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WORKWEAR

MASCOT® INDUSTRY
MASCOT® INDUSTRY er udviklet til industriens brugere. Her er fokus på høj kvalitet,
beskyttelse og god komfort. Produkterne er udviklet i samarbejde med industrivaskerier
og større slutbrugervirksomheder for at skabe det mest ideelle og moderne alternativ
til traditionel industribeklædning. Serien tilbyder et bredt program af beklædning, der
holder både form, farve og kvalitet efter industriel vask og tørring.
Seriens benklæder findes i fire forskellige stoftyper med hver deres funktion: én i ren
bomuld, én i en stilfuld kanvasstruktur og de sidste to i klassiske twill-vævninger – en
kraftig og en let.
Serien omfatter desuden en række vinterprodukter, således den dækker bredt, både ude
og inde og til alle årstider.
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Bukser i MASCOT® INDUSTRY
I MASCOT® INDUSTRY kan du vælge bukser af fire forskellige typer stof. Hver stofkvalitet er udviklet til at kunne
noget bestemt i en særlig type arbejdssituation. Derfor er det vigtigt, at du altid overvejer materialevalget ud fra dine
arbejdsopgaver, temperatur og vejr. Få ideer til, hvad du skal gå efter, når du vælger arbejdsbukser.

KANVAS

BOMULDSTWILL

TWILL

ROBUST
TWILL
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MASCOT® INDUSTRY

Kvalitetsnummer: 154
Komposition: 65% polyester/35% bomuld
Vægt pr. m²: 260 gram
Særlige fordele: Robust materiale med moderne look og
lav vægt

Let og robust kanvas
Kanvas er en vævestruktur, der skaber et lidt anderledes
udseende. Stoffet kombinerer en god slidstyrke med et groft
og cool look. Bukserne i kvalitet 154 har en lav vægt og øget
luftgennemstrømning, der gør dem særligt møntet på brugere
i industri og produktion, hvor arbejdet ofte foregår indendørs
i lune omgivelser. Bukserne er behagelige at have på, og de
holder farve og form efter selv mange industrivaskeprocesser.

Kvalitetsnummer: 630
Komposition: 100% bomuld
Vægt pr. m²: 355 gram
Særlige fordele: Et blødt, fugtabsorberende
naturmateriale.

Blød og fugtabsorberende bomuld
Stof af 100 % bomuld får nogle helt særlige egenskaber,
fordi det er et rent naturmateriale. Bomuld er blødt og meget
behageligt at bære. Det tåler vask ved op til 95 grader C.

Kvalitetsnummer: 442
Komposition: 65% polyester/35% bomuld
Vægt pr. m²: 270 gram
Særlige fordele: Let materiale med god slidstyrke

Let beklædning til industri og byggeri
Til et arbejde i industrierne og i nogle håndværk hører let og
blødt arbejdstøj. Stofkvalitet 442 er ikke alene i den lettere ende,
men også særdeles holdbar. Den bibeholder form og farve, selv
efter utallige industrivaskeprocesser. Kvalitet 442 er en af især
industrikundernes foretrukne buksekvaliteter.

Kvalitetsnummer: 430
Komposition: 65% polyester/35% bomuld
Vægt pr. m²: 310 gram
Særlige fordele: En slidstærk, blød og stilsikker
klassiker.

Slidstærk og stilsikker i alle brancher
Kvalitet 430 er en af MASCOTs mest solgte stofkvaliteter
gennem tiden. Den bruges alsidigt til forskellige fag inden for
både industri og håndværk. Blandingen af polyester og bomuld
skaber en robust metervare, der effektivt beholder farve og
form selv efter hyppig vask og tørring. Kvalitet 430 er med sine
310 g/m² den kraftigste af MASCOTs twill-metervarer i polyester/
bomuld.
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MASCOT® Tulsa | Jakke, lav vægt
Varenummer: 10109-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden forlænger produktets levetid.
• Beskyttet lynlåslomme under vindfang gør det nemt at komme til fx telefonen uden
at åbne jakken.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Nedre kant er lidt længere på ryggen end foran.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® New Haven | Bukser med lårlommer, lav vægt
Varenummer: 10279-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 66 • 90 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle
kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Lårlommer med klap og ekstra lommer.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Richmond | Overall med knælommer, lav vægt
Varenummer: 10169-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 42‑C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Regulérbar hammerstrop.
• Slidstærke knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til
dine knæ.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Mange lommer og detaljer
Buksernes mange lommer giver rig mulighed for opbevaring af alt det,
du skal have ved hånden i dit daglige arbejde. Fordel det i forlommer,
baglommer, lårlomme, tommestoklomme og penlomme. Lårlommens
trykknapper er skjulte under lommeklappen, så de ikke efterlader ridser
på overflader. Du finder også en regulerbar hammerstrop på bukserne
samt en D-ring, du kan sætte ID-kort eller nøgler i.

