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Bevakningsbranschen har en hög synlighet i samhället. Medarbetarna är ansiktet 
utåt och skall uppfattas enhetligt med ett snyggt och sobert intryck – vare sig 
man arbetar ute på fältet eller på kontoret. 
 Med välskurna plagg för både honom och henne ser Texstar Security till att 
ditt varumärke uppfattas konsekvent och genomtänkt. Vi gillar inte one-size-fits-
all – vi ser ju inte likadana ut. Därför har vi fler storlekar än de flesta och olika 
skärningar som passar både henne och honom. Kläder att trivas i.
 Det är det vi kallar the Texstar Way.
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Ordningsvakter arbetar i publika miljöer där det ställs särskilda krav på 
ordningshållning. Hit räknas till exempel kollektivtrafik, centrumanläggningar, 
nattklubbar och olika former av evenemang. Det ställs höga krav på 
ordningsvakts uniformen som skall följa Rikspolisensstyrelsens föreskrifter 
PMFS 2017:12 FAP 670-1 den skall även ha en  god passform, uppfylla 
ergonomiska krav och klara många timmar på jobbet. 

Alla produkter från Texstar Security är snyggt skurna för att sitta bra på både tjejer och killar. De är 
modernt, ergonomiskt utformade – och alla våra byxor finns i tumstorlekar för att alla skall hitta sin 
unika storlek som man trivs i. 

Högt ställda färgkrav
Rikspolisstyrelsen har högt ställda krav på vilken blå färg ordningsvaktens uniform skall ha.  Mer 
information finns i bilaga 4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, PMFS 
2017:12 FAP 670-1. Där finns även mätvillkor för den blåa färgen: NCS 7015-R90B och den ljusblå 
färgen: 2142-R83B. Du som inhandlar ordningsvaktsuniformer ska försäkra dig om att leverantören 
uppfyller kraven i en färgrapport. Texstar Security uppfyller alla dessa krav från Rikspolisstyrelsen.

Ordnings-
vakten
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Ordnings-
vakten

Fakta om ordningsvaktens uniform 
Rikspolisstyrelsen har genom FAP 670-1 “9
kap. 1 §” bestämt att alla som skall tjänstgöra
som ordningsvakter ska bära den uniform som
föreskrivs enligt bilaga 4, oavsett om det gäller
bevakningsföretag eller om man arbetar som frilans.
 
En ordningsvakt ska vara utrustad med handfängsel
och betong. Handfängsel ska vara av metall av
den typ som polismyndigheterna tilldelar poliser.
 
Ordningsvakt som är arbetsledare får även bära
armbindel, axelmarkering eller bricka som visar
hans eller hennes funktion eller uppgift.
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Kvalitet är mycket. Men allt kan kokas ner till några bärande principer: Både han 
och hon ska trivas i våra kläder. Alltså designar vi med moderiktig passform för 
både honom och henne. Vi har också fler storlekar än de allra flesta. Plaggen är 
också fulladdade med smarta detaljer och material som visar att vi tänker på dig 
och hur din vardag ska bli enklare och bekvämare. 
 

Vi tror på att kunna leverera en helhet
Vår kollektion ska fylla de flesta behoven i en organisation med ett sortiment som passar alla. Vi 
levererar färdigpackade produkter med loggor på plats. 
 Tillgänglighet är också viktigt, därför finns det mesta på lager – och med en finslipad 
distributionsapparat kan vi leverera just-in-time för den som så önskar. Att vi är ISO-certifierade för 
kvalitet enligt ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015 är vi stolta över och det visar att vi strävar efter 
att hela tiden bli bättre. Ett snäpp för varje år. Det kallar vi kvalitet.

Vad är 
kvalitet?
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Vad är 
kvalitet?
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Tänk. Om.
Tänk. Om. Det är något vi gör dagligen. Vi funderar på hur vi ska kunna 
utveckla ännu bättre produkter, det handlar givetvis om att göra ännu bättre 
plagg – men att producera kläder är ett stort ansvar. Vi har ett ansvar för att 
göra det vi kan bäst, att utveckla och producera lätta arbets- och profilkläder, 
på ett så hållbart sätt som möjligt. 
 Egentligen är det högst naturligt. Vi vill som de flesta andra kunna säga till 
våra barn och barnbarn att vi gjorde vårt bästa för att bidra till en hållbarare 
värld. Tänk – om vi gör så där istället, hur blir det då?

