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DESIGNING FOR AWESOME WORKING DAYS.

Build your world. Build your brand.  |  S/S 2022



UW LOOK – UW MERK.  
De meeste bedrijven zien het belang in van het optreden als 
merk. En om ook zodanig te worden gezien. De medewerkers zijn 
het gezicht naar buiten toe, met een mooie en uniforme indruk in 
de buitendienst, in de winkel, in het magazijn of op kantoor. Het 
moet één geheel zijn. Texstar heeft voor iedereen iets passends. 

Wij houden niet van one-size-fits-all. Daarom hebben we meer 
maten en snitten voor zowel haar als hem. We zien er name-
lijk niet allemaal hetzelfde uit. Het moet mooi zijn en een fraai 
ontwerp hebben. En onze kleding moet prettig zitten.

Ons uitgangspunt is een basiscollectie in vijf duidelijke kleuren: 
wit, rood, blauw, grijs en zwart, die u persoonlijk kunt maken met 
kledingstukken en accessoires die in het oog springen. 

Dat noemen we nu The Texstar Experience. 
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HET BEGINT EN EINDIGT MET DE PASVORM  
– EN DE SOEPELE BESTELFUNCTIE IS GEWELDIG!

Tegenwoordig wordt er gewerkt met 
twee handelsmerken: Städkonsult 

dat zich vooral op bedrijven richt en 
RutAkut dat schoonmaakdiensten voor 
thuis aanbiedt. 
 – “Voor ons is het belangrijk dat we 
worden gezien als premium leverancier. 
Kwaliteit staat bij ons voorop bij alles 
wat we doen. De medewerkers met de 
juiste approach staan daarbij centraal 
en als zij het naar hun zin hebben, 
zien onze klanten dat ook. Daarom is 
het belangrijk dat de kleding goed zit. 
Wij gaan voor een mooi en modern 
gevoel,” vertelt Martina Eklind die 
verantwoordelijk is voor Städkonsult.
 – “De kleding wordt meerdere keren 
per week gewassen en Texstar kan dat 
gewoon aan, echt indrukwekkend. 
Het gevoel blijft gewoon goed qua 
materialen en kleuren,” aldus Martina.

Eenvoudig te bestellen

New Promotion heeft Städkonsult en 
RutAkut geholpen bij het opzetten van 
webshops die direct communiceren met 
het magazijn van Texstar. De kleding 
wordt kant-en-klaar geleverd met logo’s 
en alles erop en eraan, vaak al binnen 
een paar dagen.
 – “Wij plaatsen voortdurend nieuwe 
bestellingen, vaak is dat elke week. Het 
werkt ontzettend soepel en de kleding 
komt rechtstreeks naar ons toe.  

We hoeven het niet ergens op te halen,” 
vertelt Jessica Gustafsson die leiding 
geeft bij RutAkut.
 – “We zijn voortdurend in 
beweging, dus goeie beweeglijkheid 
en functionaliteit van de kleding zijn 
essentieel om ons werk goed te kunnen 
doen. Wij bekijken regelmatig het 
assortiment en dan is ook de inbreng 
van onze medewerkers belangrijk,” 
aldus Jessica.

Iedereen gaat nu ook voor modieus

Het is interessant om te zien hoe 
snel de focus binnen de branche 
van functionaliteit is verschoven 
naar mode. Daarbij heeft Texstar 
het echt heel goed gedaan met een 
mooi ontworpen collectie die voor 
veel mensen aantrekkelijk is. Aan het 
woord is Tomas Ejdersund van New 
Promotion, gevestigd in Lidköping 
en leverancier van de producten van 
Texstar aan onder andere Städkonsult 
en RutAkut.
 – “Er wordt minder in de winkel 
gekocht en mensen willen de producten 
tegenwoordig meteen in huis hebben 
als dat nodig is. Tegelijkertijd willen 
mensen wel iets meer betalen voor 
een betere kwaliteit. Kleding moet 
langer kunnen meegaan en de kleuren 
en de vorm mogen dan niet meteen 
verdwijnen. Het moet mooi zijn met  

een fraaie modieuze uitstraling,”  
aldus Tomas.

Duurzaamheid, voorraad en logistiek

Het gaat allemaal veel sneller 
tegenwoordig en als je als Texstar 
een grote voorraad hebt, kun je in 
principe direct leveren. Het enige wat 
er nog tussen zit, is de zogenaamde 
veredeling, dat wil zeggen het drukken 
of naaien van logo’s en dergelijke op  
de kleding. Texstar heeft dat opgelost 
met een eigen veredelingsafdeling in 
het pand.
 Texstar en New Promotion 
werken al vele jaren met elkaar 
en omdat het assortiment van 
Texstar echt als gegoten zit voor de 
schoonmaakbranche hoefde Tomas 
er niet lang over na te denken om de 
oplossing van Texstar aan te bevelen 
voor Städkonsult en RutAkut.
 – “Texstar biedt ons als dealer echt 
prima ondersteuning en ze helpen 
ons om onze positie te versterken. 
Veel mensen vragen naar duurzame 
alternatieven en Texstar heeft daar 
veel interessante kleding voor. Een 
ander duurzaamheidsaspect zijn de 
transporten en die kun je beperken 
als je alles vanuit één punt verstuurt. 
En klanten waarderen dat,” is de 
eindconclusie van Tomas.  

Toen Greger Lindholm eind jaren 90 begon met het schoonmaakbedrijf Städkonsult i Skaraborg (Zweden) zag 
hij mogelijkheden om dingen anders te doen. Destijds waren ze met een paar mensen, maar tegenwoordig 
zijn er ruim 80 medewerkers die actief zijn in heel Skaraborg. Er zijn meerdere personeelsleden die al vanaf 
het begin bij het bedrijf werken en het bedrijf is al eens uitgeroepen tot ondernemer van het jaar en de meest 
aantrekkelijke werkplek van Skövde. 
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New Promotion heeft voor Städkonsult en RutAkut 
webshops ontwikkeld die direct in contact staan met  
het magazijn van Texstar. De kleding wordt meestal  
al binnen een paar dagen gebruiksklaar incl. logo’s  
e.d. geleverd.
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Iedereen heeft het over duurzaamheid, maar soms kan het 
nog lastig zijn om te begrijpen wat er precies mee wordt 

bedoeld. 
 Naar duurzaamheid wordt vaak gekeken vanuit drie 
invalshoeken: milieubescherming, maatschappelijk 
verantwoord produceren en komen met financieel gezonde 
oplossingen.
 Voor ons draait het erom dat het doorwerkt in alles wat we 
doen. En dat betekent keuzes maken op alle gebieden als het 
gaat om design, productie, logistiek en recycling. Als het gaat 
om die drie invalshoeken voor duurzaamheid, proberen we de 
balans te vinden om echt verschil te maken.
 We zijn actief op een markt waar flink geconcurreerd 
wordt en we moeten ons aanpassen aan de voorwaarden. 
Maar dat kan voor ons niet betekenen dat we niks kunnen 

veranderen. Er kan heel veel worden veranderd, ook al is het 
niet eenvoudig. Maar wie zegt dat het eenvoudig moet zijn?

Ontwikkeling met veiligheid en zekerheid

Wij vinden het belangrijk dat je kunt laten zien wat je 
doet en hoe je dat doet. Daarom hebben we gekozen voor 
betrokkenheid in verschillende contexten waar ontwikkeling 
onmisbaar voor is.
 Wij geloven in het toepassen van wijdverspreide en 
gerespecteerde instrumenten in de vorm van certificeringen, 
registraties en tests om te weten dat we op de goede weg 
zitten. 
 Op die manier kunnen wij ons als bedrijf in de goede 
richting ontwikkelen en kunt u zien op welke manier wij 
werken en ons inzetten voor succes.

TEXSTAR EN HET MILIEU 

GEEN GEPRAAT – WEL GECERTIFICEERD.
Texstar heeft er, als leverancier binnen de textielbranche, voor 
gekozen om een duidelijke positie in te nemen. Wij proberen 
een zo duurzaam mogelijke productieketen neer te zetten. 
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Certifieringar som skapar förändring

GOTS, de Global Organic Textile Standard, stelt misschien wel 
de strengste eisen voor de gehele productieketen. Wie voor 
zijn producten een GOTS-certificering wil, moet kunnen 
laten zien hoe de productie op een ecologisch duurzame 
manier plaatsvindt. Bij Texstar zijn we er trots op dat we 
inmiddels producten in onze portefeuille hebben met een 
GOTS-certificering.
 Amfori is een wereldwijde organisatie waarbij meer dan 
2.000 textielbedrijven zijn aangesloten. Het doel is het ver-
be  te r en van het welzijn van de mens en een verantwoord 
ge bruik van natuurlijke hulpbronnen. Amfori pakt zaken aan 
die alleen uitvoerbaar zijn als er wordt samengewerkt. 
 Samen kunnen we invloed uitoefenen en veranderingen 
erdoor krijgen.

Certificeringen die zorgen voor zekerheid

Onze ISO-certificering voor milieubeleid (ISO 14001:2015) is 
voor ons een belangrijk instrument dat erop gericht is om 
nooit tevreden achterover te gaan zitten, maar om te gaan 
voor constante ontwikkeling. 
 Oeko-Tex is een andere internationale organisatie 
die zich bezighoudt met het testen en certificeren van 
textielproductie. Voor de consument betekent dit dat die 
erop kan vertrouwen dat het product qua schadelijke stoffen 
voldoet aan bepaalde veiligheidsniveaus. De producten van 
Texstar voldoen aan klasse II. Dat biedt u de zekerheid dat ze 
geschikt zijn voor toepassingen op de huid.
 De EU heeft met REACH ook wetgeving op het gebied 
van chemische stoffen, waarbij voor alle gebruikte stoffen 
registratie, risicobeoordeling en goedkeuring vereist zijn. >>

Onze GOTS-gecertificeerde Eco Fusion Pique. 
Je vindt het op pagina 43.
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Natuurlijk nemen we ook op dit gebied onze verantwoorde-
lijkheid en leveren we informatie aan.

Een duidelijke weg

Certificeringen zijn belangrijk. Hiernaast kunt u er meer over 
lezen. Maar we gaan ook voor een hands-on aanpak, waarbij 
we niet puur vertrouwen op de beloften van verschillende 
producenten. Vertegenwoordigers en productiekantoren 
zien erop toe dat leveranciers zich aan hun beloften houden. 
Maar wij willen meer. We hebben ervoor gekozen om, in 
plaats daarvan, heel dicht bij de fabrieken te werken en om 
er regelmatig langs te gaan om te kijken of het allemaal goed 
werkt.
 Je kunt niet gewoon uitgaan van de eerste indruk. Je moet 
ook rondlopen en overal kijken, praten met de medewerkers 
en luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Als bijvoorbeeld 
het personeelsverloop heel hoog is, kan dat erop wijzen dat 
het niet goed zit.
 Ook het verven levert grote milieu- en gezondheids-
problemen op. Wij willen zien dat er gesloten systemen 
worden gebruikt met zuivering en hergebruik van water. 
Er zijn te veel waterstromen verontreinigd geraakt en het 
herstel gaat lang duren.
 Wij maken voor onaangekondigde steekproeven uitsluitend 
gebruik van externe partijen om te controleren of de 
productie niet wordt uitbesteed aan onderleveranciers waar 
wij geen weet van hebben.
 De richting is duidelijk. We zijn op weg naar een écht 
duurzaam assortiment. En dan gaat het niet om gepraat, 
maar om inspanningen om elk jaar een duidelijke stap 
voorwaarts te zetten. 

“Je kunt niet gewoon uitgaan van 
de eerste indruk. Je moet ook 
rondlopen en overal kijken,  
praten met de medewerkers  
en luisteren naar wat ze te  
zeggen hebben.”

KATARINA GRÖNHAUG
MANAGER INKOOP EN ASSORTIMENT
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Milieucertificering ISO 14001:2015
Texstar is ISO-gecertificeerd voor het milieu 
(ISO14001:2015) en dat illustreert onze ambitie 
om steeds maar beter te willen worden en 
onze milieu-inspanningen zo uit te breiden dat 
alle neuzen binnen het bedrijf dezelfde kant 
op staan. Het is bovendien een middel om te 
garanderen dat onze toeleveranciers aan onze 
milieudoelstellingen voldoen. Wij zien onze ISO-
certificering als een ondersteuning bij onze inzet 
voor voortdurende verbeteringen op milieugebied.

GOTS, Global Organic Textile Standard
GOTS stelt strenge eisen aan de volledige productieketen, 
zowel qua milieueffecten als qua arbeidsomstandigheden 
binnen de textiel- en kledingindustrie. Hierbij wordt een 
biologische landbouw ondersteund waarbij het gaat om 
een duurzaam gebruik van de grond zonder toepassing van 
schadelijke bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De visie 
houdt in dat er producten kunnen worden geproduceerd 
op een ecologisch verantwoorde manier als het gaat om 
materiaal, verpakking en logistiek. Lees meer op  
global-standard.org

REACH – voorkom de verspreiding van 
gevaarlijke chemische stoffen
REACH is de chemicaliënwetgeving van de EU, die is opgesteld 
om de verspreiding van gevaarlijke chemische stoffen te 
voorkomen. Dat houdt in dat alle, zowel nieuwe als oudere 
stoffen op de markt geregistreerd, op risico beoordeeld en 
goedgekeurd moeten worden. Voor Texstar betekent dit dat 
we:
■ registreren welke stoffen we verwerken of importeren
■ veiligheidsinformatiebladen of andere informatie opstellen 
 of overhandigen aan de ontvangers van de stof
■ controleren of de stof aan een vergunning is onderworpen 
■ als we een stof willen blijven gebruiken of op de markt 
 willen brengen waarvoor een vergunning vereist is, we een 
 vergunning moeten aanvragen
■ eventuele beperkingen van de stof of het mengsel 
 moeten opvolgen.
U vindt meer informatie over REACH op de website van 
Kemikalieinspektionen (Inspectie chemische stoffen),  
www.kemi.se.

Amfori – handel met een doel
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) verenigt 
ruim 2000 leveranciers, importeurs, merken en verenigingen 
uit ruim 40 landen. We zetten ons ervoor in dat al deze leden 
een bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van de 
mens, een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en open handel wereldwijd. 
 Er zijn grote uitdagingen die samenwerking vereisen om 
tot een oplossing te komen. Samen kunnen we hierop invloed 
uitoefenen en positieve veranderingen op grote schaal teweeg 
brengen. Lees meer over de werkzaamheden en 
de 11 uitgangspunten van Amfori BSCI op amfori.org. 

Amfori BEPI biedt controle op alle niveaus
Het Amfori BEPI-platform helpt ons bij het toezicht op de 
complete productiecyclus vanuit duurzaamheidsoogpunt 
en wordt een tool voor het bevorderen van de ontwikkeling 
tot op fabrieksniveau.  Door zich te concentreren op de 
belangrijkste gebieden en locaties voor duurzaamheid worden 
de wereldwijde doelstellingen van het Verdrag van Parijs en 
Klimaatdoel 12 (Duurzame consumptie en productie) van de 
VN ondersteund. Lees meer op amfori.org.

Oeko-Tex Standaard 100
Kleding wordt op mondiaal niveau gemaakt: alle 
productiestappen – van grondstof tot eindproduct – vinden 
doorgaans verspreid over de wereld plaats. Oeko-Tex is een 
internationale organisatie, waar onafhankelijke internationale 
instituten textielproducten gedurende alle fases van de 
bewerking testen en certificeren. Hun lijst van criteria is gericht 
op het bereiken van een wereldwijde overeenstemming ten 
aanzien van schadelijke stoffen. 
 Voor bedrijven in de textiel- en kledingbranche biedt 
Oeko-Tex een gemeenschappelijke beoordelingsnorm. 
Voor consumenten betekent dit dat er o.a. is getest op 
huidvriendelijkheid. 
 De vereisten van de standaard zijn afhankelijk van 
de toepassing van het eindproduct en zijn ingedeeld in 
vier verschillende productgroepen. Alle materialen en 
componenten van de producten van Texstar voldoen aan de 
vereisten van Productklasse II. Dit betekent voor u dat het 
veilig is de kleding van Texstar dicht op de huid te dragen. Ga 
voor meer informatie over Oeko-Tex naar www.oeko-tex.com
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Klant zijn bij Texstar moet eenvoudig zijn. We zetten een webshop op samen met een van onze 
wederverkopers. U krijgt toegang tot het complete assortiment van Texstar en wij zorgen ervoor 
dat er wordt geleverd volgens uw wensen; met logo’s en applicaties volgens uw aanwijzingen.
 Met onze grote voorraden zijn de meeste artikelen altijd beschikbaar en we kunnen ervoor 
zorgen dat we dingen klaar hebben liggen voor een snelle levering – de volgende dag al. 
Eenvoudig, flexibel en makkelijk verkrijgbaar.

WINKEL TEXSTAR 
– DIRECT IN UW EIGEN WEBSHOP.

HANDIG VOOR BEDRIJVEN EN MEDEWERKERS

Texstar.nl is ons gezicht naar 
buiten toe, maar de goed geoliede 

machine daarachter maakt ons pas echt 
de partner waar u voor al uw aankopen 
terecht kunt.

Een soepele en aanpasbare oplossing

Steeds meer bedrijven zijn op zoek 
naar oplossingen die gemakkelijk 
kunnen worden geïntegreerd in hun 
eigen procedures. Onze webshop kan 
worden aangepast aan het profiel, de 
collectie en het gewenste serviceniveau 
van het bedrijf. Dan kan het puur gaan 
om beschikbaarheid en levertijden, 
maar Texstar kan bijvoorbeeld ook de 
volledige voorraadfunctie overnemen.

Van order tot en met levering

Het werkt als volgt. Het bedrijf kan 
kiezen voor een stand-alone webshop, 
maar ook voor integratie in het 
intranet. De bevoegde besteller bij het 

bedrijf logt in en bestelt de gewenste 
producten. De voorraden, levertijden 
e.d. zijn direct zichtbaar.
 De meeste dingen zijn al aangepast 
voor het bedrijf, maar voor een event 
hebt u misschien wat opdrukken en 
borduursels nodig. Die voegt u toe 
op de MijnLogo-pagina, een handige 
service die voor de besteller eenvoudig 
te gebruiken is.

Alles onder controle en een efficiënte 
logistiek

Vervolgens neemt Texstar het over 
en worden de artikelen bij elkaar 
gepakt vanuit de schappen van het 
bedrijf bij ons. Logo’s en applicaties 
zijn al aangebracht volgens uw profiel, 
maar kunnen worden aangevuld met 
extra’s voor uw campagne of andere 
wensen. Het wordt allemaal ingepakt 
en vervoerd naar de gewenste locatie, 
zoals afgesproken. Zo hebt u alles onder 

controle, van de leveringen tot en met 
alle kosten. 