Fleksible knælommer
Bukserne har regulerbare knæpudelommer i polyester, der gør
dem særligt egnede til dig, der arbejder i industri og produktion og
lejlighedsvis udfører opgaver i knælende arbejdspositioner. Knæpuderne
isættes oppefra, og lommerne er lukket med lommeklap, så de ikke
samler snavs.

Vælg mellem tre benlængder og mange størrelser
Det er afgørende at vælge den rette benlængde for at få fuldt udbytte af
pasformen, og for at knælommerne sidder det rigtige sted. Bukserne fås
som standard i tre forskellige benlængder. Husk også at vælge den helt
rigtige størrelse i livvidden, så bukserne støtter de rigtige steder, når du
fylder lommerne godt op.

Fleksibilitet og bevægelsesfrihed
Bukserne er konstrueret, så de følger og støtter alle dine bevægelser.
Det sker særligt som følge af den lave talje samt linningen, der er
formet, så bukserne slutter ind til lænden, selv ved foroverbøjet arbejde.
Buksebenenes særlige konstruktion bidrager til, at der ikke er noget, der
strammer eller generer.

Let kanvas-kvalitet, der klarer industrivask
Bukserne er med deres lave vægt og effektive luftgennemstrømning
til dig, der primært arbejder indendørs og i lune omgivelser. Kanvasvævningen giver dem et groft og moderne look, samtidigt med at de
er behagelige at bære. Selv om stoffet har en lav vægt, er slidstyrken i
top, blandt andet ved hjælp af trenålssømme. Og så er bukserne testet
i henhold til EN ISO 15797 og holder farve og form efter selv mange
industrivaskeprocesser.
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MASCOT® Houston | Bukser med knælommer, lav vægt
Varenummer: 10179-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 44‑C 60 • 82 cm: C 42‑C 66 • 90 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den formskårede linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens
bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i polyester med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så de ikke
samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Knoxville | Vest med quiltfór
Varenummer: 10154-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Quiltfór.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Elastik i ærmegab slutter godt til og sørger for, at varmen bliver ved kroppen.
• Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Springfield | Bukser med knæ- og hængelommer, lav vægt
Varenummer: 10131-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Hængelommer i polyester med forstærkninger og ekstra lommer.
• Knælommer i polyester med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så de ikke
samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Charleston | Shorts, lav vægt
Varenummer: 10149-154
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 26 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Linning formet efter kroppens anatomi, så den støtter i alle arbejdspositioner.
• D-ring i fleksibelt materiale, der ikke ridser.
• Forstærkning på baglommer.
• Regulérbare hammerstropper.
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EN ISO 15797

Tøjet klarer nemt industrivask

Kig efter ProWash®/EN ISO 15797 symbolet ved produkterne. Med EN ISO 15797 er du sikret, at tøjet
problemfrit kan klare industrivask og –tørring. EN ISO 15797 beskriver den testmetode, der simulerer
den effekt, som industrielle vaskeprocedurer har på arbejdstøjet. Testmetoden stiller også krav til
arbejdstøjets farveægthed og holdbarhed.
Beklædning, der opfylder kravene ifølge EN ISO 15797, mærkes med en PRO-label, der fungerer som
vaskeriernes pleje- og vaskeanvisning. MASCOTs produkter med PRO-label er testet efter testmetode 8B,
som omfatter farvet arbejdstøj, der kan tåle tunnel finish.
Du kan således trygt overlade vask og pleje af MASCOT-produkter med EN ISO 15797-mærkning til
industrivaskerierne. Her tages hensyn til samtlige parametre, såsom temperatur, valg af vaskemidler og
dosering, stoftypen og pletternes karakter, for at garantere dig det bedste resultat. Samtidigt overholdes
strenge europæiske og internationale krav for at holde miljøbelastningen så lavt som muligt.