Tänk. Till.
Den cirkulära ekonomin tvingar oss att tänka till. Och om man tänker lite 
smartare kommer man lite längre. Det är lite av vårt motto på Texstar. Eller 
the Texstar Way som vi kallar det. Det innefattar även hur vi arbetar med 
hållbarhet. En del kallar det CSR. Vi kallar det att bry sig.
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Tänk. Om.
Miljöperspektiv för textilproduktion
I en produktionsprocess finns det många delar som påverkar miljön. Det handlar om 
materialval, hur lite spill som blir över, vilka kemikalier som tillsatts – och hur själva 
produktionen sker. Det kan gälla infärgning, produktionsteknik, energiåtgång med mera. 
Transportlösningen är en annan faktor som påverkar. Genom att ta hem större partier kan 
man effektivisera transporterna. Det är ett av skälen till att Texstar har ett av marknadens 
mest välfyllda lager. 
 En annan viktig del är hur produkterna förpackas, där vi i så hög grad som möjligt 
eftersträvar återvinningsbara lösningar.

Socialt perspektiv för textilproduktion
Vi har alla sett på TV hur dåliga förhållandena kan vara i textilfabriker runt om i världen. 
För att verkligen få veta hur det går till i vardagen vid tillverkningen så har vi valt att arbeta 
med utvalda fabriker där vi har ett långt samarbete och full kontroll över produktionen. 
De anställda ska ha goda arbetsvillkor, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt och ha en 
självklar rätt att bilda fackföreningar. Och det gäller givetvis även i Sverige, Texstar ska vara 
ett bra företag att arbeta på.
 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är självklara för oss – och det ska 
även gälla våra underleverantörer. Den innebär bland annat förbud mot barnarbete och 
diskriminering, vilket för oss i Sverige kan låta självklart. Tyvärr är det inte alltid så på många 
platser runt om i världen.

Ekonomiskt perspektiv för textilproduktion
Som företag är ekonomin central för att överleva. Vi ska vara en del av ett ekonomiskt 
system där både vi som arbetar på företaget och våra kunder ska ha ett sunt ekonomiskt 
utbyte av affären. En sund ekonomi innebär att vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt 
effektivt för alla parter, utan att tappa miljö- och sociala perspektiv.

Hållbarhet ur tre perspektiv:
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Tre viktiga åtaganden:

Standard 100 från Oeko-Tex
Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara 
till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en 
internationell organisation, där oberoende internationella institut 
testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. 
Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad gäller hälsofarliga ämnen. 
 För företag  inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en gemensam bedömningsnorm. För 
konsumenter innebär det att man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm. 
 Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för 
och är indelat i fyra olika produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående material och 
komponenter kraven i Produktklass II. För dig betyder det att Texstars kläder är trygga att bära 
närmast kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com

REACH – hindrar spridning av farliga kemikalier
REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att minska 
spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att alla, både nya och äldre, 
ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att 
vi ska:

■ registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar

■  upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet

■  kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav 

■  om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på 
 tillstånd, så måste vi ansöka om tillstånd

■  följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen.

Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.

Miljöcertifiering ISO 14001:2015
Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO14001:2015) vilket visar vår ambition att 
hela tiden bli bättre och utveckla vårt miljöarbete så att alla i företaget drar åt 
samma håll. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer 
lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta 
med ständiga förbättringar på miljöområdet.

 

Cert no. 2188  Giltigt t o m 2019-07-31 www.qvalify.se 

 
 
 

CERTIFIKAT 
Härmed intygas att 

Texstar AB 
556455-1900 

Norrtälje 
 

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt 
 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

 

avseende 
 

Design, produktutveckling, lagerhållning och försäljning av 
lätta arbetskläder och profilkläder. 