Texstar levert een compleet geheel

Texstar wil voortdurend 
doorontwikkelen, beter worden. Onze 
collectie moet voorzien in de meeste 
behoeften binnen een organisatie met 
een assortiment dat voor iedereen 
geschikt is.
 De producten worden voorverpakt 
geleverd, voorzien van logo’s. En met 
een verfijnd distributiesysteem is  
voor wie dat wil ook just-in-time-
levering mogelijk.
 We zijn er trots op dat we ISO-
gecertificeerd zijn voor kwaliteit 
conform ISO 9001:2015 en het laat 
zien dat we ernaar streven om, samen 
met onze klanten, voortdurend door te 
ontwikkelen en beter te worden.  
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“Die integratie van de webshop van Texstar is echt ongelooflijk  
simpel. Logo’s op de juiste plek en alles onder controle qua kosten  
en leveringen. En die mooie interface krijg je er ook nog bij!”
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BOUW UW WERELD – IN SLECHTS VIJF KLIKKEN 
BEKIJKEN HOE HET TEAM ERUIT KOMT TE ZIEN

Op onze website kunt u uw logo 
testen op alle kleding en op een 
snelle en eenvoudige manier het  
prachtige resultaat aan collega’s 
laten zien. 

Op de vernieuwde website www.
texstar.nl vindt u eenvoudig de 

producten die u zoekt. Als u het product 
van uw keuze hebt gevonden, klikt u 
op MijnLogo om uw logo te uploaden 
of tekst aan de kleding toe te voegen. 
Maak een ontwerp voor de voor- en 
achterkant en zijkant van de kleding en 
sla de beelden vervolgens op uw harde 
schijf op. Eenvoudiger wordt het niet.

Kies voor een transferprint, 
applicatie of borduursel

Transferprints [1] zijn tegenwoordig de 
meest voorkomende printmethode die 
een hoge mate van flexibiliteit bieden. 
De print wordt uitgevoerd op een losse 
unit en wordt met behulp van warmte 
op de kleding aangebracht. De kleuren 
zijn duidelijk en helder en zelfs de 
kleinste details zijn zonder probleem 
zichtbaar. Een transferprint is geschikt 
voor werkkleding die vaak wordt 
gebruikt – en waarbij de kwaliteitseisen 
voor duurzaamheid hoog zijn – 
en eenvoudigere oplossingen die 
misschien alleen maar voor een speciale 
gelegenheid worden gebruikt.

Applicatieborduursels [2], d.w.z. 
borduursels op geweven applicaties, 
leer, reflectoren e.d. in verschillende 
uitvoeringen, zijn bedoeld voor het 
aanbrengen van uiteenlopende unieke 

effecten op de kleding. Ze kunnen 
meer details bevatten dan directe 
borduursels en kunnen afhankelijk 
van de omstandigheden en behoeften 
op verschillende manieren worden 
aangebracht. Applicatieborduursels 
worden los geborduurd. Vervolgens 
worden deze vastgestikt op de kleding 
of aangebracht met een zelfklevende 
achterzijde die wordt verwarmd of 
verlijmd. 

Borduursels [3] houden in dat er direct 
op de kleding wordt geborduurd. 
Dit resulteert in een onovertroffen 
elegantie en de borduursels blijven 
altijd op hun plek zitten. Stijl en 
kwaliteit die de kleding een boost 
geven.

Op zoek naar een andere methode? Wij 
hebben de oplossing.  
Andere populaire technieken zijn 
screenprints [4] en geweven stickerlabels 
[5]. Overleg het met uw leverancier of 
bel ons zodat wij u kunnen informeren 
over de mogelijkheden. Deze zijn 
afhankelijk van het soort kleding en de 
materialen – én hoeveel haast u hebt. 

  

1. TRANSFERPRINT 2. APPLICATIEBORDUURSEL 3. BORDUURSEL 4. SCREENPRINT 5. GEWEVEN STICKERLABEL

1  
Kies een item op 

 texstar.se.

2  
Klik op 

 het +MijnLogo-veld.

3  
Kies voor 

 Borduurlogo of 
 Transfer.

4  
Upload een logo of 

 voer een tekstin en 
 plaats dit/deze op 
 de gewenste locatie.

5  
En voilà! Laat maar 

 zien aan de collega’s.
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BROEKEN DIE GEZIEN  
MOGEN WORDEN.
Hoe vaak op een dag buigt u zich tijdens het werk? Stappen houd 
je bij met een stappenteller. Maar op een normale dag komt het bij 
bepaalde beroepen honderden keren voor dat mensen zich buigen, 
opstaan of rondkruipen. De broeken van Texstar zijn voorzien van een 
mooi stretchmateriaal dat het allemaal makkelijk maakt. En ze kunnen 
ontzettend veel buigingen aan zonder dat ze vervormen. 
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L 30 •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •••
L 32 •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •••
L 34 • • • • • • • •

TECH STRETCH PANTS 
FP43 Men  |  WP43 Women

Fraaie scratch-free broek in een wat strakkere snit die 
tóch heerlijk zit. Het materiaal is een duurzame mix 
van katoen en polyester die zorgt voor sterkte en een 
goede duurzaamheid. Zachte mechanische stretch op 
de knie en aan de achterkant, twee zakken met rits 
op de pijpen en op de rechter pijp een pennenzakje. 
Zijzakken waarbij de rechter zijzak voor bijvoorbeeld 
mobiel of portefeuille is voorzien van rits. Open 
achterzakken. Kan worden gewassen op 60°.

Maten & Kleuren

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 36 •• •• •• •• •• •• ••

Geschikt 
voor

De meeste serviceberoepen die iets 
extra verlangen, zoals bijvoorbeeld 
autoverzorging, service, winkels, 
schoonmaak, transport, logistiek, 
installatie e.d.

Materiaal
Ripstop 60% katoen, 
40% polyester, 210 g/m2.

Kleuren
 Groen/Zwart 

4999

 Zwart 9999

 
Marineblauwe/

Zwart 8999 

Wasgoed 
Q-nummer 334
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Voel je mooi op je werk. Nu is de broek er 
waarnaar u op zoek bent. Fijne 4-wegstretch 
die met zijn pasvorm precies goed zit. Discreet 
versterkt en met een materiaal dat volledige 
bewegingsvrijheid garandeert.

TEXSTAR STRETCHY
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Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Als u veel in beweging bent, is 
FP33 echt een broek voor u, of dat 
nu thuis is of op het werk.

Materiaal
88% nylon, 12% spandex.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 256

 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 32 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 34 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 36 •• •• •• •• •• ••

100 %
STRETCH

STRETCH PANTS
FP33 Unisex

Als FP33 u niets zegt, dan wordt dat hoog tijd. 
Misschien wel de mooiste servicebroek die u zich 
kunt voorstellen, van 100% stretch en daardoor even 
populair op het werk als in de vrije tijd. Slijtvast en met 
een fantastische bewegingsvrijheid. Een achterzak, 
twee zijzakken met rits en voorgevormde knieën – en 
een elastische verstelbare taille. 
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W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

FUNCTIONAL STRETCH PANTS 
FP37 Men  |  WP37 Women

Een moderne, sterke servicebroek van licht stretch 
twill met soepel 4-wegstretch over achterzijde, 
voorzijde, zitvlak en kruis. Handige zak op de pijp met 
rits, klein zakje met sluiting voor een grote telefoon 
en een pennenzakje op de rechter pijp. Verborgen 
achterzakken in chinostijl. De smalle pijpbreedte zorgt 
voor een modern silhouet.

Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

De meeste serviceberoepen die 
iets extra’s verlangen. 
Perfect voor service, winkels, 
schoonmaak, transport, logistiek, 
installatie e.d.

Materiaal
35% katoen, 63% polyester,  
2% spandex, 250 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 282

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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DUTY STRETCH PANTS 
FP38 Men  |  WP38 Women

Een ruime, sterke broek van heerlijk stretch twill met soepel 
4-wegstretch over achterzijde, voorzijde, zitvlak en kruis. 
Handige zak op de pijp met rits, klein zakje met sluiting 
voor een grote telefoon en een pennenzakje op de rechter 
pijp. Verborgen achterzakken in chinostijl, knievakken voor 
extra bescherming en een vrachtbriefzak met rechts een 
geïntegreerd duimstokzakje. Fraai modern profiel met 
smalle pijpbreedte. 

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

De meeste serviceberoepen die 
iets extra’s verlangen. 
Perfect voor service, winkels, 
schoonmaak, transport, logistiek, 
installatie e.d.

Materiaal
35% katoen, 63% polyester,  
2% spandex, 250 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 282

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 32 •• •• •• •• •• •• •• •• ••
L 34 •• •• •• •• •• •• •• ••

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• •••

SERVICE STRETCH PANTS 
FP25 Men  |  WP25 Women

Een populaire combinatie van fraaie stretch die 
tegen een stootje kan. Gemaakt van het materiaal 
WX2, het gewaxte garen dat bij het weven wordt 
gebruikt en dat het zware werk aankan. Lekker 
comfortabel met stretchstukken aan de achterkant 
en op de knieën. Ontworpen met het oog op een grote 
bewegingsvrijheid en soepelheid zonder concessies als 
het gaat om de kwaliteit.

Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Bestand tegen veeleisende 
omstandigheden in bijv. service, 
schoonmaak, transport, logistiek, 
installatie.

Materiaal
WX2-materiaal met waxfinish, 
65% polyester, 35% katoen met 
stretchstukken, 215 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8999  

(alleen mannen)

 Grijs 9699

 Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 220

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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SERVICE STRETCH 
POCKET PANTS 
FP35 Men  |  WP35 Women

Een moderne, lichtere service-ambachtsbroek voor 
iedereen die wat meer van een broek verwacht 
dan functie, comfort en bewegingsvrijheid. Lekker 
comfortabel met Comfort stretchstukken aan 
de achterkant en op de knieën. Aan de voorkant 
twee gemakkelijk opzij te duwen spijkerzakken 
en schroevendraaierzakken 
en gereedschapslusjes. De 
broek heeft twee inwendige 
knievakken die zijn aangepast 
voor kniebeschermer AK01 en 
duimstokzakje met meshouder 
en pennenzakje. De wijdte bij 
het uiteinde van de pijpen 
regelt u heel eenvoudig met 
het soepele trekkoord.

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 • • • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • •

Maten & Kleuren
Geschikt 
voor

Als u veel slimme zakken nodig 
hebt, bijvoorbeeld voor service 
en andere serviceberoepen, 
transport, logistiek, installatie.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen – geen 
wax, stretch aan de achterkant.  
210 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 221

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 • • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • • • • •
L 36 • • • • • • •
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SERVICE PANTS 
FP46 Men  |  WP46 Women

Nieuwe comfortabele Service Pants met slimme 
details voor werknemers in serviceberoepen. De 
broek is krasvrij omdat alle details zoals knopen en 
ritssluitingen verborgen zijn om krassen op kwetsbare 
oppervlakken te voorkomen. Slijtvast, kan worden 
gewassen op 85°, en voorzien van diverse details 
zoals knievakken, zijzak met duimstokvakje, zak voor 
documenten en pennen op rechterpijp. Op de linkerpijp 
een zijzak met klep. De mooie pasvorm spreekt  
voor zich.

Maten & Kleuren
FP46: C44–62,
D84–128
Alleen de uiteinden van de pijpen van de heren broek kunnen aan de onderkant worden verlengd.

WP46: 
C32–46

Geschikt 
voor

De meeste serviceberoepen die 
iets extra’s verlangen. 
Perfect voor service, winkels, 
schoonmaak, transport, logistiek, 
installatie e.d.

Materiaal
65 % polyester, 35 % katoen,  
Oeko-Tex Standaard 100,  
245 g/m2. Wassen 85°.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900 

 Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 227

85
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Tech Stretch Pants  |  FP43  |  zie pag 17
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CHINOS PANTS 
FP36 Men  |  WP36 Women

Fraai geklede broek voor wie een iets representatiever 
uiterlijk wil. Een modieus ontwerp dat mooi zit, zowel 
bij dames als bij heren. Het damesmodel heeft een 
lichte en fraaie stretch. 

FUNCTIONAL  
DUTY CHINOS  
FP21 Men  |  WP21 Women

Populaire chino’s die zorgen voor een fraaie geklede 
look en tegelijkertijd net iets beter tegen een stootje 
kunnen. Dankzij vijf slimme zakken is dit model als het 
ware gemaakt voor serviceberoepen, transport en als 
promotiebroek – afgestemd op dames en heren.

W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • •

W 
25

W 
26

W 
27

W 
28

W 
29

W 
30

W 
31

W 
32

W 
33

W 
34

W 
36

L 30 • • • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • •

Maten & Kleuren FP21/WP21 Maten & Kleuren

FP36 WP36

Geschikt 
voor

Mooi en fraai ontworpen 
voor bijvoorbeeld 
verkopers, winkelpersoneel, 
managementteams en 
kantoorpersoneel.

Mooi en fraai ontworpen 
voor bijvoorbeeld 
verkopers, winkelpersoneel, 
managementteams en 
kantoorpersoneel.

Materiaal
77% katoen, 21% polyester. 96% katoen, 4% spandex, 

stretch twill,190 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900  Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 268 248

Geschikt 
voor

Fraaie promotiebroek, perfect 
voor serviceberoepen, winkels, 
kantoren, transport, logistiek, 
installatie e.d.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
280 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 177

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • • • • •
L 36 • • • • • •

W 
28

W 
29

W 
30

W 
31

W 
32

W 
33

W 
34

W 
36

W 
38

W 
40

W 
42

W 
44

W 
46

L 30 • • • • • • • • • •
L 32 • • • • • • • • • • • •
L 34 • • • • • • • • • • •
L 36 • • • • • •

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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FUNCTIONAL  
DUTY CHINOS  
FP21 Men  |  WP21 Women

Populaire chino’s die zorgen voor een fraaie geklede 
look en tegelijkertijd net iets beter tegen een stootje 
kunnen. Dankzij vijf slimme zakken is dit model als het 
ware gemaakt voor serviceberoepen, transport en als 
promotiebroek – afgestemd op dames en heren.

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

FUNCTIONAL  
DUTY PANTS 
FP17 Men  |  FPW1 Women

Zo moet een moderne en functionele broek eruitzien 
– een canvasfavoriet die veel mensen ook buiten het 
werk aan hebben. Hij zit echt mooi, met een groot 
aantal slimme zakken, bijv. een zak met rits op de 
pijp, een mobielzakje en een pennenzakje. Perfecte 
pasvorm voor haar en voor hem. 

Maten & Kleuren

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

DUTY POCKET PANTS 
FP20 Men  |  WP20 Women

Een heerlijke, populaire canvasbroek die prachtig valt 
met de vele slimme zakken. Of wat denk je van een 
pijp met ritssluiting, mobielzakje, pennenzakje en een 
vrachtbriefzak met rechts een geïntegreerd duimstokzakje. 
Heeft bovendien inwendige knievakken met ruimte voor 
kniebeschermers AK01. Mooi en handig tegelijk. Uiteraard 
is er een model voor hem en voor haar.

Maten & Kleuren

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• •••

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 

Geschikt 
voor

Verkopers, winkelpersoneel en 
transporten, logistiek, installatie.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen,  
280 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 177

Geschikt 
voor

Serviceberoepen als 
winkelpersoneel, verkopers, 
magazijnmedewerkers en voor 
transportwerkzaamheden.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen,  
280 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 177
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SERVICE PANTS
FP26 Men  |  WP26 Women

Werkt u met gevoelige producten zoals bijvoorbeeld 
auto’s en u wilt krassen in de lak vermijden, dan is dit 
dé broek voor u. Dankzij de verborgen knopen riskeert 
u geen onnodige krassen. Bovendien is deze broek 
eenvoudig te onderhouden en kan hij op 85° worden 
gewassen. 

POCKET SERVICE PANTS
FP27 Men  |  WP27 Women

Heeft blinde knopen om krassen op bijvoorbeeld auto’s te 
voorkomen. Ook voorzien van wegsteekbare hangzakken, 
duimstokzak en inwendige knievakken. Een broek met 
een groot aantal slimme details, die uw dag moeten 
vereenvoudigen. Verkrijgbaar als dames- en herenmodel,  
elk met een perfecte pasvorm.

Maten & Kleuren
C44–62,
C146–156, 
D84–128

C32–46

Maten & Kleuren
C44–62,
C146–156, 
D84–128

C32–46

Geschikt 
voor

Schoonmaak, service, monteurs, 
reconditionering, industrie, 
transport, logistiek en installatie.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
245 g/m2.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 227

85

Geschikt 
voor

Schoonmaak, service, monteurs, 
reconditionering, industrie, 
transport, logistiek en installatie.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
245 g/m2.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900 

(vrouwen alleen)

Wasgoed 
Q-nummer 227

85

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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POCKET SERVICE PANTS
FP27 Men  |  WP27 Women

Heeft blinde knopen om krassen op bijvoorbeeld auto’s te 
voorkomen. Ook voorzien van wegsteekbare hangzakken, 
duimstokzak en inwendige knievakken. Een broek met 
een groot aantal slimme details, die uw dag moeten 
vereenvoudigen. Verkrijgbaar als dames- en herenmodel,  
elk met een perfecte pasvorm.

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

LIGHT SERVICE PANTS 
FP31 Men  |  WP31 Women

De servicebroek voor als je flink bezig bent. Licht, 
soepel en zit lekker. De iets hoger gesneden rug en de 
stretch in de broekband maken hem bijzonder geschikt 
voor gebruik binnenshuis.

Maten & Kleuren
Geschikt 
voor

Werk binnenshuis, zoals winkels, 
kantoren, schoonmaak e.d.

Materiaal
100% nylon taslan, wicking 
treatment, 160 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 237

W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L 36 ••• ••• ••• ••• ••• •••

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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Shorts  |  FS12  |  zie pag. 32
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DUTY STRETCH SHORTS 
FS12 Unisex

Shorts met handig, beweeglijk 4-wegstretch, twee 
slimme zakken op de pijp met rits, klein zakje met 
sluiting voor een grote telefoon en een pennenzakje op 
de rechter pijp. Verborgen achterzakken in chinostijl, 
een vrachtbriefzak met rechts een geïntegreerd 
duimstokzakje en een D-ring.

Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Service, makelaardij, winkels, 
schoonmaak, thuiszorg e.d. Shorts 
met net dat beetje extra.

Materiaal
35% katoen, 63% polyester, 
2% spandex, 250 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 282

W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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FS11, Maten & Kleuren

FSW8, Maten & Kleuren

W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

• • • • • • • • • • • • • • •

W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40

• • • • • • • • • • • • •

FUNCTIONAL LIGHT 
SHORTS
FS11 Unisex

Shorts van lichter materiaal voor meer ventilatie en 
een koeler gevoel. Dubbele zakken op de pijpen: een 
zak voor vrachtbrieven met ingebouwd duimstokzakje 
aan de rechterkant en zak op de pijp aan de linkerkant 
met zowel rits als klittenbandklep. De shorts is ook 
voorzien van verborgen achterzakken met bijzonder 
fraaie zaksluitingen en een D-ring.