MASCOT® INDUSTRY er udviklet med industrivaskerier
for øje
•
•
•
•
•
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Ingen lynlukning
Trykknapper er skjulte, så de ikke kan ridse omgivelserne
Trykknapper kan nemt udskiftes (i kanvas-produkterne)
Robuste trenålssømme
Produkter med lang levetid

MASCOT® INDUSTRY
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T-shirt, 50567-959
Jakke, 10509-442
Bukser, 13579-442
Bælte, 50081-990
Sokker, ekstra lange, 50404-876
Sikkerhedssko, F0113-937
Se alle produkter på www.mascot.dk.
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MASCOT® Rockford | Jakke, lav vægt
Varenummer: 10509-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden forlænger produktets levetid.
• Lukning med lynlås, vindfang og med skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at
ridse omgivelserne.
• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
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MASCOT® Berkeley | Bukser, lav vægt
Varenummer: 13579-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• D-ring i fleksibelt materiale, der ikke ridser.
• Lårlomme med klap og skjulte trykknapper.
• Forstærket tommestoklomme.
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MASCOT® Akron | Kedeldragt med knælommer, lav vægt
Varenummer: 10519-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes
kravene i henhold til EN 14404.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Adgang til benklæder inden under fra begge sider.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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MASCOT® Newark | Overall med knælommer, lav vægt
Varenummer: 10569-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes
kravene i henhold til EN 14404.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Justerbare stofseler med kort, kraftig elastik.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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Poloshirt med brystlomme, 00783-260
Softshelljakke, 10001-883
Bukser med knælommer, 10579-442
Bælte, 50456-990
Knæpuder, 00718-100
Sokker, 50455-914
Sikkerhedsstøvler, F0104-906
Se alle produkter på www.mascot.dk.
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MASCOT® Tampa | Softshelljakke, vandafvisende, fleece på indersiden
Varenummer: 10001-883
100% polyester - 270 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Åndbar og vandafvisende.
• Fleece på indersiden.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Regulérbar elastiksnøre i nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Pittsburgh | Bukser med knælommer, lav vægt
Varenummer: 10579-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes
kravene i henhold til EN 14404.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Lårlomme med klap og skjulte trykknapper.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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MASCOT® Danville | Kedeldragt med knælommer, bomuld
Varenummer: 12311-630
100% bomuld - 355 g/m²
Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN
14404.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Adgang til benklæder inden under fra begge sider.
• Elastik og læg i ryggen.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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Arbejdstøj i ren bomuld er velegnet til arbejde med
lejlighedsvis svejsning. Bomuld hindrer gnister og
gløder i at udvikle sig og er samtidig både blødt og
behageligt at bære ind mod kroppen.

MASCOT® INDUSTRY
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MASCOT® Hartford | Shorts, lange med lårlomme
Varenummer: 14549-630
100% bomuld - 355 g/m²
Skridtlængde og størrelse: 40 cm: C 42‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle
kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Forstærkning på baglommer.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Trenton | Jakke, bomuld
Varenummer: 12307-630
100% bomuld - 355 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden forlænger produktets levetid.
• Lukning med vindfang og skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at ridse
omgivelserne.
• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
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MASCOT Biloxi | Bukser med knælommer, bomuld
Varenummer: 12355-630
®

100% bomuld - 355 g/m²
Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN
14404.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Baglommer med klap og skjulte trykknapper.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.

22

MASCOT® INDUSTRY

TRENÅLSSØM

010

09

11

18

KNÆLOMMER

MASCOT Lowell | Overall med knælommer, bomuld
Varenummer: 12362-630
®

100% bomuld - 355 g/m²
Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN
14404.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Justerbare seler.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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MASCOT® Ventura | Vinterkedeldragt med pelsfór, vandtæt
Varenummer: 14119-194
100% polyester - 270 g/m²
Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,08 clo) og EN 343 kl. 3/1.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: S-4XL
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Strækstof i ryggen giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Alle nødvendige lommer og detaljer
Vinterkedeldragten har de samme detaljer som dit arbejdstøj:
Brystlommer og inderlomme, samt forlommer, baglommer, lårlomme
og tommestoklomme. Samtlige trykknapper er skjulte, og D-ringen
er lavet i et fleksibelt materiale for at undgå risiko for at ridse
omgivelserne.

Hold varmen med fór af pels og quilt
Vinterkedeldragten er åndbar, vind- og vandtæt og godkendt efter
både nedbørsnormen EN 343 og kuldenormen EN 342. Et tykt pelsfór
i kroppen sikrer varmen effektivt. I ærmerne og benene er produktet
dog fóret med quilt, der har en glat overflade. Det har en positiv
indflydelse på bevægelsesfriheden, da ærmerne og benene tilpasser
sig fleksibelt som følge af det glatte materiale mod beklædningen
inden under.

Beskyt dine knæ
Har du hyppigt knælende arbejde, så husk at beskytte dine knæ –
også når du arbejder i vintertøj. Knælommerne i disse bukser kan
reguleres, så knæpuderne er placeret optimalt i forhold til dine knæ,
når du knæler. Knæpuderne isættes oppefra, og lommerne er lukket
med lommeklap og lynlukning, så der ikke er adgang for snavs.