 
Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs. 

 

Jönköping 2016-07-07 
 
 

Per-Olof Winberg 
På uppdrag av Qvalify AB 
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Byxor
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Q-nummer: 244
Material: 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2.
Passar: Ordningsvakter

Invändiga knäfickor – knäskydd AK01 passar. Invändiga knäfickor – knäskydd AK01 passar.

Hundförarbyxa
OP01 Men  |  OP11 Women

Vår Insatsbyxa, eller Hundförabyxa som den ofta kallas, är i ett slitstarkt material (Varpsatin) 
och finns för både dam och herr – med en modern passform som sitter som den ska. Byxan 
har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Byxan har dubbla benfickor med 
pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även 
under locket. Förstärkta och förböjda ben med invända knäskyddfickor. Bensluten har även 
27cm långa blixtlås för att lättare få på och av skor. Bensluten har även 50 mm reflexer. Den 
blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

FAKTA FÄRGER

STORLEK
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Q-nummer: 244
Material: 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2.
Passar: Ordningsvakter

Invändiga knäfickor – knäskydd AK01 passar. Invändiga knäfickor – knäskydd AK01 passar.

Basbyxa
OP02 Men  |  OP12 Women

Rejäl ordningsvaktsbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och 
henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två 
större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och “anti-slip” band 
på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd. Den blå färgen är godkänd 
NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

FAKTA FÄRGER

STORLEK
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Tröjor
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Q-nummer: 271
Material: 50% bomull, 50% polyester, 350 g/m2. 
Passar: Ordningsvakter.

Nato Pullover
Klassisk natotröja med ribbstickad rund hals, 
ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock 
och pennficka på vänster arm. Förstärkta 
axelparti och armbågar. Monofonhållare på 
höger och vänster axel. Namnhållare höger 
bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar. 
Funktionsbeteckning vänster bröst. Den blå färgen 
är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-
1 (PMFS 2017_12). 

ON01 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600 XXS–4XL

Unisex
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XXS–4XL
Unisex

Q-nummer: 245
Material: 50% polyester, 50% bomull, 230 g/m2. 
Passar: Ordningsvakter.

Ordningsvaktspiké
En snygg widespread-krage som håller formen. 
Tröjan har ordningsvaktsemblem på båda ärmar 
och funktionsbeteckning på vänster bröst. Stort 
reflextryck med godkänd placering och yta på 
ryggen. Namnhållare höger bröst. Den blå färgen är 
godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 
(PMFS 2017_12). 

OK01 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600
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Q-nummer: 272
Material: 100% bomull, 240 g/m2. 
Passar: Ordningsvakter.

Pullover
Polotröja i 100 % bomull. Smalt ribbad polokrage och 
ärmslut. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt 
Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

OL01 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600 XXS–XXXL

Unisex

Ordningsvaktspiké
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Skjortor
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Skjortor

Q-nummer: 281
Material: 50% polyester, 50% bomull, 160 g/m2.  
Passar: Ordningsvakter.

OS01 
S–5XL

OS11 
XS–3XL

Skjorta lång ärm
Klassisk skjorta med modern krage, lång ärm och 
två bröstfickor med guldknapp. Vänster bröstficka 
har öppning för penna. Monofonhållare på höger 
och vänster axel och namnhållare höger bröst. 
Ordningsvaktsemblem på båda ärmar och med 
funktionsbeteckning vänster bröst. Guldknapp 
på manschetten. Finns i snyggt skuren dam- och 
herrmodell. Den blå färgen är godkänd NCS 2142-
R83B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

OS01 Men  |  OS11 Women

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Ljusblå 
8400
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Q-nummer: 281
Material: 50% polyester, 50% bomull, 160 g/m2.  
Passar: Ordningsvakter.