FUNCTIONAL DUTY 
SHORTS
FSW8 Women

Onze nieuwe shorts voor dames completeert onze 
hele shortsserie. Met een lichtere en luchtigere 
kwaliteit. Heeft een bijzonder fraaie vrouwelijke 
pasvorm.

FS11 is 
geschikt 
voor

Goed voor de zomer of voor 
binnen, voor alle service-, 
montage- en transportberoepen.

FSW8 is 
geschikt 
voor

Uitstekend geschikt voor service, 
montage en transport.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
210 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

FS11 
Wasgoed 
FSW8 
Wasgoed 
Q-nummer 221
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Maten & Kleuren Maten & Kleuren

FUNCTIONAL DUTY  
SHORTS
FS08 Men

Koele, lichte en luchtdoorlatende shorts met dubbele 
zaken op de pijpen als bij de FP20/WP20. Zak voor 
vrachtbrieven, ingebouwd duimstokzakje rechts en 
zak op de pijp links met zowel rits als klittenbandklep. 
Verborgen achterzakken met bijzonder fraaie 
zaksluitingen en een D-ring.

SERVICE STRETCH  
SHORTS
FS09 Men

Coole shorts met dezelfde look als FP25/WP25. Fijn 
gevoel met WX2. Ontworpen voor beweging, soepel 
en stretchy met zeven zakken. 

Geschikt 
voor

Fraaie promotieshorts voor 
alle service-, montage- en 
transportberoepen.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen,  
280 g/m2.

Kleuren

 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 177

Geschikt 
voor

Serviceberoepen, zoals 
bijvoorbeeld makelaardij, 
schoonmaak en thuiszorg

Materiaal
WX2-materiaal met waxfinish, 
65% polyester, 35% katoen met 
stretchstukken, 215 g/m2.

Kleuren  Wit/Zw 0199  Zandkleur 

3000

Wasgoed 
Q-nummer 220
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SERVICE STRETCH  
SHORTS
FS09 Men

Coole shorts met dezelfde look als FP25/WP25. Fijn 
gevoel met WX2. Ontworpen voor beweging, soepel 
en stretchy met zeven zakken. 

FUNCTIONAL LIGHT  
3/4 PANTS 
FS10 Unisex

Driekwartbroek van lichter materiaal. Dubbele zakken 
op de pijpen: een zak voor vrachtbrieven, ingebouwd 
duimstokzakje aan de rechterkant en zak op de pijp 
aan de linkerkant met zowel rits als klittenbandklep. 
Aan de achterkant vind je twee verborgen 
achterzakken met fraaie zaksluitingen.

FUNCTIONAL DUTY  
3/4 PANTS 
FS06 Unisex

Driekwartbroek die een echte zomerfavoriet is 
geworden bij onze klanten. Verkrijgbaar in drie 
kleuren. 

Maten & Kleuren Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Zomer-/binnenbroek voor 
alle service-, montage- en 
transportberoepen.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
210 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

Wasgoed 
Q-nummer 221

W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33

• • • • • • • •
W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46

• • • • • • •

W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32

••• •• ••• •• ••• •• •••
W 34 W 36 W 38 W 40 W 42

••• ••• ••• ••• •
Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 

Geschikt 
voor

Zomer-/binnenbroek voor 
alle service-, montage- en 
transportberoepen.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
210 g/m2.

Kleuren

 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Wasgoed 
Q-nummer 177
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DUTY STRETCH PIRATE SHORTS 
FS18 Unisex

Kuitbroek van comfortabele 4-wegstretch met een 
dunnere stretch voor, achter en aan de binnenkant bij 
de dijen voor het beste comfort. Verborgen kniezakken 
voor kniebeschermer AK01, twee steekzakken met 
klep, pennenzakjes en twee achterzakken. 

Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Mooie lengte, die geschikt is voor 
service, makelaardij, winkels, 
schoonmaak, thuiszorg e.d. 

Materiaal
35% katoen, 63% polyester, 
2% spandex, 250 g/m2.

Kleuren  Zwart 9999

Wasgoed 
Q-nummer 282

W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44

• • • • • • • • • • • • • •
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WOMEN’S STRETCH  
SKIRT 
WP18 Women

Fraaie rok tot op de knieën met een perfecte pasvorm 
en een comfortabele stretch. Zijzakken en pennenzakje 
rechts.

Geschikt 
voor

Bijzonder fraaie promotiekleding 
die geschikt is voor 
servicepersoneel, winkels, horeca 
en kantoren.

Materiaal
88% polyamide, 12% spandex.
190 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

Maten WP18   
XS–XL

Wasgoed 
Q-nummer 256

SKIRT AGNES  
WP19 Women

Een fraai gesneden kokerrok van 4-wegstretch 
voor bewegingsvrijheid en extra comfort. Geheel 
gevoerd, voorzien van L-vormige zakken aan de 
voorzijde en een split achter. Mooie lengte, 58 cm:  
een rok die je iedere dag naar je werk kunt dragen

Geschikt 
voor

Als je op zoek bent naar een geklede, 
professionele look: Voor verkopers, 
winkelpersoneel e.d.

Materiaal
Buitenstof: 43% wol, 53% New Life
gerecycled polyester, 4% elastaan.
Voering van 100% polyester.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8800

 Donkergrijs 

9700

 Zwart 9900

Maten WP19   
C32 - C54

Wasgoed 
Q-nummer 280
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IK BEN GEK OP MIJN  
T-SHIRTS & PIQUÉS.
Niet alle banen zijn eenvoudig. Denk maar eens aan een 
vorkheftruck die meer dan 2 ton meer dan 6 meter recht omhoog 
kan tillen. Dat zijn forse krachten en er mag niks misgaan. Dat 
kan het assortiment van Texstar dan weer niet garanderen, 
maar we kunnen wel zorgen voor één gezamenlijk team met 
bijpassende kleuren. Wat de taken ook zijn. Zo zijn onze 
T-shirts en piqués bijvoorbeeld voor veel mensen de persoonlijke 
favorieten geworden die ze elke dag gebruiken. Vaak zelfs in hun 
vrije tijd, want ze staan goed en je voelt je er gewoon lekker in.
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IK BEN GEK OP MIJN  
T-SHIRTS & PIQUÉS.
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CREW T-SHIRT
TS13 Men  |  WT13 Women

Als je een van onze populaire T-shirts aantrekt, voel 
je meteen hoe lekker het zit. Het geheim daarachter 
zijn de moderne snit en het materiaal; zacht en 
aangenaam 100% ringgesponnen gekamd katoen 
met het milieukenmerk Oeko-Tex Standaard 100. 
Bovendien zijn ze ontworpen voor professionals en 
behouden ze hun vorm, wasbeurt na wasbeurt. Met 
zak op de linkermouw en een nekband die aan de 
binnenkant van schouder naar schouder loopt voor 
een nog betere pasvorm. Geen geslobber dus. 

Geschikt 
voor

Uitstekend geschikt als beroepskleding 
en als promotieshirt.

Materiaal

100% ringgesponnen gekamd katoen, 
ca. 160 g2, materiaal Oeko-Tex 
Standaard 100. (Lichtgrijs: 95% katoen, 
5% viscose. Antraciet: 50% katoen, 50% 
polyester).

Kleuren

 Heren   

 Wit 0100

 Rood 5600 

 Marineblauwe 

8800

 Lichtgrijs 9200

 Antraciet 9500

 Zwart 9900

 Dames  
 

 Wit 0100

 Rood 5600

 Antraciet 9500

Maten TS13   
XXS–4XL

WT13   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 136

WT13 wit, rood en antra verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, vervangen door WT18.

NIEUW
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BASIC T-SHIRT
TS18 Men  |  WT18 Women

Klassiek T-shirt met een moderne snit en met een 
fantastische pasvorm, 100% gekaard katoen van 160 
g/m2 met milieukeurmerk. Met Oeko-Tex standaard 
100 is het een logische keuze. 

Geschikt 
voor

De meeste situaties, als promotie- 
en beroepskleding. 

Materiaal
100% katoen, 160 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800

 Rood 5600

 Zwart 9900

Maten TS18   
S–4XL

WT18   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 147
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WELKOM IN DE TOEKOMST.
Texstar Sustainable Garment is een 
volledig nieuw assortiment waarin we 
kleding samenbrengen die is ontwikkeld 
om bij te dragen aan een duurzamere 
wereld. De kleding is voorzien van het 
GOTS-keurmerk (zie pagina 7) dat hoge 
eisen stelt voor de gehele productie-
keten; niet alleen qua milieueffecten, 
maar ook qua arbeidsomstandigheden 
in de fabrieken. Hierbij wordt een biolo-
gische landbouw ondersteund waarbij 
het gaat om een duurzaam gebruik van 
de grond zonder toepassing van scha-
delijke bestrijdingsmiddelen en mest-
stoffen. 
 De visie houdt in dat er producten 
kunnen worden geproduceerd op een 
ecologisch verantwoorde manier. Dat 
houdt in dat er bijvoorbeeld alleen 
biologisch katoen wordt gebruikt, dat 

kan worden geteeld op een duurzame 
manier. Op dit moment is wereldwijd 
slechts 1% van de katoenproductie bio-
logisch en gebruikt de industriële teelt 
forse hoeveelheden water – alleen om 
een T-shirt te produceren. 
 Texstar zet zich in om een compleet 
assortiment te kunnen aanbieden met 
een minimaal effect op ons milieu. We 
hebben nog een lange weg te gaan, 
maar we doen ons best. Dat vraagt 
nogal wat. Niet alleen van ons als pro-
ducenten die duurzame alternatieven 
moeten bieden, maar ook van consu-
menten, waar het erom gaat dat er 
producten worden gevraagd die bijdra-
gen aan een betere wereld. 
 Welkom in de toekomst – welkom bij 
Texstar Sustainable Garment.
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Geschikt 
voor

Ideaal als beroepskleding en als 
profielshirt.

Materiaal
100% biologische katoenvezel met 
GOTS-keurmerk, 200 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

Komt in nieuwe 

kleur:  
Marineblauwe 

8900

 Groen 4900

 Zwart 9900

Maten PS21   
XS-5XL

PW21   
XS-3XL

Wasgoed 
Q-nummer 344

ECO FUSION T-SHIRT
TS21 Men  |  WT21 Women

We hebben er keihard aan gewerkt om nu een 
T-shirt aan te kunnen bieden van 100% biologische 
katoenvezel. Met GOTS-keurmerk, fraai gesneden voor 
hem en voor haar. Wat wilt u nog meer? Misschien een 
elastiekband in de nek voor een aangenaam comfort. 
Ook u kunt het nu zelf voelen en passen!

  

Geschikt 
voor

Ideaal als beroepskleding en als 
profielshirt.

Materiaal
100% biologische katoenvezel met 
GOTS-keurmerk, 160 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

Komt in nieuwe 

kleur:  
Marineblauwe 

8900

 Groen 4900

 Zwart 9900

Maten TS21   
XS-5XL

WT21   
XS-3XL

Wasgoed 
Q-nummer 343

ECO FUSION PIQUE
PS21 Men  |  PW21 Women

Eindelijk is het beschikbaar! Onze eerste piqué met 
GOTS-keurmerk, uitgevoerd in 100% biologische 
katoenvezel. Een mooie en fraai gesneden piqué voor 
hem en haar. Elastiekband met bijpassende kleur in 
nek en zijsplit voor een goede pasvorm, drie knopen bij 
de hals voor hem, vijf voor haar. Een shirt dat we nu 
met veel trots kunnen aanbieden.
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STRETCH CREW  
T-SHIRT
TS19 Men  |  WT19 Women

Met 5% stretch krijgt u een fantastisch mooi T-shirt 
dat met zijn lichte slim-fit heerlijk om het lichaam valt. 
Halsrib met de juiste breedte en een gramgewicht van 
180 g/m2 en mooie details die hun vorm behouden! 

STRETCH T-SHIRT  
LONG SLEEVE
TS17 Men  |  WT17 Women

Een mooi T-shirt met lange mouwen met 5% stretch 
dat met zijn lichte stretch en snit écht fraai zit. 180 g/
m2: een T-shirt dat u veel zult gebruiken.

Geschikt 
voor

Perfect als profiel- en 
beroepskleding.

Materiaal
95% katoen, 5% spandex, 
180 g/m2.

Kleuren
 Wit 0100

 Zwart 9900
 

Marineblauwe 

8800

Maten TS19   
S–5XL

WT19   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 146

Geschikt 
voor

Gewaardeerd als profiel- en 
beroepskleding.

Materiaal
95% katoen, 5% spandex, 
180 g/m2.

Kleuren
 Wit 0100

 Zwart 9900
 

Marineblauwe 

8800

Maten TS17   
S–5XL

WT17   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 146
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STRETCH T-SHIRT  
LONG SLEEVE
TS17 Men  |  WT17 Women

Een mooi T-shirt met lange mouwen met 5% stretch 
dat met zijn lichte stretch en snit écht fraai zit. 180 g/
m2: een T-shirt dat u veel zult gebruiken.

T-SHIRT FUNCTION
TS20 Men  |  WT20 Women

Functioneel T-shirt met bamboevezel, dat zorgt voor 
een weelderig en fijn gevoel. Modieuze pasvorm met 
reflectiedetails op de mouwboord. De natuurlijke 
eigenschappen van bamboe zorgen ervoor dat het 
T-shirt langer fris blijft. Van nature antibacterieel met 
een groot vochtopnemend vermogen, dat ervoor  
zorgt dat u de hele dag door droog en fris blijft. 

BREATHINGBAMBOO

Geschikt 
voor

Profiel- en beroepskleding voor de 
meeste gelegenheden.

Materiaal
66% polyester, 29% bamboevezel, 
5% Spandex (40 °C) 175 g/m2.

Kleuren
 Wit 0100

 Zwart 9900
 

Marineblauwe 

8900

Maten TS20   
XS–5XL

WT20   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 293

PIQUE FUNCTION
PS20 Men  |  PW20 Women

Functioneel piqué shirt waarin bamboevezel is 
verwerkt dat helpt om langer fris te blijven. Fraaie 
pasvorm met een klassieke kraag, een heerlijk piqué 
shirt. De natuurlijke eigenschappen van bamboe 
zorgen ervoor dat het shirt langer fris blijft. Van 
nature antibacterieel met een groot vochtopnemend 
vermogen. 

BREATHINGBAMBOO

Geschikt 
voor

Voor wie fris wil blijven, zowel op 
het werk als privé.

Materiaal
66% polyester, 29% bamboevezel, 
5% Spandex (40 °C) 175 g/m2.

Kleuren
 Zwart 9900  

Marineblauwe 

8900

Maten PS20   
XS–5XL

PW20   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 293
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PIQUE SHIRT
PS03 Men  |  PSW3 Women

Een klassiek hoogwaardige piqué met details die eruit 
springen. Het herenmodel heeft een zakje op de ene 
mouw en het damesmodel een diepere halsuitsnijding 
en twee extra knopen. Een mooie widespread-kraag 
behoudt zijn vorm en natuurlijk is dit shirt van 100% 
katoen. Een lekker luchtige keuze als promotieshirt of 
in serviceberoepen. 

Geschikt 
voor

Elk type serviceberoep. Perfect 
als event- en profielkleding.

Materiaal
100% gekamd katoen.  
Ca. 220 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800

 Rood 5600

 Zwart 9900

Maten PS03   
S–3XL

PSW3   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 203
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PIQUE SHIRT
PS04 Men  |  PSW4 Women

Mooie polo gemaakt voor wat steviger uitdagingen. 
Slijtvast dankzij 50% katoen en 50% polyester. Kan 
op 60° worden gewassen en heeft een extra hoge 
kleurechtheid. Vijf knopen voor het damesmodel, een 
zakje op de mouw van het herenmodel en uiteraard 
een perfecte pasvorm in beide uitvoeringen. 

Geschikt 
voor

Veeleisende karweien in vieze 
omgevingen. 
Uitstekende profielkleding met 
een hoge kleurvastheid. Kan op 
60° worden gewassen.

Materiaal
50% polyester, 50% katoen, 
ca. 230 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Rood 5600

 Grijs 9600 

Maten PS04   
S–4XL

PSW4   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 223
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PIQUE SHIRT
PS05 Men  |  PSW5 Women

Dit Pique Shirt ademt kwaliteit uit. Een exclusief 
sterker katoen - luchtig en fraai. Groot aantal fraaie 
details, zoals vijf knopen voor haar, een lang rugpand 
en witte details aan de binnen- en buitenkant van de 
kraag en op de mouwen.

SH COOL PIQUE SHIRT
PS06 Men  |  PSW6 Women

Voor als u op warme dagen lekker droog en koel wilt 
blijven. Met een zacht en kwalitatief hoogwaardig 
materiaal dat geschikt is voor de meeste beroepen. 
Kan worden gewassen op 40 °C met een hoge 
kleurechtheid. Fraaie details, zoals vijf knopen  
voor dames en drie knopen op het shirt voor  
heren. Bijpassende kleuren in kraag  
en mouwuiteinden.

Geschikt 
voor

Allround profiel- en 
beroepskleding.

Materiaal
100% katoen, ca. 280 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800

 Rood 5600 

 Zwart 9900

Maten PS05   
S–3XL

PSW5   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 235

Geschikt 
voor

Kan uitstekend tegen een stootje, 
perfect als profielkleding.

Materiaal
100% polyester, 
SH COOL, ca. 195 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 Zwart 9900

 Rood 5600 

 Antraciet 

9600

 Marineblauwe 

8800  

(vrouwen alleen)

Maten PS06   
S–4XL

PSW6   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 269

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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SH COOL PIQUE SHIRT
PS06 Men  |  PSW6 Women

Voor als u op warme dagen lekker droog en koel wilt 
blijven. Met een zacht en kwalitatief hoogwaardig 
materiaal dat geschikt is voor de meeste beroepen. 
Kan worden gewassen op 40 °C met een hoge 
kleurechtheid. Fraaie details, zoals vijf knopen  
voor dames en drie knopen op het shirt voor  
heren. Bijpassende kleuren in kraag  
en mouwuiteinden.

STRETCH PIQUE SHIRT
PS07 Men  |  PSW7 Women

Stoere piqué met drie knopen voor heren en vijf voor 
dames. Contrasterende kleuren in de zijpanelen, 
boven de schouders en in de mouwuiteinden. Zit 
perfect en zorgt voor een goede bewegingsvrijheid 
dankzij 5% stretch met een unieke snit op de rug. 
Mooie witte knopen en een moderne elastische 
nekband waardoor het kledingstuk zijn vorm behoudt. 

Geschikt 
voor

Elk type serviceberoep. Perfect als 
beroeps- en profielkleding.