God komfort
Når du ifører dig et tykt lag vintertøj, er god ergonomi og
bevægelsesfrihed vigtig. Med denne vinterkedeldragt får du ærmer,
der er formet ergonomisk til en aktiv arbejdsdag. Den aftagelige
hætte er regulerbar med elastiksnor med snorstopper. Nederst
på ryggen er der under vindfanget indsat et stykke strækstof, så
du også kan arbejde med fuld bevægelsesfrihed i foroverbøjede
arbejdsstillinger.

Praktisk sikring mod kulde
Det er ikke alene fóret, der beskytter mod kulden. Du får også ekstra
kuldebeskyttelse ved hænderne og nederst ved benene. I ærmerne
er en tætsluttende rib, skjult i vindfanget, en effektiv sikring mod
kulden. På ydersiden af benene finder du en ekstra lang, skjult lynlås
med vindfang, der gør det nemt at bruge bukserne uden over støvler.
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Beskyttelse mod kulde og
nedbør
Når kulde og nedbør for alvor er en udfordring,
skal du kunne stole på, at dit tøj beskytter dig. Det
kan du blandt andet gøre ved at vælge vintertøj
med kuldenormen EN 342 og/eller nedbørsnormen
EN 343.
010

VINDTÆT

ÅNDBAR

09

VANDTÆT

ERGONOMISK
PASFORM

18

REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Dayton | Parka med udtageligt pelsfór, vandtæt
Varenummer: 10010-194
100% polyester - 270 g/m²
Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo) og EN 343 kl. 3/1.
Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Pelsfór kan lynes ud.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

EN 342
Hvert enkelt produkt med EN 342:2017
er individuelt certificeret efter forskellige klasser.
Disse klasser beskriver produktets isoleringsværdi,
luftgennemtrængelighed og eventuelle
vandtæthed. Bogstavet Y ved siden af EN 342:2017
piktogrammet tilkendegiver isoleringsværdien.
Den vil, hos MASCOT, ikke stå ved siden af
symbolet, men som udgangspunkt oven over
produktinformationen.

EN 343
EN 343 certificeret arbejdsbeklædning er
testet til at modstå et stort vandsøjletryk og for dets
evne til at lede sved væk fra kroppen. Certificeringen
har tilknyttet to tal. Det første tal angiver
vandtætheden, og det andet tal er åndbarheden i det
samlede produkt. I begge skalaer løber værdierne fra
1-3, hvor 3 angiver den højeste klasse.
010

ÅNDBAR

09

VINDTÆT

VANDTÆT

KNÆLOMMER

REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Louisville | Vinterbukser, vandtæt
Varenummer: 10090-194
100% polyester - 270 g/m²
Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo) og EN 343 kl. 3/1.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: XS-4XL
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Forhøjet rygstykke giver både støtte og varme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Ekstra lang lynlås med vindfang på ydersiden af underbenene til nem brug uden over
støvler.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

26

MASCOT® INDUSTRY
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09

REFLEKSEFFEKTER
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010

ERGONOMISK
PASFORM

ÅNDBAR

09

VINDTÆT

VANDAFVISENDE
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ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Flint | Vinterjakke med quiltet fleecefór
Varenummer: 14135-126

MASCOT® Columbus | Vinterjakke med quiltfór, vandafvisende
Varenummer: 10135-194

100% polyester - 190 g/m²

100% polyester - 270 g/m²

Størrelse: S-4XL
• Lukning med lynlås, vindfang og med skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at
ridse omgivelserne.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Stofkvaliteten opfylder kravene i EN 343 - kl. 3/3.
Størrelse: XS‑5XL
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Quiltet fleecefór og quiltfór.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MASCOT® INDUSTRY
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VINDTÆT

VANDAFVISENDE
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ERGONOMISK
PASFORM
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REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Macon | Vinterjakke med udtageligt pelsfór, vandafvisende
Varenummer: 10235-194
100% polyester - 270 g/m²
Stofkvaliteten opfylder kravene i EN 343 - kl. 3/3.
Størrelse: XS-4XL
• 4-i-1 produkt via aftagelige ærmer og aftageligt for.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Find den rigtige størrelse
Den rette størrelse er afgørende for arbejdstøjets funktioner, komfort og din sikkerhed. I MASCOTs sortiment
har mange produkter en pasform, der kan anvendes af både kvinder og mænd. Derudover tilbyder MASCOT
produkter designet specielt til kvinder samt et sortiment til børn.
For at finde den rigtige størrelse, får du det mest præcise resultat ved at få en anden til at måle dig.
Opmålingen skal foretages tæt ind til kroppen. Husk også at måle benlængden. I de fleste af MASCOTs bukser
kan du vælge mellem tre benlængder.
Er du kvinde, har du flere muligheder
En del af MASCOTs sortiment findes i en eller flere damepasformer. Vælger du et dameprodukt, skal du tage
mål efter damepasformen og størrelsesskemaet for kvinder. En del af herreprodukterne passer også godt til
kvinder. Vælges et herreprodukt, skal målene tages efter herrepasformen og størrelsesskemaet for mænd.