OS02 
S–5XL

OS12 
XS–3XL

OV-Ljusblå 
8400

Snygg skjorta med modern krage och två bröstfickor 
med guldknapp. Vänster bröstficka har öppning för 
penna. Monofonhållare på höger och vänster axel 
och namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem 
på båda ärmar och med funktionsbeteckning vänster 
bröst. Finns i snyggt skuren dam- och herrmodell. 
Den blå färgen är godkänd NCS 2142-R83B enligt 
Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

OS02 Men  |  OS12 Women

Skjorta kort ärm

FAKTA FÄRGER STORLEK
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Skjorta kort ärm

Q-nummer: 244
Material: 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2. 
Passar: Ordningsvakter.

Skjortjacka
Skjortjacka med två stora bröstfickor med dragkedjor 
integrerat i okets framparti. Tillverkad i samma 
slitstarka material som ordningsvaktsbyxorna OP01 
och OP02. Kragen kan fällas upp och fästas ihop med 
kardborreband. Monofonhållare på höger och vänster 
axel och namnhållare på höger bröst. Ärmfickor med 
dragkedja och ordningsvaktsemblem på båda ärmar. 
Funktionsbeteckning vänster bröst. Obligatoriska och 
godkända reflexband placerade på rätt höjd i jackans 
nederkant och ärmslut. Stort reflextryck med godkänd 
placering och yta på ryggen. Sprunn med kardborre i 
sidorna. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B 
enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

OJ06 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600 XS–5XL

Unisex
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Jackor
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Q-nummer: 273
Material: 100% polyester (rib), 175gr/m2. Vattenpelare 3000 (W.P) 
3000mm. Andningsförmåga 3000g/m2 /24h. 
Passar: Ordningsvakter.

Fodrad Parkas Jacka 2-1
Klassiskt varm 2-1 parkasjacka med avtagbart foder, 
som även går att använda separat. Larmhållare, 
namnhållare, gussets under armarna, avtagbar 
huva, padding förstärkta axelparti och underarmar. 
Formsömmar bak. Obligatoriska och godkända 
reflexband i ärmslut och nederkant. Ordningsvakts-
reflextryck på ryggen med godkänd placering och 
yta. Fickor på höger och ärmficka på vänster ärm 
med dragkedja. Två stora bröstfickor med dragkedja. 
Dragsko i midjan. Två-vägsdragkedja. Innerficka. 
Vind och vattentät med andasfunktion. Den blå 
färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens 
FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

OJ02 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600 XXS–4XL

Unisex

3
0

0
0

 m
m

3000g/m2/24h
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S–XXL
Unisex

Q-nummer: 274
Material: 100% polyester med 150gr/m2 foder. 
Passar: Ordningsvakter.

Innerlinerjacka
En superskön, lätt och varm Innerlinerjacka för kalla 
dagar eller kvällar. Jackan kan lätt kopplas ihop och 
användas tillsammans med vår Fodrade Parkas 
Jacka (OJ02).

OJ03 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

Svart 
9900
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S–XXL
Unisex

Q-nummer: 279
Material: 100% polyester, 160gr/m2. 
Passar: Ordningsvakter.

Reflexväst
Reflexväst med monofonhållare på vänster och 
höger axel enligt ISO 20471:2013. Bröstficka med 
lock och smidig penn-öppning på höger bröst och 
en liten hängare på vänster bröst. Rejäl dragkedja. 
Obligatoriska och godkända reflexband och 
reflextryck “Ordningsvakt” på fram- och baksida av 
västen. Godkänd placering och yta. Två stora fickor 
med kardborrstängning framtill.

OV01 Unisex

FAKTA FÄRGER STORLEK

Neon Gul
2000

OV-Blå ruta 
8600
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Kostym
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Q-nummer: 280
Material: 54% polyester   44% wool, 2% spandex. 
Passar: Ordningsvakter.

Kostymbyxa
OP04 Men  |  OP14 Women

Kostymbyxa som sitter riktigt snyggt, välskuren för både honom och 
henne. Två sidofickor och två bakfickor med knapp. Den blå färgen är 
godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 
Storlekar:
OP04: C46-58, D88-124 
OP14 C32-48

FAKTA FÄRGER

OV-Blå 
8600
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Kostymbyxa

Q-nummer: 280
Material: 54% polyester   44% wool, 2% spandex. 
Passar: Ordningsvakter.