Materiaal
95% katoen, 5% spandex, 
200 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800

 Rood 5600

 Zwart 9900

Maten PS07   
S–4XL

PSW7   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 150
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STRETCH PIQUE SHIRT
PS11 Men  |  PW11 Women

Heerlijk zittend piqué shirt met stretch voor een 
aangenaam comfort. Met drie knopen voor hem en vijf 
voor haar, met moderne elastische nekband waardoor 
het kledingstuk zijn vorm behoudt. Zijsplitten met 
bies waarbij het achterpand 2 cm langer is dan het 
voorpand. 

Geschikt 
voor

Elk type serviceberoep. Perfect als 
beroeps- en profielkleding.

Materiaal
95% katoen, 5% spandex, 
200 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800

 Rood 5600

 Zwart 9900

Maten PS11   
S–4XL

PW11   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 150



STRETCH PIQUE SHIRT  
LONG SLEEVE
PS08 Unisex

Een mooi piqué shirt met lange mouwen voor 
hem en haar. Perfecte werkkleding in een koele 
omgeving of om ergens over te dragen als je het 
koud hebt, maar er toch representatief wilt uitzien! 
Zit mooi met 5% stretch die ook zorgt voor een 
goede bewegingsvrijheid. Vier knopen bij de hals en 
contrasterend materiaal aan de binnenkant van de 
halsopening, knoopsluiting en mouwuiteinden. 

Geschikt 
voor

Fraai bij lagere temperaturen, 
voor serviceberoepen en als 
profielkleding.

Materiaal
95% katoen, 5% spandex, 
200 g/m2.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900

Maten PS08   
XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 150

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
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EEN HOODIE 
VOOR ELKE DAG.
Ochtens een sweatshirt aantrekken voelt goed. 
Erg leuk om te zien en bovendien zacht en mooi. 
En als je echt ergens op wilt concentreren, kan die 
capuchon net even helpen.
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HOODED CARDIGAN
HC03 Men  |  WC03 Women

Ons verkoopsucces is een favoriet die iedereen mooi 
vindt. Hoge kraag, capuchon en cardigan drukken 
een bepaalde houding uit en het stijlzuivere ontwerp 
wordt versterkt met de verborgen zakken in de zijden. 
Door de extra brede boord blijft hij lekker zitten, ook 
als u flink in beweging bent. Een zeer hoge kwaliteit, 
waardoor vorm en kleur uitstekend behouden blijven. 
Stelt u zich eens voor: dit model met daarop het logo 
van uw bedrijf!

Geschikt 
voor

De favoriet bij service- en 
ambachtelijke beroepen – maar ook 
populair als profielkleding.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
ca. 300 g/m2. 

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Rood 5600

 Antraciet 

9500

Maten HC03  
XS–4XL

WC03   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 130
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CREW CARDIGAN
SW09 Men  |  SWW9 Women

Met het iets langere getailleerde design met fraaie 
contrasterende details krijg je net dat beetje extra. De 
rechtermouw is voorzien van een praktische zak met 
pennenhouder. Een vest waarin u zich lekker voelt. 

Geschikt 
voor

Serviceberoepen zoals bijvoorbeeld 
handel, recepties, kantoor en 
magazijn.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
350 g/m2. 

Kleuren

 Rood 5600

 Antraciet 

9599

 
Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900 

Maten SW09  
XS–5XL

SWW9   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 112
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TEAM JACKET
FJ68 Men  |  WJ68 Women

Met dit jack is uw team pas echt gekleed! Donkergrijze 
flatlock naden zorgen voor een fraai contrast en 
de schuine zijnaden zorgen ervoor dat de zijzakken 
goed opvallen. Raglanmouw voor een grotere 
bewegingsvrijheid in schouders en mouwen. Degelijke 
rits en puller voor een betere grip en verstelbaar aan 
de onderrand. Geborstelde binnenkant. 

Geschikt 
voor

Gewaardeerde team- en 
profielkleding en geschikt voor alle 
serviceberoepen.

Materiaal 100% polyester, 230 g/m2.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Rood 5600

Maten FJ68  
S–4XL

WJ68   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 243
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CITY CARDIGAN
HC04 Men  |  WC04 Women

Een variant op onze Hooded Cardigan, voor wie geen 
capuchon wil, maar wel dezelfde hoge kraag. Wat 
meer citylook met verborgen zakken in de zijden. Hebt 
u eenmaal gepast, dan wilt u hem graag aanhouden. 
Veel bedrijven kiezen deze cardigan als imagemodel. 
Volgens ons een uitstekende keuze.

Geschikt 
voor

Zowel professioneel gebruik of 
als promotiekleding. Favoriet bij 
service- en ambachtelijke beroepen.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
ca. 300 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Rood 5600

 Antraciet 

9500

Maten HC04  
XS–4XL

WC04   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 130
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HOODED CARDIGAN
HC09 Men  |  WC09 Women

Supermooie hoodie met een hoge kraag die lekker 
behaaglijk aanvoelt. Door al die details is het een 
echte favoriet. Mouwen met een flinke boord – bij het 
damesmodel nog eens extra – en een mooi borstzakje 
met een grove rits zorgt voor karakter. Uiteraard met 
een fraaie puller. De zakken aan de zijkant kunnen 
worden gesloten, waarbij de rits is verborgen en de 
fraaie snit wordt versterkt.

Geschikt 
voor

Ook geschikt als licht jack, 
uitstekende profiel- en 
servicekleding.

Materiaal
80% katoen, 20% polyester, 
325 g/m2. 

Kleuren

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Lichtgrijs 

9200

Maten HC09  
XS–4XL

WC09   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 264
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CREW CARDIGAN
HC11 Men  |  WC11 Women

Een heerlijke cardigan van behaaglijke French Terry. 
Een degelijke rits en puller, brede boord aan de 
onderrand. Voor extra comfort heeft het damesmodel 
langere boorden aan de mouwuiteinden. Mooie 
zwarte Ripstop verstevigingen op de mouwen. Stoere 
getapete zakken op de borst en in de zijden. De unieke 
snit van rug- en borstpand zorgt voor een moderne, 
lijnvormige pasvorm. 

Geschikt 
voor

Geschikt voor de meeste beroepen, 
zeer geschikt als extra laag – of als 
profielkleding.

Materiaal
92% katoen, 8% spandex, 
325 g/m2. 

Kleuren  Grijs/Zwart 9299

Maten HC11  
S–4XL

WC11   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 149
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CREW CARDIGAN
SW02 Men  |  SWW2 Women

Stijlvolle cardigan met fraai contrasterende details. 
Een iets langer model met borstzakje en ritssluiting. 
Het herenmodel heeft ook een zakje op de mouw. 
Mooie getailleerde pasvorm, waarin iedereen zich 
prettig voelt.

Geschikt 
voor

Service, recepties, handel, kantoor 
en magazijn. En profielkleding, 
uitstekend bij events.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
ca. 350 g/m2. 

Kleuren

 Wit 0100 

 
Marineblauwe 

8800  

(vrouwen alleen)

 Rood 5600

 Antraciet 

9500

Maten SW02  
XS–3XL

SWW2   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 112

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
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CREW SWEATSHIRT
SW13 Unisex

Een echte klassieker onder de sweatshirts. Met een 
gebreid sierdetail aan de hals, een strakke snit en 
extra brede boorden krijgt u dat echte Texstar-gevoel. 
Door de lusjes aan de binnenkant blijft hij heerlijk 
luchtig koel, ook als je veel in beweging bent.

CREW T-NECK
SW14 Unisex

Onze Crew T-neck heeft een binnenkant met lusjes. 
Dat betekent dat de lucht beter kan circuleren en dat 
maakt dit shirt extra luchtig en koel wanneer u veel 
in beweging bent. Zorgt ook op lange dagen voor een 
aangename temperatuur. De binnenkant van de kraag 
heeft een contrasterende kleur en in de nek zit een 
ritssluiting die helemaal door naar boven loopt. 

Geschikt 
voor

Werkt bijna overal – voor 
alle beroepen en als fraaie 
profielkleding.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, ca.  
260 g/m2. Goede kleurvastheid. 

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8800 

 Zwart 9900

 Rood 5600

 Antraciet 

9500

Maten SW13  
XS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 181

Geschikt 
voor

Service, ambachtelijk werk, kantoor, 
winkel – en waarom niet bij het 
volgende event?

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, ca.  
260 g/m2. Goede kleurvastheid. 

Kleuren

 Wit 0195

 
Marineblauwe 

8895 

 Zwart 9995

 Rood 5695

 Antraciet 

9599

Maten SW14  
XS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 181



CREW T-NECK
SW14 Unisex

Onze Crew T-neck heeft een binnenkant met lusjes. 
Dat betekent dat de lucht beter kan circuleren en dat 
maakt dit shirt extra luchtig en koel wanneer u veel 
in beweging bent. Zorgt ook op lange dagen voor een 
aangename temperatuur. De binnenkant van de kraag 
heeft een contrasterende kleur en in de nek zit een 
ritssluiting die helemaal door naar boven loopt. 
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CREW NECK SWEATER
SW17 Unisex

Ons nieuwe klassieke sweatshirt met ronde hals voor 
zowel hem als haar. Dankzij de aangesloten pasvorm 
wordt het snel een favoriet. French Terry aan de 
binnenzijde zorgt voor een luchtig effect. Ribgebreide 
driehoek bij de hals. De boorden en band in de nek in 
matchende kleur zorgen voor een optimaal comfort en 
een duurzame pasvorm.

Geschikt 
voor

Werkt bijna overal – voor 
alle beroepen en als fraaie 
profielkleding.

Materiaal
80 % katoen, 20 % polyester, French 
Terry, Oeko-Tex Standaard 100,  
280 g/ m2. Wassen 60°.

Kleuren

 Groen 4900

 
Marineblauwe 

8900 

 Grijs 9200

 Zwart 9900

Maten SW17  
XS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 363
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CREW HALF ZIP SWEATER
SW18 Unisex

We heten de Crew Half Zip Sweater van harte welkom. 
Mooie aangesloten pasvorm en een heerlijke hoge 
kraag met rits. Zowel voor hem als haar, steekzakken 
met verborgen ritssluiting. Heerlijk luchtig French 
Terry aan de binnenzijde en boorden en band in de 
nek in matchende kleur – een heerlijk vest.

Geschikt 
voor

Service, ambachtelijk werk, kantoor, 
winkel – en waarom niet bij het 
volgende event?

Materiaal
80 % katoen, 20 % polyester, French 
Terry, Oeko-Tex Standaard 100,  
280 g/ m2. Wassen 60°.

Kleuren

 Groen 4900

 
Marineblauwe 

8900 

 Grijs 9200

 Zwart 9900

Maten SW18  
XS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 363
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VAN NATURE FRAAIE  
OVERHEMDEN.
Je moet je goed voelen in een overhemd. Als dat niet zo is, is dat 
meteen zichtbaar. De overhemden van Texstar geven mensen altijd een 
comfortabel gevoel. U ziet er goedgekleed uit als het nodig is en kunt 
heel makkelijk overschakelen naar een heerlijke Casual Friday-look.
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VAN NATURE FRAAIE  
OVERHEMDEN.
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CONTEMPORARY SHIRT
SH26 Men  |  WS26 Women

Een goed ontworpen overhemd dat kwaliteit 
uitstraalt. Een goedgekleed gevoel, met of zonder 
stropdas. Even voelen aan het sterke katoen en het 
is meteen duidelijk: dit is een overhemd waar u lang 
plezier van zult hebben.

Geschikt 
voor

Als profielkleding of als u er 
representatief wilt uitzien. Voor 
serviceberoepen, verkopers, 
management e.d.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
150 g/m2.

Kleuren  Wit 0100  Lichtblauw 

8300

Maten SH26   
XS-3XL

WS26   
XS-XXL

Wasgoed 
Q-nummer 332
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DRESS SHIRT
SH19 Men  |  WS19 Women

Modern en getailleerd businessoverhemd, 
onverslijtbaar dankzij de mix van polyester en katoen 
en daardoor ook heel eenvoudig te onderhouden. 
Zuiver ontwerp met een klassieke kraag. Kan natuurlijk 
worden gewassen op 60°. 

Geschikt 
voor

Een geklede look voor de 
servicesector, kantoor, receptie, 
verkoper, restaurant e.d. Perfecte 
profielkleding.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
145 g/m2. 

Kleuren

 Wit 0100

 Lichtblauw 

8400

 Grijs 9600

 Rood 5600

 Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

Maten SH19  
XS–5XL

WS19   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 247

Alleen wit en zwart SH19 zijn beschikbaar in 7XL. Andere 4XL. WS19 is niet verkrijgbaar in het rood.
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DRESS SHIRT
SH21 Men  |  WS21 Women

Mooi gestreept overhemd met buttondown kraag voor 
een stijlzuivere look. Een overhemd voor alle situaties, 
voor klassiek en netjes – of voor Casual Friday met 
opgerolde mouwen. Getailleerd voor de juiste look. Het 
herenmodel heeft een borstzakje aan de linkerkant. 

Geschikt 
voor

Een klassieker en natuurlijk een 
absolute blijver. Fraai op het werk, 
in de vrije tijd en als profielkleding.

Materiaal
60% katoen, 40% polyester, 
110 g/m2.

Kleuren
 

Marineblauwe/

Wit 8401

 Zwart/Wit 
9901

Maten SH21   
XS–4XL

WS21   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 261

72

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 



OXFORD SHIRT
SH12 Men  |  WS12 Women

Elegant, getailleerd overhemd van mooi oxford 
katoen. Een klassiek businessoverhemd, waarbij het 
herenmodel een buttondown kraag en een borstzakje 
heeft. Een eigen ontwerp dat wordt geproduceerd 
door één van de meest vooraanstaande overhemd-
fabrikanten ter wereld. Een favoriet, die je gerust veel 
kunt dragen en op 60° kan worden gewassen.

Geschikt 
voor

Als u er representatief uit wilt 
zien, in serviceberoepen, voor 
verkopers, management e.d. of als 
profielkleding.

Materiaal
100% gekamd oxford katoen, 
ca. 165 g/m2, Oeko-Tex.

Kleuren  Wit 0100  Lichtblauw 

8300

Maten SH12   
S–3XL

WS12   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 218
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Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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DRESS SHIRT SHORT SLEEVE
SH20 Men  |  WS20 Women

Een fraai getailleerd businessoverhemd met korte 
mouwen, onverslijtbaar dankzij de mix van polyester 
en katoen en daardoor ook heel eenvoudig te 
onderhouden. Zuiver ontwerp met een klassieke 
kraag. Kan natuurlijk worden gewassen op 60°. 

Geschikt 
voor

Een geklede look voor warmere 
dagen. Voor de servicesector, 
kantoor, receptie, verkoper, 
restaurant e.d. of als perfecte 
profielkleding.

Materiaal
65% polyester, 35% katoen, 
145 g/m2, 

Kleuren  Wit 0100

 Zwart 9900
 Lichtblauw 

8400

Maten SH20  
XS–7XL

WS20   
niet blauw, XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 247

Alleen wit en zwart SH20 zijn beschikbaar in 7XL. Andere 4XL.
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Contemporary Shirt  |  SH26  |  zie pag 69
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SERVICE SHIRT
SH16 Men  

Het serviceoverhemd op zijn allerbest. Uitgevoerd in 
een dunne en mooie kwaliteit met fraaie verborgen 
knopen. Twee borstzakjes met sluiting, de ene met een 
pennenvakje en de andere met een rits om zaken veilig 
te bewaren. Een popelinehemd, waarbij polyester 
en katoen voor de soepele kwaliteit en een goede 
kleurechtheid zorgen die kan worden gewassen op 85°. 

Geschikt 
voor

Het perfecte serviceoverhemd.

Materiaal
Popeline 65% polyester, 
35% katoen, 160 g/m2.  
85° wasbaar.

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Grijs 9600

Maten SH16   
XS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 228
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HEERLIJK WARM 
GEBREID.
Voor sommige dagen heb je iets extra’s nodig. 
Als de zomeravonden wat koeler beginnen te 
worden, is het lekker om een extra trui aan te 
trekken. En dan natuurlijk wel een trui die mooi 
representatief is.
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PULLOVER
PL06 Men  |  PW06 Women

Op zoek naar dat beetje extra? Kijk dan eens naar 
onze elegante gebreide pullover. Met ronde hals en 
gemaakt van 100% pima cotton, dat voor die speciale 
glans zorgt. Kreukvrij. Een trui waar u lang veel plezier 
van zult hebben.

Geschikt 
voor

Als u er op het werk goed wilt uitzien 
of als profielkleding.

Materiaal
100% pima cotton, 

Kleuren

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900 

 Grijs 9200

Maten PL06  
S-5XL

PW06   
XS-3XL

Wasgoed 
Q-nummer 240

PULLOVER
PL05 Men  |  PW05 Women

Elegante pullover van 100% katoen met ronde 
hals. Een fraai gebreide pullover met een moderne 
pasvorm, die probleemloos kan worden gewassen 
zonder zijn vorm te verliezen.

Geschikt 
voor

Fraai en netjes met ronde kraag, 
geschikt voor alle serviceberoepen 
en als event- en profielkleding.

Materiaal 100% katoen. 

Kleuren

 Rood 5600

 Lichtgrijs 

9200

 Zwart 9900

 
Marineblauwe 

8900

 Grijs 9600

Maten PL05  
S–3XL

PW05   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 186

NIEUW
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Women’s Stretch Skirt  |  WP18  |  zie pag 37

PULLOVER
PL05 Men  |  PW05 Women

Elegante pullover van 100% katoen met ronde 
hals. Een fraai gebreide pullover met een moderne 
pasvorm, die probleemloos kan worden gewassen 
zonder zijn vorm te verliezen.

PULLOVER V-HALS
PL01 Men  |  PW01 Women

Een heerlijke gebreide pullover voor hem en haar van 
100% katoen. Goede, moderne pasvorm. Kan worden 
gewassen zonder zijn vorm te verliezen. Dit model 
heeft een V-hals en lekkere royale boorden.

Geschikt 
voor

Fraaie profielkleding voor een 
goedgeklede uitstraling.

Materiaal 100% katoen.

Kleuren

 Rood 5600

 Lichtgrijs 

9200

 Zwart 9900

 
Marineblauwe 

8900

 Grijs 9600

Maten PL01  
S–7XL

PW01   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 186

PULLOVER V-HALS  
FIFTY-FIFTY
PL04 Men  |  PW04 Women

Stijlvolle dunne pullover met de juiste pasvorm. Bevat 
50 % wol en 50 % acryl, waardoor deze pullover 
dunner kan zijn zonder zijn vorm te verliezen. Het 
damesmodel heeft een wat diepere uitsnijding  
en is in de zij in de vorm gesneden.  
Beide hebben royale boorden.

Geschikt 
voor

Fraai gekleed, uitstekend geschikt 
als profielkleding.

Materiaal 50% wol en 50% acryl. 