Mål til herrepasform

Mål til damepasform

H

H. Hovedmål
Måles rundt om hovedet.

H

P. Halsvidde
Måles rundt om halsen – 1 cm
over kravebenet.

P

A. Brystvidde
Måles rundt om det bredeste
sted på brystet.

A
A

T

K1

K1. Livvidde
Mål livvidden lige over
navlen. Målebåndet skal
strammes til.
K2. Livvidde
Mål livvidden lige under
navlen. Målebåndet skal
strammes til.

K3

K2
L1
L2

K3. Livvidde
Mål livvidden, hvor du er
smallest. Livvidden bruges
sammen med hoftevidden
til at finde din pasform –
DIAMOND eller PEARL.
L1. Hoftevidde
Måles rundt om hoftens
bredeste punkt.
L2. Hoftevidde
Måles med samlede
ben rundt om hoftens
bredeste punkt. I MASCOTs
dameprodukter er det
hoftevidden, der afgør
hvilken størrelse, du skal
vælge.
E. Skridtlængde
Skridtlængden måles
indvendigt på benet fra skridt
til gulv (barfodet).

E

E

T. Højde
Din fulde højde.

Prøv tøjet på!
På den måde er du sikker på, at tøjet sidder, som det skal.
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Sådan finder du din størrelse i skemaet
Eksempel: Du leder efter bukser med en lav talje.
Dit taljemål (K2) er 92 cm.
Find dit mål i skemaet ud for K1/K2. Falder dit mål mellem to størrelser i skemaet, bør du som hovedregel vælge
den større størrelse af de to. I dette eksempel skal du vælge 93 cm og dermed størrelse C52. Husk også at måle
din benlængde, inden du bestiller.

HERRE
T-shirts, sweatshirts, jakker og øvrige overdele samt kedeldragter
C42

C43

C44

XXS
A - Brystvidde (cm)

84

A - Brystvidde (inch)

33

C45

C46

XS
86

88

C47

C48

C49

C50

S
90

92

34.5

C51

C52

M
94

96

36

98

100

38

C54

L
102

C56

C58

XL

2XL

C60

C62

C64

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

C74
6XL

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

41

42.5

44

45.5

47

49

50.5

52

53.5

55

56.5

58

C51

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

C70

C72

XL

2XL

39.5

Skjorter
C42

C43

XXS

C44

C45

XS

C46

C47

C48

C49

C50

S

M

L

P - Halsvidde (cm)

37-38

39-40

41-42

P - Halsvidde (inch)

14

15.5

16.5

3XL

43-44 45-46
17.5

18

C56

C58

XL

2XL

4XL

47-48 49-50
19

19.5

C62

C64

5XL
51-52
20

Bukser/overalls
C42

C43

XXS

C44

C45

XS

C46

C47

C48

C49

S

C50

C51

M

C52

C54

L

C60

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

K1/K2 - Livvidde (cm)*

68

70,5

73

75,5

78

80,5

83

85,5

88

90,5

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

K1/K2 - Livvidde (inch)*

27

28

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

L1 - Hoftevidde (cm)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

L1 - Hoftevidde (inch)

35.5

36

37

38

38.5

39.5

40

41

41.5

42.5

43

45

46.5

48

49.5

51

52.5

54

56

57.5

59

*Overall findes ikke i ulige størrelser.
E - Benlængde (cm)

76

82

90

E - Benlængde (inch)

30

32

35

Jeans
K1/K2 - Livvidde (inch)

29

30

31

32

33

34

36

38

40

K1/K2 - Livvidde (cm)

73

76

78,5

81

83,5

86

91

96

101

E - Benlængde (inch)

30

32

34

36

E - Benlængde (cm)

76

82

87

92

59

60

61

62

63

24

24.5

25

Hovedbeklædning
S

M

L

H - Hovedmål (cm)

54

55

56

57

58

H - Hovedmål (inch)

21

21.5

22

22.5

23

XL

23.25 23.5

2XL
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Arbejdstøjssymboler
Vi har udstyret alle produkter i kataloget med en række symboler. De giver et
hurtigt overblik over produktets egenskaber. Her kan du læse mere om, hvad
overskriften i symbolet dækker over.

