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Det hele samlet ét sted
MASCOT® UNIQUE er nærmest et arbejdstøjs-brand i sig selv. Gå på opdagelse i produkter, stofkvaliteter og farver, der kan kombineres på tværs i det uendelige. Altid
med den bedste pasform og optimal bevægelsesfrihed!

Avancerede teknologier
Brugen af kendte tekstilteknologier
og tekstilbrands giver arbejdstøjet i
MASCOT® UNIQUE nogle helt særlige
fordele. Her gør vi brug af blandt
andet CORDURA® og TENCEL®. Se
mere henholdsvis side 32 og 40.

Bukser i tre vægtgrupper
Uanset om du er ude efter superlette
bukser, eller en meget robust og slidstærk
stofkvalitet, så finder du det i MASCOT®
UNIQUE. Der er tre forskellige stofkvaliteter
at vælge imellem. Se mere side 28-29.

MASCOT®
UNIQUE

Få overblik over mulighederne i din foretrukne farve

side 6

side 8

side 10

side 12

side 14

MASCOT® UNIQUE
Hele programmet i overdele
Når du har valgt MASCOT® UNIQUE-serien behøver du
nærmest ikke andet. I overdele er der alt fra T-shirts til
vinterjakker. Kombinér lagene og bliv rustet til vejr og
temperaturer året rundt.

Til ALLE medarbejdere
Uanset fag og smag. Uanset højde og drøjde. MASCOT®
UNIQUE har et bredt udvalg af farver og størrelser.
Bukser og overalls findes desuden i tre forskellige
benlængder.

side 16

side 18

side 20

side 22

side 24

side 26
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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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MASCOT® UNIQUE
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Med et stort udvalg i farverige T-shirts, sweatshirts og poloer i MASCOT®
CROSSOVER-serien, har du alle muligheder for at pifte dit mørke arbejdstøj
op. Vælg eksempelvis med udgangspunkt i jeres logofarve.

Detaljerne gør forskellen i det samlede sæt, når du vælger en sort
overdel (her MASCOT® Marburg fleece): Den orange MASCOT® Orgon
poloshirt matcher diskret de orange kontraster i sikkerhedsskoene
F0134-902 og sokkerne MASCOT® Mongu.
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Husk det hele, når du vælger bukser, her
MASCOT® Mannheim. Et udvalg i knæpuder
og bælter findes i tilbehørsserien MASCOT®
COMPLETE. Her er vist MASCOT® Likasi
knæpuder og MASCOT® Congo bælte.

Match MASCOT® UNIQUE med basis- og
tilbehørsprodukter fra øvrige MASCOT-serier

MASCOT® UNIQUE

0918
sort/mørk antracit

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572‑963
side 43

MASCOT® Bielefeld

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570‑962
side 56

MASCOT® Wiesbaden

Hættetrøje med lynlås 50566‑963
side 42

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579‑442
side 34

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer 12069‑203
side 37

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer 12179‑203
side 44

MASCOT® Dortmund
Bukser 12079‑203
side 36

MASCOT® Mannheim
Bukser med knælommer
12679‑442
side 32
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Suppler MASCOT® UNIQUE-produkterne med resten af
MASCOTs omfattende sortiment. Match eksempelvis med
en jakke fra MASCOT® ACCELERATE i en robust og slidstærk
kvalitet. Her er vist jakken 18509.

Det store udvalg i sko med fuld sikkerhed
giver mulighed for at vælge præcis din
favorit. Her er det sikkerhedsskoen F0121,
elastisk bælte 17044 og sokkerne 50455.
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Et omfattende sortiment med utallige
kombinationsmuligheder med rød

MASCOT® UNIQUE

0209
rød/sort

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Bielefeld

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

Fleecejakke 15603‑259
side 56

MASCOT® Marburg

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003‑302
side 36

Softshelljakke 12002‑149
side 44

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mainz

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Sweatshirt 50570‑962
side 56

Vinterjakke 16002‑149
side 52

MASCOT® Wiesbaden

Hættetrøje med lynlås 50566‑963
side 42

Jakke 12209‑442
side 35

Termojakke 15615‑249
side 55

MASCOT® Dresden

Jakke 12009‑203
side 37

Vinterjakke 12035‑211
side 51

MASCOT® UNIQUE
Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer 12069‑203 Overall med knælommer 12169‑442
side 37
side 35

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579‑442
side 34

MASCOT® Dortmund
Bukser 12079‑203
side 36

MASCOT® Mannheim

Bukser med knælommer 12679‑442
side 32
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Hvis du ønsker ensfarvede bukser til dine tofarvede overdele (som fx
MASCOT® Dresden softshell) er MASCOT® ACCELERATE et godt sted at
kigge. Vælg fx bukser med strækstofzoner i samme grønne farve og
matchende stofkvalitet fra MASCOT® ACCELERATE.