Kleuren

 Rood 5600

 Lichtgrijs 

9200

 Zwart 9900 

(vrouwen alleen)

 
Marineblauwe 

8900

 Grijs 9600

Maten PL04  
S–3XL

PW04   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 252

Alleen lichtgrijs en zwart PL01 zijn verkrijgbaar in 7XL. Andere 4XL. Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 



82



83

PAKKEN 
MET KLASSE.
Klassiek elegant is altijd modern. Het 
geheim achter een goed pak voor professionals 
is dat de pasvorm gewoon perfect moet zijn. Zo 
voelen mensen zich goedgekleed terwijl ze elke 
dag weer genieten van de bewegingsvrijheid.



84



85

MENS ELEGANT SUIT
VJ04/VV04/VP04 Men  

Ons nieuwe, klassiek elegante pak voor hem, 
met 4-wegstretch en gemaakt voor een prettig 
draagcomfort. Slijtvast, gemaakt van wol en 
gerecycled polyester. Jacob is een elegant colbert 
met twee knopen en met dubbele split. Borst- en 
voorzakken en drie binnenzakken. Het gilet Leon is 
volledig gevoerd en heeft een stoffen rugpand voor 
bewegingsvrijheid, een regelbare taille voor een 
goede pasvorm, een borstzakje en twee voorzakken. 
De fraaie broek Jason is gevoerd tot aan de knie en 
kan uw bewegingen soepel volgen.

VP04
Jason

VV04
Leon

Geschikt 
voor

Als u op zoek bent naar een 
deskundige en professionele look. Voor 
verkopers, bewakers, winkels e.d.

Materiaal
Buitenzijde: 43 % wol, 53 % New Life
gerecycled polyester, 4 % elastaan.
Voering van 100 % polyester.

Kleuren
 Marineblauw 

8900

 Zwart 9900

 Donkergrijs 9700

Maten

VJ04   C44-64, C144-164, D92-120

VP04   C44-66, C146-164, D96-124

VV04   XXS-4XL

Wasgoed VJ04 ; VV04 ; VP04 
Q-nummer 280

VJ04 
Jacob
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Geschikt 
voor

Als u op zoek bent naar een deskundige en professionele 
look. Voor verkopers, bewakers, winkels e.d.

Materiaal
Buitenzijde: 43 % wol, 53 % New Life gerecycled 
polyester, 4 % elastaan. Voering van 100 % polyester.

Kleuren  Marineblauw 8900

 Zwart 9900
 Donkergrijs 9700

Maten C32-54  

Wasgoed VJ14 ; VV14 ; VP14 ; WP19 ; WD19 
Q-nummer 280

VP14
Mika

VJ14
Dixie

VV14
Ellie

WOMENS ELEGANT SUIT
VJ14/VV14/VP14/WP19/WD19 Women  

Ons nieuwe, klassiek elegante pak voor haar, met 4-wegstretch en 
gemaakt voor een prettig draagcomfort. Slijtvast, gemaakt van wol en 
gerecycled polyester. Dixie is een elegant colbert met twee knopen en met 
dubbele split. Borst- en voorzakken en drie binnenzakken. Het gilet Ellie 
is volledig gevoerd en heeft een stoffen rugpand voor bewegingsvrijheid, 
een regelbare taille voor een goede pasvorm, een borstzakje en twee 
voorzakken. De fraaie broek Mika is gevoerd tot aan de knie en kan uw 
bewegingen soepel volgen. Draag je liever een rok dan is Agnes een fraai 
gesneden kokerrok van 4-wegstretch voor bewegingsvrijheid en extra 
comfort. Mooie lengte, 58 cm: een rok die je iedere dag naar je werk kunt 
dragen. Janet is een getailleerde jurk met ceintuur. Slijtvast met two-way 
stretch. L-vormige zakken. Korte mouwen. Geheel gevoerd. Geschikt voor 
de wasmachine.
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WP19
Agnes

WD19
Janet

NIEUW
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SOFTSHELL  
HOUDT ME WARM  
– BINNEN EN BUITEN.
Als je bij het werk veel van binnen naar buiten gaat en 
andersom – misschien als verkoper of als chauffeur – dan 
is het vaak lastig om de hele tijd een jas aan en uit te doen. 
Een softshell is dan het ideale alternatief.
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SOFTSHELL VEST
FV79 Men  |  WV79 Women

Wie eenmaal een lekker warme softshell bodywarmer 
aan heeft gehad, is vaak verkocht. Onze 2-laagse 
bodywarmer heeft een fraaie moderne pasvorm met 
een hoge kraag. Een iets langer model dat niet naar 
boven kruipt als u voorover bukt. Twee steekzakken 
met rits en een verborgen D-ring in de rechterzak voor 
een toegangspas of sleutels.

Geschikt 
voor

Voor de meeste beroepen, maar ook 
geschikt als profielkleding.

Materiaal 100% polyester, 230 g/m2.

Kleuren  Rood 5600 

 Zwart 9900
 Marineblauwe 

8900

Maten FV79  
XS–5XL

WV79   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 312
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SOFTSHELL JACKET
FJ79 Men  |  WJ79 Women

Stijlvolle softshell voor een geklede indruk die geschikt 
is voor alle seizoenen. Een licht en heerlijk 2-laags 
jack met een iets hogere kraag, kunststof rits tot 
bovenaan, binnenzak en twee steekzakken met een 
rits en een D-ring op de borst en in linkerzak voor een 
toegangspas of sleutels. Een jack met een uitstekende 
kleurvastheid en een goede pasvorm. 

Geschikt 
voor

Alle soorten beroepen, maar ook 
geschikt als profielkleding.

Materiaal
100% polyester, 230 g/m2 met 
meshvoering.

Kleuren  Rood 5600 

 Zwart 9900
 Marineblauwe 

8900

Maten FJ79  
XS–7XL

WJ79   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 312

Alleen marineblauw en zwart FJ79 zijn 
beschikbaar in 7XL. Andere 4XL.
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SOFTSHELL JACKET 3-L 
FJ80 Men  |  WJ80 Women

Wind- en waterafstotende 3-laagse softshell voor de 
wat zwaardere dagen. Een modieus en fraai jack dat 
bij nagenoeg iedere gelegenheid past. Afneembare 
verstelbare capuchon met een hoge kraag, met een 
rits tot bovenaan en een rits onder de armen voor 
extra ventilatie. Borstzak rechts met een D-ring en 
zak met rits op de linkermouw. Twee zijzakken met 
rits, reflectiepiping op de capuchon, mouw, boven de 
zakken en op de rug met trekkoord aan de onderrand.

8
.0

0
0

 m
m

3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Voor de meeste beroepen waar 
extra bewegingsvrijheid voor 
nodig is, maar ook geschikt als 
profielkleding.

Materiaal

92% polyester, 8% lycra, PTU-
film met meshvoering 260 g/m2. 
Waterkolom 8.000 mm. Ademend 
vermogen 3.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Rood 5600 

 Zwart 9900
 Marineblauwe 

8900

Maten FJ80  
XS–7XL

WJ80   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 313

Alleen marine en zwarte FJ80 zijn beschikbaar in 7XL. Andere 5XL.
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SOFTSHELL VEST
WV29 Women

Vest met een echt mooie pasvorm. Het is lekker warm 
en garandeert een goede bewegingsvrijheid. Het 
model is een beetje langer, zodat het niet naar  
boven kruipt als u moet bukken. Het heeft  
meerdere handige zakken en de zijzak  
heeft een verborgen D-ring. Perfect  
voor sleutels of toegangspasjes.

Geschikt 
voor

Alle soorten beroepen, maar ook 
geschikt als promotiekleding.

Materiaal
Twee lagen – 94% polyester, 6% 
spandex met teflonafwerking en 
meshvoering, 260 g/m2.

Kleuren  Wit 0100

 Rood 5600

  Marineblauwe 

8800

Maten WV29   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 200

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Wordt vervangen door WV79.
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Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Wordt vervangen voor FJ79/WJ79.

HOODED SOFTSHELL 
FJ29 Men  |  WJ29 Women

Jack dat je het hele jaar door kunt dragen. In de 
winter is het geschikt als extra laag, in voorjaar, zomer 
en herfst een lekker licht jack dat je graag aan hebt. 
Twee lagen softshell, wind- en waterafstotend en 
met een superieur ademend vermogen. De capuchon 
is instelbaar en het jack heeft een stevige metalen 
rits, die helemaal tot de kraag doorloopt. De boorden 
zijn extra breed en kunnen worden versteld. Goede 
kleurvastheid en een soepele pasvorm. 

Geschikt 
voor

Voor als u veel in beweging bent en 
in en uit rent.

Materiaal
Twee lagen – 94% polyester, 
6% spandex met teflonafwerking, 
260 g/m2.

Kleuren

 Heren  

 Rood 5600 

 Dames  
 

 Wit 0100

 Rood 5600

 Zwart 9900

Maten FJ29  
S–3XL

WJ29   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 200
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SOFTSHELL JACKET
FJ39 Men  |  WJ39 Women

Jack met een echt mooie pasvorm. Het is lekker warm 
en garandeert een goede bewegingsvrijheid. Het 
model is een beetje langer, zodat het niet naar boven 
kruipt als u moet bukken. Het heeft meerdere handige 
zakken en de zijzak heeft een verborgen D-ring. 
Perfect voor sleutels of toegangspasjes.

Geschikt 
voor

Alle soorten beroepen met veel 
beweging, maar ook geschikt als 
promotiekleding.

Materiaal
Twee lagen – 94% polyester, 6% 
spandex met teflonafwerking en 
meshvoering, 260 g/m2.

Kleuren

 Heren  

 Wit 0100

 Rood 5600 

 Grijs 9600

 Dames  
 

 Rood 5600

  Marineblauwe 

8800

 Grijs 9600

Maten FJ39  
S–3XL

WJ39   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 200

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Wordt vervangen door FJ79/WJ79.
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CITY SOFTSHELL 
FJ30 Men  |  WJ30 Women

Onze City Softshell is, ondanks zijn naam, zelfs op de 
Mount Everest geweest en is sindsdien zeer populair 
onder de sherpa’s. Mooie getailleerde pasvorm en 
drielaagse softshell, die wind- en waterafstotend is. 
Getapete naden aan de zakken beschermen de inhoud 
tegen vocht. Perfect als bovenste laag volgens het 
principe van drie lagen. Licht, soepel en een mooie 
pasvorm met lichte stretch.
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0
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m

10.000g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Voor als u veel in beweging bent en in 
en uit rent.

Materiaal

Drie lagen – 94% polyester, 6% 
spandex, PTU-film met meshvoering. 
Waterkolom (WP): 
6.000 mm. Ademend vermogen 
(MVP): 10.000 g/m2/24 u.

Kleuren

 Heren  

 Wit 0100  

 Rood 5600

 Marineblauwe 

8800

 Grijs 9600

 Dames  
 

 Rood 5600

 Grijs 9600

Maten
FJ30  
S–3XL
Niet in 8800.

WJ30   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 201

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Wordt vervangen door FJ80/WJ80.
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SOFTSHELL JACKET  
FLEXIBLE
FJ58 Men  |  WJ58 Women

Een jack waar we trots op zijn – een drielaagse 
softshell die bijna overal tegen bestand is. Dun en 
soepel voor wie veel in beweging is. Het is voorzien 
van een membraan dat het wind- en waterafstotend 
maakt en bovendien berekend op de meest 
onverwachte situaties. Rits, borstzakje en twee 
zijzakken.

8
0

0
0

 m
m

6000g/m2/24h

Geschikt 
voor

Alle serviceberoepen, gemaakt voor 
als u wat extra bewegingsvrijheid 
nodig hebt.

Materiaal

Drie lagen – stretch van 100% 
polyester PTFE-membraan, 
waterkolom (WP) 8.000 mm. 
Ademend vermogen 
6.000 g/m2/24 u.

Kleuren

 Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900 

(vrouwen alleen)

 Rood 5600

 Grijs 9600

Maten FJ58  
S–3XL

WJ58   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 246

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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PILE JACKET
FJ66 Unisex

Een langverwacht jack met een superlekkere pile 
binnenkant – heerlijk voor de kille ochtenden. Mooi 
gebreid met stretchgedeelten over de schouders, 
bovenarmen en tussen de schouders – een natuurlijke 
plaats voor opdrukken en borduursels. Raglanmouw 
voor meer bewegingsvrijheid in schouders en 
mouwen. Twee zijzakken met geborstelde binnenkant 
voor warme handen. Trekkoord aan de onderrand. 
Degelijke rits en puller voor een betere grip.

Geschikt 
voor

De meeste beroepen, zeer geschikt 
als extra laag. Uitstekende profiel- 
en werkkleding.

Materiaal 100% polyester, 450 g/m2. 

Kleuren  Grijs 9299  Zwart 9900

Maten FJ66  
XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 148
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FLEECE JACKET STRETCH 
FJ46 Men  |  WJ46 Women

Zo moet een modern en functioneel kledingstuk 
eruitzien. Een perfecte extra laag die door zijn 
unieke stretch met membraan in de fleece soepel 
en comfortabel is. Verstevigde delen maken het 
onverslaanbaar. Comfortabel en eenvoudig in 
onderhoud. Een groot succes. 
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3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Voor als u veel in beweging bent en 
in en uit rent.

Materiaal

100% polyester, drie lagen, 
280 g/m2. Waterkolom (WP): 8.000 
mm. Ademend vermogen (MVP): 
3.000 g/m2/24 u.

Kleuren

 Wit 0199

 
Marineblauwe 

8800

 Zwart 9900

 Rood 5699

 Grijs 9699

Maten FJ46  
S–3XL

WJ46   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 191
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LIGHT FLEECE
FJ36 Men  |  WJ36 Women

Ontzettend lekker en licht jack van microfleece dat ook 
geschikt is als hardshelljack. Fraai gesneden en met 
een rits die helemaal tot de kraag doorloopt. Een jack 
dat in de meeste situaties geschikt is. 

Geschikt 
voor

De meeste beroepen, goed als 
profielkleding.

Materiaal
100% polyester microfleece, 
180 g/m2.

Kleuren

 Wit 0100

 
Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

 Rood 5600

 Grijs 9600

Maten FJ36  
S–3XL

WJ36   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 206
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ONGEVOERDE JACKS  
ZIJN AL SNEL 
KAMERADEN.
Mensen houden al snel van ongevoerde jacks. 
Misschien omdat ze flexibel zijn, mooi zijn en 
bescherming bieden tegen weer en wind. En als het fris 
begint te worden, doe je er gewoon nog een fleece onder.
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HYBRID JACKET 
FJ74 Men  |  WJ74 Women

Een zeer veelzijdig jack dat geschikt is als extra laag of 
licht jack. Met een mooi, modern design en uitstekende 
bewegingsvrijheid. Steekzakken met rits en een zak 
met rits op de linkerborst.

Geschikt 
voor

Voor alle serviceberoepen waarbij 
soepele kleding gewenst is: perfect 
als promotiekleding.

Materiaal

Buitenmateriaal 100% polyester
(Bluesign): Fleece 100% polyester
(Bluesign): Lichtgewicht voering van 
Du Pont gerecycled polyester.

Kleuren  Zwart/Marineblauw 9989

Maten FJ74  
XS–5XL

WJ74   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 336

HYBRID VEST 
FV74 Men  |  WV74 Women

Onze nieuwe favoriet, een mooie lichtgewicht 
bodywarmer die voldoet aan de strengste 
milieuvereisten van bluesign – lees meer op bluesign.
com – en is voorzien van het milieukenmerk Oeko-Tex 
Standaard 100. Door de iets kortere snit kan deze 
eenvoudig gedragen worden als extra laag onder 
onze jassen, bijvoorbeeld de FJ80. Doorgestikte 
voering met een zacht gebreid materiaal van opzij. 
Borst- en steekzak met rits.

Geschikt 
voor

Perfect als extra laag voor alle 
serviceberoepen. Ook zeer geschikt als 
promotiekleding.

Materiaal

Buitenmateriaal van 100% polyester, 
(bluesign); fleece 100% polyester, 
(bluesign); lichtgewicht voering DuPont 
gerecycled polyester 40 g/m2.

Kleuren  Zwart/Marineblauw 9989

Maten FJ74  
XS–5XL

WJ74   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 366

NIEUW
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QUILTED JACKET 
FJ81 Unisex

Fris en modern doorgestikt jack met fraaie corduroy 
details. Zijzakken met drukknoppen, een dunne fraaie 
meshvoering en een waterafstotend oppervlak.

Geschikt 
voor

Modern en fraai jack om uw bedrijf 
profiel te geven.

Materiaal
100% polyester, 75 g/m2. Voering 
binnenzijde: mesh.

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ81  
XS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 274

HYBRID VEST 
FV74 Men  |  WV74 Women

Onze nieuwe favoriet, een mooie lichtgewicht 
bodywarmer die voldoet aan de strengste 
milieuvereisten van bluesign – lees meer op bluesign.
com – en is voorzien van het milieukenmerk Oeko-Tex 
Standaard 100. Door de iets kortere snit kan deze 
eenvoudig gedragen worden als extra laag onder 
onze jassen, bijvoorbeeld de FJ80. Doorgestikte 
voering met een zacht gebreid materiaal van opzij. 
Borst- en steekzak met rits.

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
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HOODED HYBRID JACKET
FJ93 Unisex

Een fraai, licht en zeer veelzijdig jack met capuchon dat 
geschikt is als extra laag of licht jack. Modern design en extra 
bewegingsvrijheid. Steekzakken met rits en een zak met rits op 
de linkerborst en trekkoord in de taille.

NIEUW

Geschikt 
voor

Alle serviceberoepen waarbij 
soepele kleding gewenst is: perfect 
als profielkleding.

Materiaal

Buitenmateriaal 100% polyester 
Bluesign. Lichtgewicht voering 60g/
m2 100% gerecycled polyester 
voering.

Kleuren

 Zwart/geel  

9920

 Zwart/groen  

9949

 Zwart/grijs  

9992

Maten FJ93  
XXS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 366
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LIGHT SHELL JACKET 
FJ70 Unisex

Soepel hardshelljack dat fraai zit, met extra 
beschermend juk over de borst en de schouders. 
Doorgewerkte binnenkant met zachte polyfleece 
langs de nekband en op de plaats waar kraag en 
rits samenkomen. Met een elegante meshvoering in 
blauw/donkergrijs met lusje, binnenzak en een opening 
voor borduursel.

Geschikt 
voor

Prettig jack voor promotie en events, 
maar ook voor de vrije tijd.

Materiaal
100% polyester, 75 g/m2. Voering 
binnenzijde: mesh.

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ70  
XS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 274
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BOMBER JACKET
FJ63 Men  |  WJ63 Women

Stoer mat bomberjack van katoen en nylon. Licht 
gevoerd met zwarte rits en mooie leren puller als 
extra detail. Twee zijzakken en een binnenzak met rits. 
Breed gebreid mouwuiteinde  
en elastische taille.