OJ04 
S–XXXL

OJ14 
XS–XXL

Kavaj
Kavaj som finns i många storlekar och skuren för att 
sitta följsamt på både honom och henne. Den blå 
färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens 
FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 
Storlekar:
OJ04: C46-58 
OJ14: 32-48

OJ04 Men  |  OJ14 Women

FAKTA FÄRGER STORLEK

OV-Blå 
8600
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Accessoarer
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OV-Blå 
8600

OV-Blå 
8600

OV-Blå 
8600

Q-nummer: 221
Material: 67% polyester, 33% bomull
Passar: Ordningsvakt

Q-nummer: 221
Material: 67% polyester 33% bomull
Passar: Ordningsvakt

Q-nummer: 284
Material: 50% ull, 50% acryl
Passar: Ordningsvakt

Q-nummer: 276
Material: 100 % polyester
Passar: Ordningsvakt

Slips
OA01 Unisex

Säkerhetsslips med resår och knäppe. Den 
blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B 
enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 

Keps
OA02 Unisex

Keps för ordningsvakt med emblem och justering. Den blå 
färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 
(PMFS 2017_12). 
Storlekar: 54/56 och 60/62.

FAKTA FAKTAFÄRGER FÄRGER

Vinterkeps
OA03 Unisex

Fodrad vinterkeps med varm pile på insidan av öronlapparna. 
Öronlappar gåra att fälla in i kepsen. Ordningsvaktsemblem 
centrerad framtill. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-
R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). 
Storlekar: 54/56 och 60/62.

Stickad mössa
OA04 Unisex

Kabelstickad varm mössa med uppvikt brätte. Den blå färgen 
är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 
2017_12). 
Storlek: One size.

FAKTA FAKTAFÄRGER FÄRGER

OV-Blå 
8600

Unisex Unisex
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Q-nummer: 286
Material: 100 % bomull
Passar: Ordningsvakt

One sizeSvart
9900

Polokrage
OA05 Unisex

Separat krage istället för polotröja.

FAKTA STORLEKFÄRGER
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Storlek Dam Herr Skjortor Tröjor Mössor Vantar

XXS

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

XXL 44 60–62 45–46 8 63–64 11

Måttabell – plagg

Storleksguide – hitta din storlek
Vi har många storlekar att välja mellan. När det gäller våra byxor så använder vi tumstorlek istället för 
centilongstorlek. Det gör vi eftersom att det ger fler storlekssteg, vilket innebär att det är enklare att hitta den 
rätta storleken just för dig. Kolla dina mått så får du kläder som du kommer att trivas med. Det är enkelt. 
När det gäller tröjor och jackor tittar du på storleken i plagg du redan har och som passar bra. Sedan kan du 
jämföra med våra tabeller och hitta din storlek.

Alla kläder från Texstar är noga testade och  enkla att 
sköta. Följ våra tvättråd så håller kläderna längre och 
du skonar miljön: 

 Sortera alltid kläderna efter temperatur och färg. 
Kläder som är märkta ”Tvättas med liknande 
färger” kan innehålla överskottsfärg och kan 
missfärga andra kläder. Efter några tvättar är 
problemet borta.

 Färgade kläder bör alltid tvättas i högsta  tillåtna 
temperatur för plaggen.

 För att skydda blixtlåsen, stäng dem före tvätt.

 Förtvätt behövs sällan. Behandla istället svåra 
fläckar med fläckborttagningsmedel innan tvätten.

 Alla färgade kläder måste tvättas med kulör -
tvättmedel för att bevara den ursprungliga färgen. 

 Dosera tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar 
och vattnets hårdhetsgrad. Din kommun kan 
vanligtvis informera om vattnet.

 Använd inte tvättmedel som innehåller blek medel 
av typen natriumhypoklorit, perborater eller 
perkabonat.

 Se även till att tvättmedlet är avsett för den 
temperatur som ska användas.

 Sköljmedel bör undvikas.

 De flesta kläder mår bäst av att hängtorkas. Se till 
att de skakas ut och sträcks innan. Det är extra 
viktigt för stickade material.