Sort matcher MASCOTs grønne
farve flot. Her er vist tilbehørs- og
basisprodukter i sort i form af en
langærmet T-shirt 18081, sokkerne
50410 og bæltet 17044.
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Vælg sikkerhedsfodtøj efter både
branche og arbejdssituation. Her er valgt
sikkerhedsstøvletten F0133.

Kombinér dig frem til dit yndlingssæt blandt mere end
600 forskellige MASCOT-produkter

MASCOT® UNIQUE

0309
grøn/sort

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Bielefeld

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

Fleecejakke 15603‑259
side 56

MASCOT® Marburg

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003‑302
side 36

Softshelljakke 12002‑149
side 44

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mainz

Sweatshirt 50570‑962
side 56

Vinterjakke 16002‑149
side 52

Jakke 12209‑442
side 35

MASCOT® Wiesbaden

Jakke 12009‑203
side 37

MASCOT® Frankfurt

Hættetrøje med lynlås 50566‑963
side 42

Vinterjakke 12035‑211
side 51

MASCOT® UNIQUE
Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Dresden

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer 12069‑203 Overall med knælommer 12169‑442
side 37
side 35

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer 12179‑203
side 44

MASCOT® Altona

MASCOT® Lemberg

Knickers med knælommer 14149‑442 Bukser med knælommer 13079‑230
side 46
side 31

MASCOT® Dortmund
Bukser 12079‑203
side 36

MASCOT® Mannheim

Bukser med knælommer 12679‑442
side 32
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MASCOT har et stort udvalg af ensfarvede T-shirts og sweatshirts i forskellige
vægt- og prisklasser. Her er vist både den kortærmede og den langærmede
udgave af de smarte bedstefar-T-Shirts, henholdsvis MASCOT® Greenwich og
MASCOT® Pelham.

Husk det vigtige tilbehør, fx CE-mærkede knæpuder (MASCOT® Waterloo),
hammerholder (MASCOT® Maputo) og sokker (MASCOT® Maseru).
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Man kan matche de slidstærke MASCOT® Lindau
håndværkerknickers med mange typer sko – alt efter
branche og behov. Eksempelvis disse MASCOT® Manaslu
sikkerhedssko med Boa®-lukning.

Masser af muligheder for mix & match med hvid,
antracit og sort

hvid/mørk antracit
MASCOT® Dresden

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mainz

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Softshelljakke 12002‑149
side 44

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Bielefeld

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570‑962
side 56

MASCOT® Wiesbaden

MASCOT® Marburg

Fleecejakke 15603‑259
side 56

MASCOT® Amberg

Sweatshirt med lynlås 50565‑963
side 32

Jakke 12209‑442
side 35

Termojakke 15615‑249
side 55

Vinterjakke 16002‑149
side 52

MASCOT® UNIQUE

0618

Jakke 12009‑203
side 37

Vinterjakke 12035‑211
side 51

MASCOT® UNIQUE

Hættetrøje med lynlås 50566‑963
side 42

Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Lindau

Knickers med knæ- og
hængelommer 14349‑442
side 47

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer
12169‑442
side 35

MASCOT® Bremen

Bukser med knæ- og
hængelommer 14031‑203
side 42

Bukser med knælommer
13079‑230
side 31

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Mannheim
Bukser med knælommer
12679‑442
side 32

Knickers med knælommer
14149‑442
side 46

MASCOT® Erlangen

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

Bukser med knælommer
12179‑203
side 44

Bukser med knæ- og
hængelommer 17631‑442
side 43

Bukser 18678‑230
side 39

MASCOT® Altona

Bukser 18688‑230
side 39

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer
12069‑203
side 37
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Find så mange som 27 forskellige farver af MASCOT® Calais T-shirten til at
mixe og matche med. Her er den at skimte under MASCOT® Amberg.

Husk sikkerhedssko og reducér risici for skrid, fald og andre
ulykker. Udvælg efter stil og branche i MASCOTs store sortiment,
fx også F0301. Sokker er MASCOT® Tanga.
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Jeans fås i mange varianter og nu også i udgaver med perfekt
bevægelsesfrihed. MASCOT® Ferrol jeans bryder med det
traditionelle uniform-udseende, men tilbyder alle de gode
arbejdsbuks-funktioner.