Geschikt 
voor

Stoer en modern promotie-/
eventjack dat ook geschikt is voor in 
de vrije tijd.

Materiaal
60% katoen, 40% nylon, leren puller.

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ63  
S–4XL

WJ63   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 266



110

SHELL JACKET 
FJ62 Men  |  WJ62 Women

Fraai hardshelljack met verstelbare capuchon. 
Contrasterende kleuren in de waterafstotende 
ritsen, de voering en de mouwuiteinden zorgen voor 
karakter. Het geringe gewicht, de getapete naden en 
de waterdichtheid maken het een echte vriend, die 
je bij je wilt hebben voor als het slechter weer wordt. 
Binnenzak met rits en opening voor borduursel aan de 
binnenkant van het jack. Verkrijgbaar voor haar, voor 
hem en als Unisex-model.
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6.000g/m2/24 u

Geschikt 
voor

Licht en soepel jack voor onaangenaam 
weer.

Materiaal

100% polyester, getapete naden, 
waterbestendige ritsen. Waterkolom 
(WP): 8.000 mm, ademend vermogen 
6.000 g/m2/24 u.

Kleuren

 Heren    

 
Marineblauwe 

8800

 Dames  
 

 Rood 5600

 Marineblauwe 

8800

Maten FJ62  
S–4XL

WJ62   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 260

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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LIGHT JACKET
FJ59 Men  |  WJ59 Women

Cool “puffy jacket” dat in zijn lichte uitvoering het 
hele jaar door gebruikt kan worden. Door slimme 
technische functies, zoals tweekleurige ritsen en wind- 
en waterafstotendheid, kan het zowel op het werk als 
privé worden gebruikt. Twee zijzakken en twee grote 
binnenzakken. Een jack met een modern design en 
strakke pasvorm voor hem en haar.

Geschikt 
voor

Een jack voor alle serviceberoepen. 
Populaire promotiekleding, maar 
zeker ook geschikt voor in de vrije 
tijd.

Materiaal 100% nylon ripstop.

Kleuren

 Rood 5600 

 Marineblauwe 

8900

 Donkergrijs 

9600

 Zwart 9900 

(vrouwen alleen)

Maten FJ59  
S–4XL

WJ59   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 259

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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LONG JACKET 
FJ67 Unisex

Modieus parkamodel van slijtvast materiaal 
dat winddicht en waterafstotend is. Praktische 
borstzakken en opgestikte zakken aan de onderzijde.  
Zak op de mouw met rits en binnenzak, trekkoord in de 
taille. Rits in de zij voor meer comfort.
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3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Het servicejack is ook geschikt 
voor ambachtelijke beroepen of als 
profielkleding.

Materiaal

100% nylon, Voering binnenzijde: 
mesh, waterkolom: 3.000 mm. 
Ademend vermogen 3.000 g/m2/24 
u. Gewicht 180 g/m2.

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ67  
XS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 185

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 

Geschikt 
voor

Het servicejack is ook geschikt 
voor ambachtelijke beroepen of als 
profielkleding.

Materiaal

100% polyester, 75 g/m2. Voering 
binnenzijde: mesh, waterkolom: 
3.000 mm. Ademend vermogen 
3.000 g/m2/24 u. 

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ71  
XXS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 283

SHELL JACKET 
FJ71 Unisex

Een hardshelljack dat speciaal gemaakt is voor de 
servicesector. Een licht en fraai hardshelljack dat 
bestand is tegen een stootje. Het jack is voorzien van 
getapete naden, een borstzak en twee zijzakken. De 
capuchon is afneembaar of kan in de kraag worden 
opgerold. Stormcuff banden in de mouwuiteinden.
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3.000 g/m2/24 u.
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LONG JACKET 
FJ67 Unisex

Modieus parkamodel van slijtvast materiaal 
dat winddicht en waterafstotend is. Praktische 
borstzakken en opgestikte zakken aan de onderzijde.  
Zak op de mouw met rits en binnenzak, trekkoord in de 
taille. Rits in de zij voor meer comfort.
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3.000 g/m2/24 u.

MID SEASON JACKET 
FJ60 Men  

Eén van onze favoriete jacks. Tweelaags 
softshelljack, dat bijna overal op zijn plaats is. Met zijn 
windbestendige en waterafstotende materialen is het 
Mid Season Jacket het perfecte jack voor voorjaar, 
zomer en najaar. Mooie details en een getailleerd 
ontwerp, je kijkt er gewoon naar uit! 
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3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Uitstekend geschikt als promotie-/
eventjack – of voor de vrije tijd.

Materiaal

Buitenkant en binnenkant 100% 
polyester, waterkolom (WP): 5.000 
mm. Ademend vermogen 
3.000 g/m2/24 u. Gewicht 240 g/m2. 

Kleuren

 Wit 0199

 
Marineblauwe 

8999

 Zwart 9996

 Rood 5699

 Grijs 9699

Maten FJ60  
XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 251

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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GEVOERDE JACKS 
MET FRAAIE 
DETAILS.
Coole details geven veel jacks een boost. Denk bijvoorbeeld 
aan zakken en gevoerde kragen die handig zijn. Maar ook 
getapete zakken geven net dat beetje extra.
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WINTER JACKET BASE
FJ76 Unisex

Fraai jack van slijtvast materiaal dat winddicht en 
waterafstotend is. Het jack heeft handige borstzakken, 
zijzakken, mouwzak met ritssluiting en binnenzak. 
Trekkoord in de taille en rits in de zij voor meer 
comfort.

Geschikt 
voor

Geschikt voor de meeste mensen, 
zoals bijvoorbeeld in de bouw, 
service, winkels en transport.

Materiaal 100% nylon.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900

 Zwart 9900

Maten FJ76  
XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 289

NORTH JACKET
FJ53 Unisex

En populair lichtgewichtjack met stretch aan de zijkant 
voor een grotere bewegingsvrijheid. Zit mooi strak op 
het lichaam, heeft een groot aantal zakken met rits 
en een verlengd rugpand. Capuchon in de kraag en 
een trekkoord aan de onderkant. Mooi contrast tussen 
buiten- en binnenmateriaal. 

Geschikt 
voor

Fraai profiel- en werkjack dat 
mensen ook in hun vrije tijd graag 
aan hebben.

Materiaal
100% nylon, voering 100% polyester, 
200 g/m2.

Kleuren
 

Marineblauwe 

8900 

 Grijs 9600

 Zwart 9900

Maten FJ53  
XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 238

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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WINTER DOWN JACKET 
FJ61 Men  |  WJ61 Women

Donsvest in dezelfde serie als de FV61/WV61, met zwart 
juk over de borst, schouders en bovenste rugpartij – fraai 
gesneden en past daarom zowel hem als haar. Het herenmodel 
heeft dubbele borstzakken en het damesmodel heeft één 
borstzak. Zijzakken en binnenzak. Voor een modernere 
uitstraling vervangen elastische banden moffen in de 
mouwuiteinden. Een trekkoord aan de onderrand zorgt voor 
een strakke sluiting en dat verbetert de functie. Een licht jack 
met een fraaie voering. Een jack dat mensen graag dragen.
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3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Fraai profieljack dat bijna overal op 
zijn plaats is. Een favoriet die je graag 
draagt in je vrije tijd.

Materiaal

100% polyester in het lijf, 100% nylon 
in het juk, 90% dons, 10% veren in de 
vulling. Waterkolom (WP): 3.000 mm, 
ademend vermogen 3.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Zwart 9900

Maten FJ61  
XXS–4XL

WJ61   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 267

WINTER DOWN VEST 
FV61 Men

Donsvest met zwart juk over de borst, schouders en 
bovenste rugpartij. Dubbele borstzakken, zijzakken en 
binnenzak. Voor een modernere uitstraling vervangen 
elastische banden moffen in de mouwuiteinden. Een 
trekkoord aan de onderrand zorgt voor een strakke 
sluiting en dat verbetert de functie. Een licht vest met 
een fraaie voering. Een vest dat mensen graag aan 
hebben.

3
.0

0
0

 m
m

3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Fraai profielvest dat bijna overal op 
zijn plaats is. Een favoriet die je graag 
draagt in je vrije tijd.

Materiaal

100% polyester in het lijf, 100% nylon 
in het juk, 90% dons, 10% veren in de 
vulling. Waterkolom (WP): 3.000 mm, 
ademend vermogen 3.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Zwart 9900

Maten XXS–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 267

NORTH JACKET
FJ53 Unisex

En populair lichtgewichtjack met stretch aan de zijkant 
voor een grotere bewegingsvrijheid. Zit mooi strak op 
het lichaam, heeft een groot aantal zakken met rits 
en een verlengd rugpand. Capuchon in de kraag en 
een trekkoord aan de onderkant. Mooi contrast tussen 
buiten- en binnenmateriaal. 

Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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WINTER JACKET LONG
FJ65 Men  |  WJ65 Women

Coole parka van ons nieuwe lekkere materiaal dat 
fraai is voor koude en winderige dagen. De parka 
heeft een mooie pasvorm en het damesmodel 
is fraai getailleerd. Een parka is voor de meeste 
gelegenheden geschikt en staat goed boven 
bijvoorbeeld een colbertje.
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3.000 g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Bouw, service, transport, winkels 
– eigenlijk gewoon op de meeste 
plekken.

Materiaal

100% polyester, 400 g/m2 
Waterbestendige ritsen. Tweewegrits 
voorzijde, stormcuff banden in de 
mouwuiteinden. Waterkolom (WP); 
3.000 mm, ademend vermogen 
3.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Rood 5600

 Zwart 9900
 Marineblauwe 

8900

Maten FJ65  
S–4XL

WJ65   
XS–XXL

Wasgoed 
Q-nummer 265

WINTER JACKET
FJ64 Unisex

Een degelijk winterjack, een kameraad voor de koude 
en winderige dagen. Dit Winter Jacket heeft een 
nieuw, licht en verwarmend materiaal waarmee de 
winter hanteerbaar wordt. Twee borstzakjes, een 
verlengd rugpand en binnenzakken. Een jack dat bijna 
overal op zijn plaats is.

3
.0

0
0

 m
m

3.000g/m2/24 u.

Geschikt 
voor

Geschikt voor een heleboel mensen, 
zoals bijvoorbeeld in de bouw, 
service, winkels en transport.

Materiaal

100% polyester, 400 g/m2. 
Waterbestendige ritsen. Stormcuff 
banden in de mouwuiteinden. 
Waterkolom (WP): 3.000 mm, 
ademend vermogen 3.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Marineblauwe 

8900
 Zwart 9900

Maten FJ64  
S–4XL

Wasgoed 
Q-nummer 265

Rood 5600 – Product komt te vervallen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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Geschikt 
voor

Uitstekende keuze voor alle 
serviceberoepen. Ook geschikt als 
profielkleding.

Materiaal

Buitenmateriaal van 100% polyester; 
binnenzijde 100% polyester; voering 
100% polyester 80 g/m2. Waterkolom 
(WP); 5.000 mm, ademend vermogen 
5.000 g/m2/24 u.

Kleuren  Zwart 9996 

Maten FJ90  
XXS–5XL

Wasgoed 
Q-nummer 333

WINTER JACKET LONG
FJ65 Men  |  WJ65 Women

Coole parka van ons nieuwe lekkere materiaal dat 
fraai is voor koude en winderige dagen. De parka 
heeft een mooie pasvorm en het damesmodel 
is fraai getailleerd. Een parka is voor de meeste 
gelegenheden geschikt en staat goed boven 
bijvoorbeeld een colbertje.

5
.0

0
0

 m
m

3.000 g/m2/24 u.

SERVICE WINTER JACKET 
FJ90 Unisex

Ons nieuwe zachte, soepele Service Winter Jacket is perfect als je veel 
buiten bent én een goed ontworpen jack zoekt. Gemaakt van waterdicht, 
ademend materiaal zonder schadelijke perfluorkoolstoffen. Getapete 
naden en reflectie op de schouders voor en achter en op de mouwen. Fijn 
gebreid materiaal aan de binnenzijde van de kraag en klittenband op de 
mouwuiteinden. Borstzak en steekzakken met klep, binnenzak met rits. 
Service Winter Jacket wordt snel je nieuwe favoriet.

NIEUW

5
.0

0
0

 m
m

5.000g/m2/24 u.
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VEILIGHEIDSKLEDING. 
ALS ZICHTBAARHEID  
VAN LEVENSBELANG IS.  
Zichtbaarheid is slim. Met het assortiment veiligheidskleding van 
Texstar zorgt u ervoor dat u in kwetsbare situaties wel goed zichtbaar 
bent. Natuurlijk voldoet de kleding aan de internationale standaard 
EN ISO 20471 die gericht is op een maximale zichtbaarheid.
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Als het om meer zichtbaarheid 
gaat, is veiligheidskleding 

eigenlijk onmisbaar.
 In het donker en in de avond- en 
ochtendschemering kunt u lastig te 
zien zijn. Neem geen risico’s. Zorg voor 
het juiste type veiligheidskleding die is 
afgestemd op uw werkzaamheden.
 Daarom is het extra belangrijk dat 
ze er goed uitzien en lekker zitten, 
maar dan wel zonder compromissen 
als het gaat om de veiligheid. Zoals 
alles bij Texstar is ook de Hi-Vis 
veiligheidscollectie van Texstar goed 
ontworpen met slimme details. Dat is 
voor ons belangrijk.

Zichtbaarheid onder alle 
omstandigheden

In het donker en in de avond- en 

ochtendschemering bent u soms extra 
lastig te zien. Dat geldt zeker voor 
bestuurders van voertuigen of andere 
gemechaniseerde apparatuur.
 Maar ook overdag kunnen er situaties 
ontstaan waarbij de zichtbaarheid 
verslechtert.
 In die situaties is het prettig om 
kleding te dragen die voor een betere 
zichtbaarheid zorgt met fluorescerende 
kleuren bij daglicht en die het licht van 
koplampen reflecteert.

Hi-Vis 1.0 – en basiscollectie

Bij onze klanten was veel vraag naar 
producten met een goede zichtbaarheid 
en daarom komt Texstar nu met het 
eerste deel van onze Hi-Vis-collectie. 
Een collectie die bestaat uit vijf 
kledingstukken die speciaal bedoeld 

zijn voor de transport-, uitzend- en 
bouwbranche. 

EN ISO 20471 – een geharmoniseerde 
norm

In de internationale norm die officieel 
wordt aangeduid als EN ISO 20471:2013 
is vastgelegd aan welke eisen kleding 
moet voldoen om bij te dragen aan een 
hoge zichtbaarheid van de gebruiker. 
De norm is gebaseerd op minimale 
oppervlakken van reflecterende en 
fluorescerende kleuren en reflecties 
en de plaatsing daarvan op de 
veiligheidskleding. 
 Texstar Hi-Vis is gebaseerd op deze 
norm en kan worden gecombineerd 
met andere gecertificeerde kleding 
om de vereiste beschermingsgraad te 
realiseren.

ZICHTBAAR ZIJN BETEKENT AANWEZIG ZIJN 

TEXSTAR HI-VIS LAAT JE STRALEN.

Zorg ervoor dat u en uw medewerkers goed zichtbaar zijn. Met Hi-Vis, de collectie 
veiligheidskleding van Texstar, bent u in kwetsbare situaties en onder alle 

lichtomstandigheden goed zichtbaar.

1
KLASSE

2
KLASSE

3
KLASSE

GECOMBINEERDE CERTIFICERING VOOR MEER ZICHTBAARHEID
Alle kledingstukken worden bij EN ISO 20471 ingedeeld in drie 
beschermings klassen. Door het combineren van verschillende 
kledingstukken kunnen via een zogenaamde gecombineerde certificering 
verschillende niveaus van de beschermingsklasse worden gerealiseerd. 
De beschermingsklasse voor een kledingstuk is afhankelijk van de grootte 
van de reflecterende en fluorescerende oppervlakken.
 Bij Texstar Hi-Vis is de klasse-indeling gebaseerd op dit systeem en 
momenteel voldoen onze kledingstukken aan Beschermingsklasse 1 
en 2. In de tabel ziet u hoe die gecombineerd kunnen worden en welke 
beschermingsklasse er zo wordt gerealiseerd. In de tabel hieronder ziet u 
welke minimale oppervlakken er vereist zijn voor goedkeuring volgens de 
norm. Als u meer wilt weten over Texstar Hi-Vis en hoe groot uw opdruk- 
en borduurapplicaties mogen zijn zonder dat de beschermingsklasse 
wegvalt, kunt u altijd contact met ons opnemen.
.

1
KLASSE

2
KLASSE

2
KLASSE

1
KLASSE

1
KLASSE

2
KLASSE

2
KLASSE

1
KLASSE

1
KLASSE

2
KLASSE

2
KLASSE

Gecombineerde 
certificering 
Texstar Hi-Vis

Materiaal Fluorescerend (m²) Reflecterend (m²)
Klasse  1 0,14 0,1
Klasse  2 0,5 0,13
Klasse  3 0,8 0,2

Minimaal oppervlak 
voor goedkeuring 
volgens de klassen in 
EN ISO 20471.
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Geschikt 
voor

Transport-, uitzend-, industrie- en 
bouwsector.

Materiaal

55 % katoen, 45 % polyester,  
200 g/m2 Materiaal Oeko-Tex 
Standard 100. Zorgt voor 
zichtbaarheid onder alle 
lichtomstandigheden conform  
EN ISO 20471, klasse 1.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten XS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 350

Geschikt 
voor

Transport-, uitzend-, industrie- en 
bouwsector.

Materiaal
55 % katoen, 45 % polyester,  
200 g/m2 Materiaal Oeko-Tex 
Standard 100.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten XS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 350

HI-VIS FUNCTIONAL  
T-SHIRT
TS22 Unisex

Nieuw T-shirt met fraai design voor bescherming als u 
werkt in kwetsbare omgevingen. Sterk reflecterende 
kleuren en reflecties zorgen voor meer zichtbaarheid 
onder alle lichtomstandigheden en voor een veiligere 
werksituatie. Met katoen dicht op de huid krijgt u een 
T-shirt dat voldoet aan strenge eisen zonder afbreuk 
te doen aan de functionaliteit. Milieukeurmerk Oeko-
Tex Standard 100.
Voldoet aan de eisen voor EN ISO 20471, klasse 1. 

1
KLASSE

VISIBLE PIQUE
PS22 Unisex

Piqué met een perfecte pasvorm en met sterk 
reflecterende kleuren op de mouwen en schouders 
voor een goede zichtbaarheid. Met een fraaie snit voor 
bescherming als u werkt in kwetsbare omgevingen. 
Met katoen dicht op de huid krijgt u een piqué dat 
voldoet aan strenge eisen zonder afbreuk te doen  
aan de functionaliteit. Milieukeurmerk Oeko-Tex  
Standard 100.

