
T-shirts och pikéer som  
ger det där lilla extra.
Skapa din egen profil. Det finns tre viktiga principer som är gemensamma för alla lätta arbets- och profilkläder från Texstar: De är utformade med 
omsorg om detaljer, de har en modern, kroppsnära passform – där allt finns för både män och kvinnor. Och den färgmatchade kollektionen i fem 
basfärger gör att du kan kombinera plaggen i princip hur du vill. Alla i teamet kan få sin favorit – och ändå sitter allt ihop. Gör det enkelt för dig:  
Bygg din värld med kvalitetsprodukter från Texstar.

Byxor och 
shorts för 
 varma,  soliga 
dagar.
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Service Stretch Shorts FS09
Shorts med ”extra comfort” i WX2, med samma 
coola look. som Service Stretch Pants. Designade för 
rörlighet. Smidiga och följsamma shorts med sju fickor 
och inbyggd stretch. 

Functional Duty Shorts FS08
Ännu en variant i serien Functional Duty, här 
i shortsmodell. Bekväm och uppskattad, bra 
passform och en riktig sommarfavorit.

Functional Duty 3/4 Pants FS06
Sommarens snyggaste trekvartsbyxa. Är en 
trekvartsmodell av våra Functional Duty Pants men 
utan knäfickor. 

Service Stretch Pants FP25/WP25
En byxa med inbyggd stretch för tuffa tag i vårt material WX2, vilket 
är en vaxad tråd som använts när tyget vävts. Bekväm och skön med 
den inbyggda stretchen bak och på knän. Utformad för situationer 
där rörlighet och smidighet är viktigt utan att ge avkall på tålighet. 

South Jacket FJ52
Det är många, inte bara seglare och golfare, som 
älskar denna vindtålig och vattenavvisande vår- 
och sommarjacka. Trivsamt bekväm och med en 
avslappnad look är vår South Jacket aldrig fel. 
Krage och muddar är snyggt stripade, unisex. 

West Jacket FJ55
Klassiskt tvåfärgad jacka som passar lika bra för både män 
och kvinnor. Vindtålig och vattenavvisande med vaxat ok. 
Tvåfärgad krage, bröstficka med blixtlås, och innerficka är 
andra detaljer som ger West Jacket sin karaktär.

Fleece Jacket Stretch FJ46/WJ46
En modern fleece med tre lager som med sin unika stretch 
gör den smidig och bekväm. Extra förstärkta detaljer som 
gör att den sticker ut, lättskött och skön – en riktig favorit. 

Crew T-shirt TS13/WT13
Modern skärning och 100 % ringspunnen kammad bomull gör den till vår mest populära 
t-shirt. En detalj som ger extra god passform är ett nackband som sitter på insidan från 
axel till axel och herrmo. Inget sladder här inte. Herrmodellen har ärmficka som ger ehen 
karaktär. Att den även har miljömärkningen Öko-Tex Standard 100 är vi stolta över.
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Pique Shirt PS04/PSW4
Snarlik PS03/PSW3 men gjord för lite tuffare tag. Med 50 % bomull och 50 % polyester är 
den slitstark, tål industritvätt i 60° och har extra hög färgäkthet. Samma snygga detaljer 
med fem knappar för damer, ficka på herrarnas ärm – och såklart skön passform för båda. 

Pique Shirt PS03/PSW3
Klassisk kvalitetspiké med detaljer som sticker ut. Herrmodellen har en ficka på ena ärmen 
och dammodellen en lite djupare halslinning och två extra knappar. En snygg widespread-
krage håller formen och givetvis är den i 100 % bomull. 
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Vänd så hittar du din närmaste butik. Texstars hela sortiment finns på www.texstar.se.
Rekommenderade cirkapriser är > 25st exkl moms. Reservation för eventuella tryckfel. Gäller till 31/8-2014
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