Giv MASCOT® UNIQUE nye farver med basis- og
tilbehørsprodukter fra øvrige MASCOT-serier

mørk antracit/sort

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572‑963
side 43

MASCOT® Wiesbaden

MASCOT® Amberg

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

MASCOT® Magdeburg

MASCOT® Hannover

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Altona

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Oldenburg

Sweatshirt med lynlås
50565‑963
side 32

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE
Termovest 18665‑318
side 59

Termojakke 18615‑318
side 59

MASCOT® Erding

MASCOT® Mainz

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035‑211
side 51

Knickers med knælommer
14149‑442
side 46

MASCOT® Bremen

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Dresden

Termojakke 15615‑249
side 55

Bukser med knæ- og
hængelommer 14031‑203
side 42

MASCOT® UNIQUE

Bukser med knæ- og
hængelommer 17631‑442
side 43

Fleecetrøje med lynlås
18603‑316
side 58

Jakke 12009‑203
side 37

Bukser med lårlommer
16279‑230
side 48

MASCOT® Mannheim
Bukser med knælommer
12679‑442
side 32

Jakke 12209‑442
side 35

Bukser med knælommer
13079‑230
side 31

MASCOT® Dortmund
Bukser 12079‑203
side 36

MASCOT® UNIQUE

Bukser 18678‑230
side 39

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer
12179‑203
side 44

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570‑962
side 56

MASCOT® Marburg

Hættetrøje med lynlås
50566‑963
side 42

Softshelljakke 12002‑149
side 44

Polosweatshirt 50610‑962
side 46

MASCOT® Bielefeld

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

Fleecejakke 15603‑259
side 56

Skaljakke 18601‑411
side 51

Bukser 18688‑230
side 39

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer
12069‑203
side 37

MASCOT® UNIQUE

1809

Fleecejakke 16003‑302
side 36

Vinterjakke 16002‑149
side 52

Shorts 18349‑230
side 45

Bukser 12579‑442
side 34

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer
12169‑442
side 35
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18615 er et stærkt bud på en let jakke med unik isolering (under den ligger MASCOT®
Witten sweatshirt). Skal jakken matches med sorte sikkerhedssko, er et oplagt valg F0251,
hvor komfort og sikkerhed går hånd i hånd.

I MASCOT® COMPLETE findes et bredt udvalg
af fx sokker, huer, bælter, hængelommer og
andet tilbehør. Til dette sæt er valgt MASCOT®
Zanzibar bælte og MASCOT® Tribeca hue.

Uanset hvor du leder i MASCOTs store sortiment, finder du
mange produkter med CORDURA®-forstærkninger, der
får produkterne til at holde længere. Et eksempel er
MASCOT® Lemberg bukser.
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MASCOTs brede sortiment har målrettede produkter til
både håndværk og industri

MASCOT® UNIQUE

5509
lys kaki/sort

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Bielefeld

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Dresden

Termojakke 15615‑249
side 55

Softshelljakke 12002‑149
side 44

MASCOT® Witten

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mainz

T-shirt, langærmet 50568‑959
side 47

Sweatshirt 50570‑962
side 56

MASCOT® Regensburg

MASCOT® Wiesbaden

Hættetrøje 50572‑963
side 43

MASCOT® Erding

T-shirt 50567‑959
side 49

Jakke 12209‑442
side 35

Jakke 12009‑203
side 37

MASCOT® Frankfurt

Hættetrøje med lynlås
50566‑963
side 42

Vinterjakke 12035‑211
side 51

MASCOT® UNIQUE
Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Lindau

Knickers med knæ- og
hængelommer 14349‑442
side 47

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer
12069‑203
side 37

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer
12169‑442
side 35

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer
12179‑203
side 44

MASCOT® Bremen

MASCOT® Lemberg

Bukser med knæ- og
hængelommer 14031‑203
side 42

Bukser med knælommer
13079‑230
side 31

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mannheim

Bukser med knæ- og
hængelommer 17631‑442
side 43

Bukser med knælommer
12679‑442
side 32
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De koboltblå produkter med kontrast i mørk marine tilbyder mange stilfulde kombinationer med
ensfarvede produkter i mørk marine. Her er det MASCOT® Columbus jakken og MASCOT® Houston
bukserne fra MASCOT® INDUSTRY-serien.

Sko med små kontrastelementer gør sættet komplet. Her er det
MASCOT® Trivor, der har ultra skridhæmmende såler. Husk også
tilbehøret.
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MASCOT® Magdeburg polosweatshirt kan eventuelt kombineres
med en svedtransporterende undertrøje som MASCOT® Parada
som det inderste lag.