NIEUW

NIEUW
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VISIBLE PIQUE
PS22 Unisex

Piqué met een perfecte pasvorm en met sterk 
reflecterende kleuren op de mouwen en schouders 
voor een goede zichtbaarheid. Met een fraaie snit voor 
bescherming als u werkt in kwetsbare omgevingen. 
Met katoen dicht op de huid krijgt u een piqué dat 
voldoet aan strenge eisen zonder afbreuk te doen  
aan de functionaliteit. Milieukeurmerk Oeko-Tex  
Standard 100.

Geschikt 
voor

Transport-, uitzend-, industrie- en 
bouwsector.

Materiaal

100% polyester. Materiaal 
Oeko-Tex Standard 100. Zorgt 
voor zichtbaarheid onder alle 
lichtomstandigheden conform EN 
ISO 20471, klasse 2.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten XS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 351

HI-VIS SWEATSHIRT JACKET
FJ86 Unisex

Modern veiligheidsjack van omgekeerd fleece met 
geborstelde binnenkant en gladde buitenkant, 
ontworpen voor een hoge zichtbaarheid onder alle 
lichtomstandigheden. De voering aan de binnenkant is 
fraai geborsteld en zorgt tot helemaal bovenaan in de 
hoge kraag voor warmte. Zijzakken met rits en mesh-
voering. Borstzak met rits en ID-kaarthouder. De jas 
heeft een vuil- en waterafstotend oppervlak dat tegen 
een stootje kan zonder de waarschuwingskenmerken 
te verliezen. Milieukeurmerk Oeko-Tex Standard 100.
Voldoet aan de eisen voor EN ISO 20471, klasse  2. 

2
KLASSE

NIEUW
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HI-VIS FUNCTIONAL SHELL JACKET
FJ88 Unisex

Een fraai hardshelljack dat heerlijk zit. Bestand tegen 
regen en slecht weer dankzij de getapete naden en 
ritsen en heerlijk gevoerd met mesh en polyester. De 
afneembare muts is aan de achterkant voorzien van een 
klittenbandverstelling. Zijzakken met rits, borstzakken met 
rits en ID-kaarthouder. Het jack biedt bescherming tegen 
regen conform ISO 343. Het heeft bovendien een vuil- 
en waterafstotende behandeling ondergaan om smerig 
te kunnen worden zonder dat de veiligheidskenmerken 
verloren gaan.
Milieukeurmerk Oeko-Tex Standard 100.
Voldoet aan de eisen voor EN ISO 20471, klasse 2.  

2
KLASSE

Geschikt 
voor

Transport-, uitzend-, industrie- en 
bouwsector.

Materiaal

HiVis geel: 100% polyester, zwart:
100% polyamide. Materiaal Oeko-
Tex Standard 100. Waterkolom: 
10.000 mm. Ademend vermogen 
10.000 g/m2/24 u, conform EN ISO 
343:2019. Zorgt voor zichtbaarheid 
onder alle lichtomstandigheden 
conform EN ISO 20471, klasse 2.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten XS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 367

NIEUW
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HI-VIS WINTER JACKET 
FJ92 Unisex

Een nieuwe favoriet als je goed zichtbaar moet zijn. De afneembare 
capuchon biedt een heerlijke bescherming bij snijdende kou. 
Waterdicht, ademend model, heerlijk gevoerd met 100% polyester. 
Manchetten aan de mouwuiteinden die bescherming bieden tegen 
de kou. Een borstzak, steekzakken en een binnenzak van mesh, 
perfect voor het opbergen van je handschoenen. Het jack voldoet 
aan ISO 343 voor bescherming tegen de regen. Steekzakken 
met rits, borstzak met rits en ID-kaarthouder en een binnenzak 
van mesh, perfect voor het opbergen van je handschoenen.  
Milieukenmerk Oeko-Tex Standaard 100. 
Maten L-5XL voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471, klasse 3. 
Maten XS-M voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471, klasse 2.

3
KLASSE

 2
KLASSE

Geschikt 
voor

Transport, serviceberoepen, 
industrie en de bouw.

Materiaal

Hi-Vis geel: Buitenmateriaal  
van 100% polyester, getapete  
naden, waterkolom 10.000 mm/  
ademend vermogen 10.000 g/
m2/24 uur. Zichtbaarheid onder  
alle lichtomstandigheden conform 
EN ISO 20471, klasse 3.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten
Klasse 3: L–5XL   
Klasse 2: XS–M 

Wasgoed 
Q-nummer 367

NIEUW
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Geschikt 
voor

Transport-, uitzend-, industrie- en 
bouwsector.

Materiaal

HiVis geel: 80% polyester / 20% 
katoen, zwart Ribstop: 60% 
polyester, 40% katoen. Materiaal 
Oeko-Tex Standard 100. Zorgt 
voor zichtbaarheid onder alle 
lichtomstandigheden conform EN 
ISO 20471, klasse 1.

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Wasgoed 
Q-nummer 352

HI-VIS FUNCTIONAL TROUSER
FP47 Men  |  WP47 Women

Broek met een hoge zichtbaarheid onder alle 
lichtomstandigheden en met een fraai zittend ontwerp voor 
hem en haar. Stretch met een goede bewegingsvrijheid 
aan de achterkant, versterkte uiteinden en zeven cm brede 
reflecties op de broekspijpen. Op de rechterbroekspijp een zak 
voor documenten plus mes en pennenzakje. Linkerbroekspijp 
met rits, ID-kaarthouder, pennenzakje en opgestikte zak met 
klep. Zijzakken en twee achterzakken. De broek heeft een vuil- 
en waterafstotende behandeling ondergaan die tegen een 
stootje kan zonder de waarschuwingskenmerken te verliezen. 
Milieukeurmerk Oeko-Tex Standard 100.
Voldoet aan de eisen voor EN ISO 20471, klasse  1. 

1
KLASSE

Inwendige 
kniebeschermerzakken  
– geschikt voor 
kniebeschermer AK01. 

Maten & Kleuren
FP47: C44–C62, C146–C156
D84–D128

WP47: 
C34–C50

NIEUW
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Een beveiligingsmedewerker is veel in beweging:  in en uit de auto bij controlerondes en 
uitrukkingen. Of als bewaker van een entree of specifiek object als vertegenwoordiger van een 
bedrijf. Flexibele en comfortabele werkkleding maakt het leven eenvoudiger. Als deze ook nog 
eens fraai zit, maakt dit het werk een stuk aangenamer.
 De collectie van Texstar Security voor beveiligingsmedewerkers is ontwikkeld om te voldoen 
aan de hoogste eisen die worden gesteld aan pasvorm en comfort en uiteraard de signatuur 
van Texstar: verkrijgbaar in verschillende maten en voor zowel dames als heren geschikt. 
Iedereen moet zich prettig voelen in kleding van Texstar.

TER BESCHERMING 
VAN DE BEVEILIGER.
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Inwendige kniebeschermerzakken  
– geschikt voor kniebeschermer AK01. 

COMMANDOBROEK 
VP01 Men  |  VP11 Women

Commandobroek, of hondengeleidebroek, in een duurzaam materiaal 
(inslagsatijn). Verkrijgbaar voor zowel dames als heren: met een 
moderne pasvorm die perfect zit. De broek heeft “anti-slip”-band aan de 
binnenkant van de tailleband en een achterzak. Dubbele beenzakken met 
pennenhouder en een kleinere opgestikte zak met klep en twee grotere 
zakken met ritssluiting, ook onder de klep. Versterkte en voorgevormde 
pijpen met inwendige kniebeschermerzakken. Het uiteinde van de pijpen 
is voorzien van ritsen van 27 cm lang voor eenvoudig aan- en uittrekken 
van schoenen.
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Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
50 % polyester, 50 % katoen,  
310 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 

9700

Wasgoed 
Q-nummer 244
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Inwendige kniebeschermerzakken  
– geschikt voor kniebeschermer AK01. 

BASISBROEK  
VP02 Men  |  VP12 Women

Stevige basisbroek met mooi gesneden rechte pijpen, in variant voor 
zowel hem als haar. Dubbele beenzakken met pennenhouder, een kleinere 
opgestikte zak met klep en twee grotere zakken met ritssluiting, ook 
onder de klep. De broek heeft een achterzak en een “anti-slip”-band aan 
de binnenkant van de tailleband. Voorgevormde knieën met ruimte voor 
kniebeschermers.
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Maten & Kleuren

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
50 % polyester, 50 % katoen,  
310 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 

9700

Wasgoed 
Q-nummer 244
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NATO PULLOVER
VN01 Unisex  

Mooie trui met ribgebreide ronde hals, manchetten en 
boord. Borstzak met klep en pennenzak op de linkermouw. 
Het schoudergedeelte en de ellebogen zijn versterkt. 
Portofoonhouder op rechter- en linkerschouder. Naamhouder op 
rechterborst. Functiebenamingvoorziening, op linkerborst met 
klittenband (eenvoudig te vervangen).

COMMANDOTRUI ZIP 
VN02 Unisex  

Fraaie commandotrui met rits en hoge kraag. Ribgebreide 
boorden aan de mouwuiteinden en aan de onderkant. 
Borstzak met klep en pennenzakje op de linkermouw. 
Versterkte schouderpartij en ellebogen. Portofoonhouder 
op rechter- en linkerschouder. Naamhouder op de borst. 
Functiebenamingvoorziening, op linkerborst met klittenband 
(eenvoudig te vervangen).

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
50 % polyester, 50 % katoen,  
350 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 9700

Maten  XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 271

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
50 % polyester, 50 % katoen,  
350 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 9700

Maten  XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 271
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BEVEILIGERSPOLO
VK01 Unisex

Een moderne polo met een uitstekende pasvorm 
en mooie widespreid-kraag die de vorm behoudt. 
Versterkt schoudergedeelte, portofoonhouder 
op rechter-en linkerschouder. Naamhouder op 
rechterborst. Functiebenamingvoorziening, op 
linkerborst met klittenband (eenvoudig te vervangen).

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters

Materiaal
50 % polyester, 50 % katoen,  
230 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 

9700

Maten  XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 245
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PULLOVER
VL01 Unisex

Coltrui van 100% katoen. Smalle geribde col 
en manchetten.

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters

Materiaal
100 % katoen, 240 g/m2

Kleuren  Donkergrijs 

9700

Maten  XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 272
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OVERHEMD LANGE MOUWEN
VS03 Men  

Klassiek overhemd met moderne boord, lange mouwen 
en een borstzak op het herenmodel. Epauletten, 
portofoonhouder op rechter- en linkerschouder. Fraai 
gesneden model. Ook verkrijgbaar als model met korte 
mouwen (VS04/VS14).

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
97 % katoen, 3 % spandex, 
160 g/m2  

Kleuren  Wit 0100

Maten VS03  
S–5XL

VS13   
XS–3XL

Wasgoed 
Q-nummer 239
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HARDSHELLJACK
VJ01 Unisex

Stijlvol, kort hardshelljack met portofoonhouder, naamhouder, 
functiebenamingvoorziening met klittenband is inbegrepen. 
Inzetstukken in de mouwen, capuchon die zowel afneembaar 
als oprolbaar is in de kraag. 50 mm reflectieband aan de 
manchetten en zoom. Eén mouwzak met ritssluiting, twee 
grote borstzakken met ritssluiting, één binnenzak. Wind- en 
waterdicht met ademend vermogen.

3
0

0
0

 m
m

3000g/m2/24h

Geschikt 
voor

Beveiligers, bewakers en 
parkeerwachters.

Materiaal
100 % polyester (rib), 175 g/
m2. Vattenpelare 3000 mm. 
Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h

Kleuren  Donkergrijs 

9700

Maten  XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 273

Voel je vrij om aan te vullen met
Inritsjack OJ03, zie pag 139.
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Geschikt 
voor Stewards, beveiligers.

Materiaal 100 % polyester, 160 g/m2

Kleuren  Geel/Zwart 2099

Maten S-4XL (S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL)  

Wasgoed 
Q-nummer 279

Geschikt 
voor Stewards, beveiligers

Materiaal 100 % katoen.

Kleuren  Zwart 9900 

Maten One size 

Q-nummer 286

Geschikt 
voor Stewards, beveiligers

Materiaal 70 % polyester, 30 % pu.

Kleuren  Zwart 9900 

Maten
S: 59 cm
M: 74 cm
L: 89 cm

XL: 104 cm
XXL: 119 cm

Q-nummer 326

Geschikt 
voor Stewards, beveiligers

Materiaal 60 % polyester, 40 % polyamide.

Kleuren  Zwart 9900 

Maten
S/M: Lengte 110 cm + gesp
L/XL: Lengte 132 cm + gesp
2XL/3XL: Lengte 147 cm + gesp

Q-nummer 319

COL
OA05 Unisex

Losse col in plaats van een coltrui.

REFLECTIEVEST 
VV02 Unisex

Geel, slank gesneden waarschuwings-
vest zowel bewakers als parkeer wachten. 
Portofoonhouder, zwart borststuk.

Als optie beschikbare opdrukken:

1. BEWAKING, 2. PARKEERWACHT, 3. HOST

UITRUSTINGS-
RIEM 
VA01 Unisex

Uitrustingsriem voor persoonlijke uitrusting, 
50 mm met 3-puntssluiting aan de 
voorkant. Zacht binnendeel met klittenband 
waardoor de riem goed blijft zitten. De riem 
kan ook worden gecombineerd met VA10, 
onze ondersteuningsriem.

ONDERSTEUN-
INGSRIEM
VA10 Unisex

Ondersteuningsriem 80 mm, voor 
ergonomische ondersteuning en comfort  
bij het dragen van uw uitrusting. Kan 
worden gecombineerd met VA01.

NIEUW NIEUW
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CAP
VA02 Unisex

Cap die aan te passen is voor bewakers, 
parkeerwachters etc.

WINTERCAP
VA03 Unisex

Gevoerde wintercap met warm teddy 
aan de binnenkant van de oorflappen. 
De oorflappen kunnen om de cap 
worden gevouwen.

GEBREIDE 
MUTS
VA04 Unisex

Kabelgebreide warme muts met gevouwen 
rand. 

Geschikt 
voor Bewakers, parkeerwachters

Materiaal 67 % polyester, 33 % katoen.

Kleuren
 Zwart 9900 

Maten 54/56, 60/62 

Q-nummer 221

Geschikt 
voor Bewakers, parkeerwachters

Materiaal 67 % polyester, 33 % katoen.

Kleuren
 Zwart 9900 

Maten 54/56, 60/62 

Q-nummer 221

Geschikt 
voor Bewakers, parkeerwachters

Materiaal 50 % wol, 50 % acryl.

Kleuren
 Zwart 9900 

Maten One size 

Q-nummer 284

KNIEBESCHER- 
MERS
AK01 Unisex

Soepele beschermers om de knieën 
te ontzien. Garanderen volledige 
bewegingsvrijheid en zijn geschikt voor 
de verborgen kniezakken in onze broeken 
VP02 en VP12.

INRITSJACK
OJ03 Unisex

Een bijzonder fraai, licht en warm Inritsjack voor koude dagen of avonden. Het 
jack is eenvoudig in te ritsen en als warm jack te gebruiken in combinatie met ons 
Hardshelljack voor bewakers, VJ01.

Geschikt 
voor

Bewakers en parkeerwachters.

Materiaal 100 % polyester, 160 g/m2

Kleuren  Zwart 9900

Maten XXS-5XL  

Wasgoed 
Q-nummer 274

Geschikt 
voor

Kniebeschermers voor 
incidenteel gebruik.

Materiaal 100 % schuimrubber.

Kleuren
 Zwart 9900 

Maten One size 

Q-nummer 212
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ACCESSOIRES 
MAKEN HET 
VERSCHIL.
Dat stukje extra boven die bedrijfsjacks – 
pullers die met hun heldere kleuren een eigen 
uitstraling krijgen. Een klein detail misschien, 
maar dat zie je wel! En dan misschien nog een 
bijpassende ceintuur en het plaatje is helemaal af. 
Mooi!
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Geschikt 
voor

Alle serviceberoepen waarbij een 
beetje extra warmte nodig is. Een 
mooie favoriet die mensen ook 
lekker in hun vrije tijd dragen.

Materiaal
70% polyester/30% polyamide met 
anti-odour bamboe. 

Kleuren  Grijs 9599

Maten
US01  
Dubbele maten: XXS/XS, S/M,  
L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

Wasgoed 
Q-nummer 328

LIGHT WEIGHT UNDERWEAR 
US01 Unisex  

Supermooi ondergoed van functioneel sneldrogend 
materiaal dat zorgt voor een effectieve vochtafvoer 
bij lage tot middelmatige inspanning. Een kledingstuk 
dat je warm en droog houdt. Aangesloten 
ergonomische pasvorm met slechts enkele naden en 
een modern design zorgen voor een hoog comfort 
zonder wrijving. Een favoriet.
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Geschikt 
voor

Voor wie een warme en fraaie muts 
nodig heeft die altijd klopt.

Materiaal 93% acryl, 6% spandex, 1% nylon.

Kleuren
 Marineblauw 

8900 

 Grijs 9200

 Zwart 9900

Maten AC16  
One size

Wasgoed 
Q-nummer 285

Geschikt 
voor

Voor wie een warme en fraaie muts 
nodig heeft die altijd klopt.

Materiaal 100 % GOTS-gecertificeerde 
biologische katoenvezel, 5gg.

Kleuren
 Groen 4900

 Marineblauw 

8900 

 Grijs 9200

 Zwart 9900

Maten AC16  
One size

Wasgoed 
Q-nummer 348

MUTS BEANIE DOUBLE CAP
AC16 Unisex

De winterfavoriet met een heerlijke moderne look. 

MUTS RIBBED SOFT CAP
AC19 Unisex

Nieuwe Ribbed Soft Cap voor een modieuze, stoere 
look dankzij de dubbele omslag.  
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Geschikt 
voor

Een goede promotieriem, geschikt 
voor alle branches.

Materiaal 70% polyester, 30% katoen.

Kleuren

 Wit 0100

 Neon 4000 

 Geel 2100 

 Rood 5600 

 Grijs 9600

 Marineblauw 

8900 

 Oranje 5300 

 Lichtblauw 

8400 

 Zwart 9900 

 Groen 4400 

 Lichtgrijs 

9200 

Maten AB02  
One size

Kan worden 
ingekort. 
Breedte 40 mm.

Q-nummer 210

Geschikt 
voor

Voor wie een dunnere muts wil die in 
alle omstandigheden van pas komt.

Materiaal 95% katoen, 5% spandex.

Kleuren

 Wit 0100

 Neon 4000 

 Geel 2100 

 Rood 5600 

 Grijs 9600

 Marineblauw 

8900 

 Oranje 5300 

 Lichtblauw 

8400 

 Zwart 9900 

 Groen 4400 

 Lichtgrijs 

9200 

Maten AC12  
One size

Wasgoed 
Q-nummer 257

MUTS BEANIE
AC12 Unisex

Muts met fraaie snit in een wat dunner model 
met stretch. Perfect voor mensen die binnen en 
buiten werken. De ideale promotiemuts die u kunt 
combineren met bijvoorbeeld een riem of pullers. 