ÅNDBAR

VINDTÆT

VANDTÆT

VANDAFVISENDE

LAV VÆGT
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Åndbar

Ergonomisk pasform

Åndbarhed i vandtæt/vandafvisende tøj er især vigtigt, når
du sveder, mens du arbejder i kolde omgivelser. Hvis du ikke
kommer af med fugten, er der stor risiko for, at dit våde tøj
bliver koldt, og at du kommer til at fryse.

Alt MASCOTs tøj er selvfølgelig skabt til at røre sig i. Men har du
særlig brug for, at dit tøj støtter, hjælper og bare sidder godt i
alle kropspositioner, så gå efter den ergonomiske pasform. Så
er der god plads til at række ud, sidde på knæ osv.

ERGONOMISK
PASFORM

Vindtæt

Trenålssøm

Når dit tøj er vindtæt, holder du nemmere varmen. Gå efter
produkter med dette symbol, når du ikke vil lade blæsten
genere din komfort i hverdagen.

Trenålssømme er din garanti for høj slidstyrke. MASCOT
sætter dem på dit tøjs mest udsatte steder, som fx på skuldre
og på yderside og inderside af ben. Det forlænger dit tøjs
brugsperiode mærkbart.

TRENÅLSSØM

Vandtæt

Hængelommer

100%. Symbolet er din sikkerhed for, at MASCOT ikke lader
så meget som en dråbe trænge ind. Lynlåse er vandtætte og
sømme er tapede på bagsiden.

Uundværligt værktøj til dig, der bruger søm, skruer og bits.
Vælg fx en udgave med magneter foroven, så du ikke behøver
grave helt ned i lommen, hver gang du skal have fat i noget.
Hængelommer kan også købes separat.

HÆNGELOMMER

Vandafvisende

Knælommer

Når tøjet har dette symbol, er stoffet vandtæt. Derimod er det
på visse stoftyper ikke muligt at sætte tape på bagsiden af
sømmene, hvorfor produktet som helhed ikke kan betegnes
som 100% vandtæt, men kun vandafvisende.

Hvis du allerede bruger knæpuder, så ved du hvor vigtigt
det er for komforten i din arbejdsdag. MASCOTs placering af
knælommerne sikrer, at knæpuden sidder perfekt, hver gang
du knæler.

KNÆLOMMER

Lav vægt

Reflekseffekter

Symbolet angiver, at arbejdstøjet har en lavere vægt end
gennemsnittet. Slidstyrken er dog stadig høj. Vælg produkter
med dette symbol, hvis du går efter slidstærkt arbejdstøj i en
let udgave, fx hvis du arbejder indendørs og/eller i et varmt
miljø.

Små reflekseffekter rundt om på dit arbejdstøj kan være
afgørende for din sikkerhed. Uanset hvor du arbejder, vil du ind
imellem komme i nærheden af trafik. Her øger reflekserne din
chance for at blive set.

REFLEKSEFFEKTER

Certificeringer og mærkninger
Vi certificerer MASCOT-produkterne efter internationale standarder, normer og mærkninger. En del
af dem er normer i henhold til sikkerhedsbeklædning, som du eller/og din arbejdsgiver skal sikre
jer, at medarbejdernes tøj har. Andre som eksempelvis Oeko-Tex® har MASCOT valgt at søge til
produkterne, for at du hurtigt kan få overblik over, at produkterne lever op til de strengeste krav.
Generelt investerer MASCOT i mange normer for de enkelte produkter for at dokumentere, at
produkterne lever op til høje internationale standarder.

EN 342
Du opnår den bedste kuldebeskyttelse med arbejdstøj, der
er certificeret i henhold til EN 342:2017. For at opnå den
maksimale beskyttelse bør arbejdstøjet holdes tørt og lukkes
ordentligt til, eksempelvis omkring håndled. Derudover er
der behov for handsker, hue etc. for at undgå lokal afkøling.
Hvert enkelt produkt er klassificeret efter forskellige værdier:
isoleringsværdi (Y), luftgennemtrængelighed (AP) og eventuel
vandtæthed (WP).

EN 343
Når arbejdet skal udføres uanset vind og vejr, så er det
vigtigt at være ordentligt påklædt. EN 343 er en europæisk
standard for beskyttelsesbeklædning. Du bør gå efter EN
343-certificeringen, hvis du vil være sikker på komfort uanset
nedbør og vind. Ved siden af symbolet for EN 343 er angivet
to værdier. Det første tal angiver vandtætheden. Det andet tal
beskriver åndbarheden i det samlede produkt. Begge værdier er
inddelt i klasser fra 1-3, hvor 3 angiver den højeste klasse.