 Vid eventuell torktumling se till att plagget inte blir 
helt torrt, så minskar du risken för krympning eller 
att det slits i onödan.

Skötselråd

Så här mäter du storleken på dina byxor.

        Mät midjan
Mät med ett måttband runt midjan där du brukar ha dina jeans. Innan du gör det, tänk på vilken modell  
du brukar ha. Har jeansen låg midja, mät lägre, en hög midja, mät där. Har du dem på höfterna mät där.  
Nu har du kroppsmåttet.

        Mät längden
När du mäter längden ska du alltid mäta innermåttet, dvs insidan av benet. Enklast mäter  
du ett par byxor som passar bra. Mät från grenen ned till nederkant på byxbenet. 

Har du jeans som passar kan du som alternativ titta på jeansstorleken. Det finns  
två olika mått och mäts i tum. Det kan exempelvis stå 30/32. Det första måttet  
är midjestorlek. Det andra är jeansens längd.

1
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2
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Storleksguide – hitta din storlek

Skötselråd

Normal C C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58/60 C62

    Midjevidd 59-66 cm 63-71 cm 68-78 cm 76-86 cm 84-94 cm 92-100 cm 98-114 cm 104-119 cm 119-130 cm

    Grenlängd 78 cm 78 cm 83 cm 83 cm 83 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm

Jacka, parkas och övriga plagg S M L XL XXL XXXL

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

Herrstorlekar – byxor
NORMAL LÄNGD

1

2

Lång C C146 C148 C150 C152 C154 C156

    Midjevidd 63-71 cm 68-78 cm 76-86 cm 84-94 cm 92-100 cm 98-144 cm

    Grenlängd 83 cm 88 cm 88 cm 88 cm 93 cm 93 cm

Jacka, parkas och övriga plagg S M L XL

Midjebyxa Tum / W 27/32 28/32 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 36/36 38/36 40/36 42/36

LÅNG

1

2

Kort D D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

    Midjevidd 76-84 cm 82-86 cm 88-94 cm 92-97 cm 95-100 cm 98-106 cm 104-112 cm 110-118 cm 114-120 cm

    Grenlängd 73 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 83 cm 83 cm

Jacka, parkas och övriga plagg S M L XL XXL

Midjebyxa Tum / W 32/28 32/30 34/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/32 46/32

KORT

1

2

Normal C C36 C38 C40 C42 C44 C46

    Midjevidd 68-76 cm 73-81 cm 78-86 cm 83-92 cm 88-99 cm 93-99 cm

    Grenlängd 78 cm 83 cm 83 cm 83 cm 83 cm 83 cm

Jacka, parkas och övriga plagg S M L XL XXL XXXL

Midjebyxa Tum / W 26/30 27/30 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 36/32

Damstorlekar – byxor/kjolar
NORMAL LÄNGD

1

2

Lång C C136 C138 C140 C142 C144 C146

    Midjevidd 68-76 cm 73-81 cm 78-86 cm 83-92 cm 88-99 cm 93-99 cm

    Grenlängd 83 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm

Jacka, parkas och övriga plagg S M L XL XXL XXXL

Midjebyxa Tum / W 26/32 27/32 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 36/34

LÅNG

1

2

Lång C C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46

    Midjevidd 64-70 cm 68-76 cm 73-81 cm 78-86 cm 83-92 cm 88-99 cm 93-99 cm

Jacka, parkas och övriga plagg XS S M L XL XL XXL

Midjebyxa Tum / W 25-26/31 26-27/31 28-29/31 30-31/32 32-33/32 34/32 36/32

KORT

1
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Samtliga priser är rekommenderade priser i SEK och exklusive moms. Återförsäljare har rätt till fri prissättning. Texstar förbehåller sig rätten att när 
som helst genomföra prisförändringar. Reservation för mellan- och slutförsäljning. Eftersom Texstar arbetar med en ständig utveckling kan variation 
på plagg i katalogen och verklighet förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och att avvikelse i färgåtergivning kan förekomma.

Tel order 0176-29 65 66 

Tel växel 0176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


