättre rörlighet.

Smuts- och 
vattenavvisande.

Vattentät som andas.

Tejpade 
sömmar.

Justerbart 
ärmslut.

Juster- och 
avtagbar huva.

Bröstficka med 
blixtlås och  
ID-kortshållare.

Skurna reflexer.

Skönt foder i 
mesh och polyester.

Favoriten i vinter.



HI-VIS FUNCTIONAL T-SHIRT
■   Designad för både honom och henne. 

■   Bomull närmast kroppen.  

■   Uppfyller miljlökraven i Oeko-Tex standard 100.  

■   Skurna reflexer som inte går över några sömmar 
– för bättre rörlighet.

Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material

55 % bomull, 45 % polyester,  
200 g/m2. Material Oeko-Tex 
standard 100. Ger synlighet  
under alla ljusförhållanden enl  
EN ISO 20471, klass 1.

Färger  Gul/Svart 2099

Storlekar XS-5XL  

Tvättråd 
Q-nummer 350

Passar för Transport, bemanning, industri och 
byggsektor.

Material
55 % bomull, 45 % polyester,  
200 g/m2. Material Oeko-Tex 
standard 100.

Färger  Gul/Svart 2099

Storlekar XS-5XL  

Tvättråd 
Q-nummer 350

HI-VIS FUNCTIONAL  
T-SHIRT
TS22 Unisex

Ny snyggt designad t-shirt, utformad för att skydda 
dig som arbetar i utsatta miljöer. Högreflekterande 
färg och reflexer ger ökad synlighet under alla 
ljusförhållanden och en tryggare arbetssituation. 
Med bomull närmast kroppen får du en t-shirt som 
uppfyller högt ställda villkor utan att kompromissa med 
funktionen. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. 

1
KLASS

VISIBLE PIQUE
PS22 Unisex

Välsittande pique med högreflekterande färg på 
ärmar och axlar för god synlighet. Snyggt skuren för 
att skydda dig som arbetar i utsatta miljöer. Med 
bomull närmast kroppen får du en pique som uppfyller 
högt ställda villkor utan att kompromissa med 
funktionen. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.

Sitter snyggt på både 
honom och henne.

Skön bomull 
närmast kroppen.

Skurna reflexer.

Sitter snyggt på både 
honom och henne.

Skön bomull 
närmast kroppen.

Tål tuffa tag – med skön bomull.



www.texstar.se

 Syns du inte, finns du inte. Texstar Hi-Vis.
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