Oeko-Tex standard 100
Tiltro til textiler. Indhold af sundhedsskadelige stoffer er
kontrolleret.

ProWash® / EN ISO 15797
EN ISO 15797

Industrivask og efterbehandlingsmetoder til prøvning af
arbejdstøj. Standarden specificerer testmetoder og udstyr,
som kan bruges til at vurdere om materialer til arbejdstøj er
velegnet til industrivask.
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Mix med andre serier
MASCOTs sortiment er opdelt i serier, der har hver deres
karakteristika. Men husk at du har et sortiment på over 600
produkter til rådighed, når du vælger MASCOT. Farverne er de
samme på tværs af flere serier. Det gør, at du nemt kan mixe
og matche på tværs af serier, når du skal finde dit yndlingssæt
i jeres foretrukne farve. Se alle produkter på www.mascot.dk.
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Bæredygtig produktion
»Produktion af arbejdstøj sætter globale aftryk.
Men det er muligt at vælge samvittighedsfuldt
og bæredygtigt. Hos MASCOT tager vi ansvar for
mennesker og miljø i produktionen af arbejdstøj.«

MASCOT arbejder for at skabe bæredygtige
løsninger gennem hele produktionsleddet.
Som global tekstilvirksomhed bærer vi et
stort ansvar for at sikre mennesker og miljø
både på produktionssteder og i resten af
forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt
naturligt tager.
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Se mere om, hvordan vi arbejder med verdensmålene i sektionen på hjemmesiden: www.mascot.dk/da/mascot-og-verdensmalene

De globale verdensmål er
også MASCOTs mål

Vi tager ansvar for miljø og
mennesker

Det forventes af en moderne virksomhed, at man
arbejder kontinuerligt for at blive en bæredygtig
virksomhed, der balancerer de miljømæssige, de
sociale og de finansielle bundlinjer for at bidrage
til at skabe en mere bæredygtig fremtid for både
nuværende og kommende generationer.

Hos MASCOT tager vi med glæde vores del, men
vi er også meget ydmyge over for opgaven. Der
er mange steder at sætte ind, når man har et
ønske om at gøre en bæredygtig forskel. De 17
verdensmål er en solid linse at anskue rejsen
mod et højere niveau af bæredygtighed igennem.
Vi forsøger kontinuerligt at påvirke, tilpasse og
udvikle mod en bæredygtig fremtid, hvor vi kan.
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Glade og sunde medarbejdere er gode
medarbejdere
MASCOTs godt 2400 ansatte i Sydøstasien arbejder i en europæisk
arbejdskultur og med MASCOTs stærke værdier. Det giver trygge,
sikre og gode arbejdspladser med stort udviklingspotentiale for
MASCOTs medarbejdere. De har desuden adgang til gratis lægeklinik,
sundhedsoplysning, træning i sikkerhed og en god gratis frokost med i
ansættelseskontrakten.
Medarbejdere med høj sundhed og trivsel har overskud i deres arbejde. Det
mærkes blandt kollegerne i produktionen i Vietnam og Laos. De er ligesom
de europæiske MASCOT-ansatte dedikerede i missionen på at skabe verdens
bedste arbejdstøj – målt på holdbarhed i både produktkvalitet og på socialt
ansvarlig produktion.
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Holdbare produkter er
bæredygtige produkter
Ansvarligt forbrug er eksempelvis at købe produkter,
der holder længe. Så skal man ikke så ofte købe nyt og
bruge nye ressourcer. Det gælder også for arbejdstøjet.
Hos MASCOT tilbyder vi udelukkende produkter, der
er gennemtestede til langvarig brug. Det gælder
for alt lige fra stof og forstærkede sømme til ekstra
forstærkninger på områder, der er særligt udsatte for
slid. Vi producerer tøjet på vores egne fabrikker og kan
derfor garantere 100% kvalitetskontrol. Alt det gør,
at MASCOTs produkter holder længe. Og det har stor
betydning for det bæredygtige regnskab.

For at sikre kvaliteten har de mange stoftyper gennemgået omfattende testforløb, eksempelvis slidstyrketests, rivstyrketests og brudstyrketests. Høj kvalitet er
kernen i MASCOTs DNA. MASCOTs slogan og gennemgående arbejdsmetode har
gennem mange år været TESTED TO WORK.