TAILLERIEM ARMY
AB02 Unisex

Klassieke legerriem met echte metalen gesp. Mooi en 
stijlvol. Omkeerbare riem, met of zonder logo
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Geschikt 
voor

Bijvoorbeeld auto-industrie, 
reconditionering, 
schoonmaak en montage.

Materiaal 85% polypropyleen, 15% elastic.

Kleuren
 Zwart 9900 

Gesp met 
rubber

 Zwart/Zilver 

9992, Metalen 
gesp met rubber

Maten AB01  
One size

Inkorten tot de 
juiste lengte. 
Breedte 40 mm.

Q-nummer 219

100 cm is geschikt 
voor maat C44–C52. 
C146–152. D96 
(28–34 inch)

120 cm is geschikt 
voor maat C54–C62. 
C154–156. D100–120 
(32–44 inch)

Geschikt 
voor

Voor wie een warme en fraaie muts 
nodig heeft die altijd klopt.

Materiaal 100% acryl.

Kleuren  Wit 0100 

Maten AC01  
One size

Q-nummer 214

Geschikt 
voor

Een elegante promotieriem, geschikt 
voor management, verkopers, 
service, recepties, winkel e.d.

Materiaal Leer.

Kleuren  Zwart 9900

Maten AB03  
One size

Inkorten tot de 
juiste lengte. 
Breedte 40 mm.

Q-nummer 211

MUTS
AC01 Unisex

Gebreide muts voor de juiste look.

LEREN RIEM
AB03 Unisex

Een exclusieve riem van de hoogste kwaliteit. Mooi bij 
chino’s en geklede broeken. U bepaalt zelf de lengte.

TAILLERIEM STRETCH
AB04 Unisex

Stretchriem met klittenbandverstelling. Gesp en 
andere details met rubber, wat de kans op krassen 
minimaal houdt.
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Geschikt 
voor

Een makkelijke manier om je eigen 
stempel te drukken op de kleding.

Materiaal 70% polyester, 30% katoen.

Kleuren

 Wit 0100

 Neon 4000 

 Geel 2100 

 Rood 5600 

 Grijs 9600

 Marineblauw 

8900 

 Oranje 5300 

 Lichtblauw 

8400 

 Zwart 9900 

 Groen 4400 

 Lichtgrijs 

9200 

Maten
AP05  
One size
(4 st. in dezelfde kleur/verp.)

Q-nummer 208

Geschikt 
voor

Al onze kleding. Handig voor 
bijvoorbeeld service, montage, 
auto-industrie, reconditionering, 
schoonmaak, onderhoud van 
onroerend goed en ambachtelijk 
werk.

Kleuren  Zwart 9900

Maten AP03  
One size

2 hangzakken/
verpakking

Q-nummer 213

Geschikt 
voor

Kniebeschermers voor wie soms op 
de knieën werkt.

Materiaal 100% celrubber.

Kleuren  Zwart 9900

Maten AK01  
One size

Q-nummer 212

HANGZAKKEN
AP03 Unisex

Als je geen hangzakken zou hebben, waar zou je 
dan je spijkers, schroeven, pluggen, klemmen, tape, 
gereedschap en losse munten moeten bewaren? Onze 
praktische, loshangende zakken zijn aan de binnenkant 
versterkt en hebben een spijkerzak en zes extra 
zakken. Twee hangzakken per verpakking.

KNIEBESCHERMERS
AK01 Unisex

Soepele beschermers om de knieën te ontzien. 
Garanderen volledige bewegingsvrijheid en zijn 
geschikt voor de verborgen kniezakken in onze 
broeken FP20, FP24, FP27, FP35, FP38, WP20,  
WP27, WP35 en WP38.

LEREN RIEM
AB03 Unisex

Een exclusieve riem van de hoogste kwaliteit. Mooi bij 
chino’s en geklede broeken. U bepaalt zelf de lengte.

PULLERS
AP05 Unisex

Het zijn de kleine details die het verschil maken. 
Geef uw kleding een persoonlijk tintje door deze te 
completeren met pullers. Een eenvoudige manier om 
een eigen identiteit en stempel te creëren.



MAATGIDS – VIND UW MAAT
U kunt bij ons kiezen uit een groot aantal maten, zodat u eenvoudig de juiste maat kunt vinden. Voor onze truien 
en jacks kijkt u naar de maat van de goed zittende kleding die u al hebt. Vervolgens vergelijkt u deze met onze 
tabellen om uw maat te vinden. Voor onze broeken maken we gebruik van inch in plaats van centimetermaten. 
Dat doen we omdat dat in meer maatstappen resulteert, waardoor het makkelijker is om de juiste maat te vinden. 
Neem uw lichaamsmaten op en u ontvangt kleding die u helemaal naar de zin is. Zo eenvoudig is het. Een meetlint 
is alles wat u nodig hebt.

Alle kleding van Texstar is zorgvuldig getest en eenvoudig 
te onderhouden. Volg onze wasvoorschriften, dan gaat uw 
kleding lang mee en ontziet u het milieu: 

  Sorteer de kleding altijd op temperatuur en kleur. 
Kleding die is gemerkt met “Met vergelijkbare kleuren 
wassen” kan een teveel aan verf bevatten, waardoor 
andere kleding kan verkleuren. Na een aantal 
wasbeurten is het probleem opgelost.

  Gekleurde kleding moet altijd worden gewassen op de 
hoogste temperatuur die voor de betreffende kleding is 
toegestaan.

  Doe ter bescherming ritsen vóór het wassen dicht.

  Voorwassen is maar zelden nodig. Behandel lastige 
vlekken in plaats daarvan vóór het wassen met 
vlekverwijderaar.

  Alle gekleurde kleding moet worden gewassen met een bont-
wasmiddel, zodat de oorspronkelijke kleur bewaard blijft. 

  Doseer het wasmiddel volgens de aanwijzingen van 
de fabrikant en de hardheidsgraad van het water. Uw 
gemeente kan u daarover informeren.

  Gebruik geen wasmiddelen die bleekmiddelen als 
natriumhypochloriet, perboraat of percabonaat 
bevatten.

  Let ook op dat het wasmiddel geschikt is voor de 
beoogde temperatuur.

  Vermijd het gebruik van spoelmiddel.

  De meeste kleren kunnen het beste hangend drogen. 
Zorg dat u ze eerst uitschudt en gladstrijkt. Dat is 
vooral bij gebreide materialen van belang.

  Let bij eventueel drogen in een droogtrommel op dat de 
kleding niet helemaal droog wordt. Zo verkleint u het 
risico op krimpen of onnodige slijtage.

ONDERHOUDSTIPS

Meet als volgt

1   Borst
  Meet over het breedste deel van de borst.

2   Taille
   Meet rondom de taille ter hoogte van waar normaal uw jeans zit. Houd 

rekening met het model dat u normaliter draagt. Heeft uw jeans een lage taille, 
dan meet u lager. Heeft deze een hoge taille, dan meet u daar. Zit uw broek op 
uw heupen, dan meet u op die hoogte. 

3   Heupen
   Meet over het breedste deel van de heupen.

4   Binnenbeen
   Wanneer u de lengte voor een broek meet, moet u altijd de binnenmaat 

nemen, d.w.z. de binnenkant van uw been. Het makkelijkste is een broek te 
meten die u goed past. Meet vanaf het kruis tot aan de onderkant van de pijp. 

   Tip! Als u een jeans hebt die lekker zit, kunt u ook kijken wat deze voor maat 
heeft. Er zijn twee verschillende maten, deze zijn in inch. Als voorbeeld 
nemen we 30/32. De eerste maat is de taillemaat. De tweede is de lengte van 
de jeans.

2
2

1
1

33

44



HERENMATEN – LICHAAMSMATEN

DAMESMATEN – LICHAAMSMATEN

MAATTABEL – KLEDING

Vragen over de maten of niet kunnen vinden wat je zocht?  
Neem contact op met uw leverancier.

Maat taille (inch) 27 28-29 30 31-32 33 34 36 38 40 44 46

Normale taille (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Uw lengte  
176–182 cm C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64

(1) Borst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

(2) Taille 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

(3) Heupen 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

(4) Binnenbeen 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Maat taille (inch) 25 26-27 28 29-30 31 32-33 34 35-36 38 40 42

Normale 
heupomvang (3) XS S M L XL 2XL 3XL

Uw lengte  
164–172 cm C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52

(1) Borst 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

(2) Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

(3) Heupen 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

(4) Binnenbeen 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84

Maten Dames Heren Overhemden Truien Mutsen Wanten

XS 32 44 35-36 3 53-54 6

S 34-36 46-48 37-38 4 55-56 7

M 38 48-50 39-40 5 57-58 8

L 40 52-54 41-42 6 59-60 9

XL 42 56-58 43-44 7 61-62 10

2XL 44 60-62 45-46 8 63-64 11

Bredere taille (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Uw lengte  
170–174 cm D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128

(1) Borst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

(2) Taille 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122

(3) Heupen 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

(4) Binnenbeen 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Normale taille (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Uw lengte  
182–186 cm C146 C148 C150 C152 C154 C156

(1) Borst 92 96 100 104 108 112

(2) Taille 80 84 88 92 96 100

(3) Heupen 96 100 104 108 112 116

(4) Binnenbeen 84 85 86 87 88 89
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Broeken

FP43/WP43 Tech Stretch Pants 111,88 101,77 17 

FP33 Stretch Pants 104,69 95,21 19

FP37/WP37 Functional Stretch Pants 96,15 87,40 20

FP38/WP38 Duty Stretch Pants 99,58 90,52 21

*FP25/WP25 Service Stretch Pants 57,19 51,98 22

FP35/WP35 Service Stretch Pocket Pants 101,15 91,98 23

FP46/WP46 Service Pants 45,73 41,56 24

FP36/WP36 Chinos Pants 91,67 83,33 26

*FP21/WP21 Functional Duty Chinos 51,46 46,77 26

*FP17/FPW1 Functional Duty Pants 62,92 57,19 27

FP20/WP20 Duty Pocket Pants 73,75 67,08 27

*FP26/WP26 Service Pants 40,00 36,35 28

*FP27/WP27 Pocket Service Pants 49,17 44,69 28

*FP31/WP31 Light Service Pants 95,21 86,56 29

FS12 Duty Stretch Shorts 82,08 74,69 32

FS11 Functional Light Shorts 69,58 63,23 33

FSW8 Functional Duty Shorts 68,96 62,71 33

*FS08 Functional Duty Shorts 58,33 53,02 34

FS09 Service Stretch Shorts 57,19 51,98 34

FS10 Functional Light 3/4 Pants 71,35 64,90 35

*FS06 Functional Duty 3/4 Pants 51,46 46,77 35

FS18 Duty Stretch Pirate Pants 95,21 86,56 36

WP18 Women’s Stretch Skirt 71,35 64,90 37

WP19 Skirt Agnes 118,96 108,13 37

T-shirts & Piqués

TS13/*WT13 Crew T-Shirt 10,63 9,69 40

TS18/WT18 Basic T-shirt 9,06 8,23 41

TS21/WT21 Eco Fusion T-shirt 16,56 15,10 43

PS21/PW21 Eco Fusion Pique 26,15 23,75 43

TS19/WT19 Stretch Crew T-shirt 13,02 11,77 44

TS17/WT17 Stretch T-shirt Long Sleeve 18,96 17,19 44

TS20/WT20 T-shirt Function 32,08 29,17 45

PS20/PW20 Polo Pique Function 41,56 37,81 45

PS03/PSW3 Pique Shirt 18,96 17,19 46

PS04/PSW4 Pique Shirt 27,40 24,90 47

PS05/PSW5 Pique Shirt 50,52 45,94 48

*PS06/PSW6 SH COOL Pique Shirt 34,27 31,15 48

PS07/PSW7 Stretch Pique Shirt 53,54 48,65 49

PS11/PW11 Stretch Pique Shirt 43,96 40,00 50

*PS08 Stretch Pique Shirt Long Sleeve 59,48 54,06 51
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Sweatshirt

HC03/WC03 Hooded Cardigan 64,58 58,75 54

SW09/SWW9 Crew Cardigan 78,54 71,35 56

FJ68/WJ68 Team Jacket 62,92 57,19 57

HC04/WC04 City Cardigan 62,92 57,19 58

HC09/WC09 Hooded Cardigan 94,06 85,52 59

HC11/WC11 Crew Cardigan 110,73 100,63 60

*SW02/SWW2 Crew Cardigan 64,27 58,44 61

SW13 Crew Sweatshirt 38,85 35,31 62

SW14 Crew T-neck 46,88 42,60 62

SW17 Crew Neck Sweater 33,65 30,63 64

SW18 Crew Half Zip Sweater 43,44 39,48 65

Overhemden

SH26/WS26 Contemporary Shirt 83,33 75,73 69

SH19/WS19 Dress Shirt 47,50 43,23 70

*SH21/WS21 Dress shirt 40,00 36,35 72

SH12/WS12 Oxford Shirt 59,58 54,17 73 

SH20/WS20 Dress Shirt Short Sleeve 41,56 37,81 74

SH16 Service Shirt 63,02 57,29 77

Gebreid

PL06/PW06 Pullover 88,02 80,10 80

PL05/PW05 Pullover 66,77 60,63 80

PL01/PW01 Pullover V-ringad 71,35 64,90 81

*PL04/PW04 Pullover V-ringad (50/50) 91,88 83,54 81

Pak

VJ04 Men’s Elegant Suit, Jacob 261,98 238,13 85

VV04 Men’s Elegant Suit, Leon 118,96 108,13 85

VP04 Men’s Elegant Suit, Jason 118,96 108,13 85

VJ14 Women’s Elegant Suit, Dixie 261,98 238,13 86

VV14 Women’s Elegant Suit, Ellie 118,96 108,13 86

VP14 Women’s Elegant Suit, Mika 118,96 108,13 86

WP19 Skirt Agnes 118,96 108,13 87

WD19 Dress Janet 190,63 173,33 87

Softshell

FV79/WV79 Softshell Vest 73,23 66,56 90

FJ79/WJ79 Softshell Jacket 105,31 95,73 91

FJ80/WJ80 Softshell Jacket 3-L 131,67 119,69 92

*WV29 Softshell Vest 34,38 31,25 93

*FJ29/WJ29 Hooded Softshell 40,10 36,46 94

*FJ39/WJ39 Softshell Jacket 44,69 40,63 95

*FJ30/WJ30 City Softshell 68,65 62,40 96

*FJ58/WJ58 Softshell Jacket Flexible 112,40 102,19 97
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Fleece

FJ66 Pile Jacket 105,31 95,73 99

FJ46/WJ46 Fleece Jacket Stretch 90,42 82,19 100

FJ36/WJ36 Light Fleece 43,96 40,00 101

Ongevoerde jacks

FJ74/WJ74 Hybrid Jacket 105,31 95,73 104

FV74/WV74 Hybrid Vest 86,88 78,96 104

FJ81 Quilted Jacket 91,67 83,33 105

FJ93 Hooded Hybrid Jacket 102,40 93,02 106

FJ70 Light Shell Jacket 101,98 92,71 108

FJ63/WJ63 Bomber Jacket 141,56 128,75 109

*FJ62/WJ62 Shell Jacket 114,06 103,65 110

*FJ59/WJ59 Light Jacket 96,88 88,02 111

FJ71 Shell Jacket 120,21 109,27 112

FJ67 Long Jacket 114,06 103,65 112

*FJ60 Mid Season Jacket 100,73 91,56 113

Gevoerde jacks

FJ76 Winter Jacket Base 141,56 128,75 116

*FJ53 North Jacket 129,38 117,60 116

*FV61 Winter Down Vest 142,92 129,90 117

FJ61/WJ61 Winter Down Jacket 165,52 150,52 117

FJ64 Winter Jacket 173,85 158,02 118

FJ65/WJ65 Winter Jacket Long 181,04 164,58 118

FJ90 Service Winter Jacket 154,79 140,73 119

Veiligheidskleding

TS22 Hi-Vis Functional T-shirt 40,42 36,77 124

PS22 Hi-Vis Functional Pique 42,81 38,85 124

FJ86 Hi-Vis Functional Fleece 108,96 99,06 125

FJ88 Hi-Vis Functional Shell Jacket 197,71 179,69 126

FJ92 Hi-Vis Winter Jacket 273,96 249,06 127

FP47/WP47 Hi-Vis Functional Trouser 109,48 99,58 129

Product Adv 1 st Adv >25 st Pagina

Beveilger

VP01 Commandobroek 116,67 106,04 132

VP02/VP12 Basisbroek 104,06 94,58 133

VN01 Nato Pullover 126,46 115,00 135

VN02 Commandotrui Zip 146,46 133,13 135

VK01 Beveiligerspolo 60,73 55,21 136

VL01 Pullover 35,94 32,71 137

VS03/VS13 Overhemd lange mouwen 70,63 64,17 138

VJ01 Hardshelljack 179,27 162,92 139

VV02 Reflectievest 73,13 66,46 140

OA05 Col 14,27 13,02 140

VA01 Bewakersriem/uitrustingsriem 30,83 28,02 140

VA10 Ondersteuningsriem 32,81 29,79 140

VA02 Cap 27,29 24,79 141

VA03 Wintercap 34,58 31,46 141

VA04 Gebreide muts 34,79 31,67 141

AK01 Kniebeschermers 18,89 17,00 141

OJ03 Inritsjack 64,58 58,75 141

Accessoires

US01 Light Weight Underwear 76,15 69,27 143

AC19 Muts Ribbed Soft Cap 13,02 11,77 144

AC16 Muts Beanie Double Cap 16,56 15,10 144

AC12 Muts Beanie 9,06 8,23 145

AB02 Tailleriem Army 13,02 11,77 145

AC01 Muts 3,75 3,44 146

AB03 Leren Riem 20,10 18,33 146

AB04 Tailleriem Stretch 13,02 11,77 146

AP03 Hangzakken 19,17 17,40 147

AK01 Kniebeschermers 10,00 9,06 147

AP05 Pullers 4,17 3,75 147
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Alle prijzen zijn adviesprijzen in EUR  excl. BTW. Wederverkopers mogen zelf hun prijzen vaststellen. Texstar behoudt zich het recht voor om op elk moment 
prijswijzigingen door te voeren. Voorbehoud voor tussentijdse verkoop en uitverkoop. Omdat Texstar voortdurend werkt aan de ontwikkeling van zijn producten, 
kunnen variaties voorkomen tussen de kleding in de catalogus en de werkelijke kleding. Drukfouten en afwijkingen in kleurweergave voorbehouden.

Tel. orders +31 (0)318-303520  

Head office Sweden +46 (0)176-296550

info@texstar.nl   |  www.texstar.nl