Læs meget mere om MASCOTs engagement i elementerne i de 17 verdensmål på www.mascot.dk
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MASCOT®
SmartStore
MASCOT® SmartStore er et online logistik- og
bestillingssystem. Systemet er udviklet til at
gøre jeres bestilling og ordrehåndtering nem,
hurtig og fejlfri. Det tilrettes hver enkelt
virksomheds produktsortiment og behov inden for
arbejdsbeklædning og personlige værnemidler.
Kontakt jeres lokale MASCOT-forhandler og kom
godt i gang med det samme.
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En global
arbejdstøjsløsning

MASCOT tilbyder en enkel arbejdstøjsløsning til multinationale
virksomheder på tværs af grænser. Hvis jeres virksomhed har
mere end 1000 arbejdstøjsbrugere internationalt, vil I kunne
opnå alle fordelene ved at have én kontaktperson hos MASCOT.

Spar tid og penge på
administration med en
global aftale
Arbejder jeres virksomhed i flere lande? MASCOT
kan gøre indkøbet af arbejdstøj mere enkelt, da vi
tilbyder én indkøbsløsning til jeres virksomhed –
globalt.

MASCOT håndterer
jeres globale
arbejdstøjsløsning
• Hurtig, fejlfri levering i hele verden – med
minimal administration
• Central projektledelse med én
kontaktperson på tværs af grænser
• Stort forhandlernetværk i hele Europa og
forhandlere i hele verden
• Ensartet kvalitet, produktsortiment og
service
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Tryk og broderi
Hos MASCOT kan tryk og broderi være en integreret del af
arbejdstøjsbestillingen. Uanset hvilken bestillingsløsning I vælger, er det
enkelt at føje logotryk eller broderi til jeres bestilling. Det sikrer jer en
effektiv og hurtig håndtering af jeres trykordrer, så medarbejderne hurtigt
kan få tøj med jeres firmanavn.
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MASCOT – et hurtig, nemt og
kvalitetsbevidst valg
Det er nemt at handle med MASCOT. Du har et helt
sortiment af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj til rådighed
– fra top til tå og fra sommer til vinter. Du behøver
kun at handle ét sted, og så får du salgsbackup i hele
verden. Du kan desuden automatisere så meget af din
samhandel med MASCOT, som du ønsker.
Det er også hurtigt at handle med MASCOT. Vi stiller
brugervenlige, online bestillingsplatforme til din
rådighed, så du kan spare tid og minimere fejlkilder. Og
så ekspederer vi ordrer fra hele verden inden for 24-48
timer fra et fuldautomatisk, topmoderne logistikcenter
med en kontinuerlig lagerbeholdning på mere end 4,8
millioner produkter. Fejlfrit og hurtigt – og, hvis du
ønsker det, individuelt pakket.
Og så er MASCOT et kvalitetsbevidst valg fra
din side. Det handler ikke alene om, at selve
arbejdstøjsprodukterne og sikkerhedsskoene er
gennemtestede og på et højt kvalitetsniveau.
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Det handler også om, at du får de mest effektive
bestillings- og serviceløsninger. Sidst men ikke
mindst betyder det også, at du hos MASCOT køber
produkter, der er produceret under gode forhold. Langt
størsteparten af MASCOTs varer bliver produceret på
vores egne CSR-certificerede fabrikker i Vietnam og
Laos. Vi garanterer gode arbejdsforhold – og arbejdstøj
med socialt ansvar.
Når du handler med MASCOT, handler du med en
virksomhed under konstant udvikling inden for
produkter, services og løsninger. Vi fokuserer på
vores kunders og potentielle kunders muligheder og
begrænsninger. Disse input er omdrejningspunktet for
udvikling af nye produkter og løsninger fra MASCOT.
Vi vil være et skridt foran med at levere de bedste
løsninger til vores kunder. For det betyder, at vores
kunder også er et skridt foran.

2800+
ANSATTE

OVER 3500
FORHANDLERE
I HELE VERDEN

INTERNATIONALE
PRISER

GRUNDLAGT I
1982

FAMILIEEJET

4 EGNE
FABRIKKER I LAOS
OG VIETNAM

600+ UNIKKE
PRODUKTER

4.800.000
PRODUKTER PÅ
LAGER

32000
VARENUMRE

t

EFFEKTIVT
FLOW MED
SAP

EGNE SÆLGERE I
15 EUROPÆISKE
LANDE

SA8000 ISO 9001
SOCIALT
ANSVARLIG
PRODUKTION

CERTIFICERET

LEVERINGSEVNE
98%

MASCOT®
WORKWEAR
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Mascot International A/S

www.facebook.com/MascotWorkwear

www.linkedin.com/company/mascot-international-as

www.youtube.com/mascotinternational

www.instagram.com/mascot_workwear/

MASCOT® er et registreret varemærke, som tilhører Mascot International A/S.
Der tages forbehold for produktændringer, prisstigninger, trykfejl, leveringssvigt og
udsolgte varer.
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