Suppler koboltblå med et omfattende program i mørk
marine, der matcher perfekt

kobolt/mørk marine

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Bielefeld

MASCOT® Witten

T-shirt, langærmet 50568‑959 Sweatshirt 50570‑962
side 47
side 56

MASCOT® Marburg

MASCOT® Hannover

MASCOT® Dresden

MASCOT® Darmstadt

Fleecejakke 15603‑259
side 56

Softshelljakke 12002‑149
side 44

MASCOT® Ingolstadt
Bukser med lårlommer
16279‑230
side 48

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579‑442
side 34

Fleecejakke 16003‑302
side 36

MASCOT® Regensburg

MASCOT® Wiesbaden

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

Hættetrøje 50572‑963
side 43

Fleecetrøje med lynlås
18603‑316
side 58

Hættetrøje med lynlås
50566‑963
side 42

Termovest 18665‑318
side 59

Vinterjakke 16002‑149
side 52

Termojakke 15615‑249
side 55

MASCOT® Erding

MASCOT® Mainz

MASCOT® Lemberg

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mannheim

MASCOT® Dortmund

Bukser med knælommer
13079‑230
side 31

Bukser med knælommer
12679‑442
side 32

Bukser 18678‑230
side 39

Bukser 12079‑203
side 36

Jakke 12009‑203
side 37

Bukser 18688‑230
side 39

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer
12179‑203
side 44

MASCOT® Amberg

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

MASCOT® Magdeburg

Sweatshirt med lynlås
50565‑963
side 32

Polosweatshirt 50610‑962
side 46

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Altona

MASCOT® UNIQUE

Termojakke 18615‑318
side 59

Jakke 12209‑442
side 35

Knickers med knælommer
14149‑442
side 46

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer
12069‑203
side 37

MASCOT® UNIQUE

11010

Skaljakke 18601‑411
side 51

Vinterjakke 12035‑211
side 51

Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer
12169‑442
side 35
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MASCOT® Erding-jakken er ikke alene smart. Dens unikke isolering
giver et forspring, når det gælder komfort.

Mørk marine og kobolt er som skabt
for hinanden og kan i MASCOT
sortiment kombineres på utallige
måder. Kombiner ensfarvede med
tofarvede produkter, eller mix de
tofarvede som her. Buks er MASCOT®
Erlangen.
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Med mere end 600 forskellige produkter i sortimentet, kan du
dække alle situationer. Også når det gælder sko og tilbehør. Her
er vist sikkerhedsskoen F0114, MASCOT® Kisa hue og MASCOT®
Manica sokker.

Sammensæt jeres virksomheds look –
kombinationsmulighederne er utallige

MASCOT® UNIQUE

01011
mørk marine/kobolt

MASCOT® Fulda
Jakke 12209‑442
side 35

MASCOT® Erlangen

Bukser med knælommer 12179‑203
side 44

MASCOT® Leipzig

Overall med knælommer 12069‑203
side 37

MASCOT® Augsburg

Overall med knælommer 12169‑442
side 35

MASCOT® Dortmund
Bukser 12079‑203
side 36

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579‑442
side 34

MASCOT® Mannheim

Bukser med knælommer 12679‑442
side 32
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Farve 888 antracit er særdeles populær på tværs af fag. Derfor finder du et
stort udvalg af produkter i antracit i hele MASCOTs sortiment, som du kan
kombinere med produkterne i MASCOT® UNIQUE. Se mere på www.mascot.dk.

De lette MASCOT® Ingolstadt 16279 bukser i antracit kan
matches med produkter i næsten alle farver. Her er valgt
T-shirt 17782, elastisk bælte 17044, stretch skaljakken
18601, sikkerhedssko med Boa®-lukning F0122 og
svedtransporterende sokker 50411.
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Utallige kombinationsmuligheder med antracitgrå

MASCOT® UNIQUE

88809
antracit/sort

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569‑961
side 48

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567‑959
side 49

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570‑962
side 56

MASCOT® Hannover

MASCOT® Hagen

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Frankfurt

Fleecejakke 16003‑302
side 36

Softshelljakke 12002‑149
side 44

Vest 12254-442
side 34

Vinterjakke 16002‑149
side 52

Jakke 12209‑442
side 35

Vinterjakke 12035‑211
side 51

MASCOT® UNIQUE
Shorts 18349‑230
side 45

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579‑442
side 34

MASCOT® Ingolstadt

Bukser med lårlommer 16279‑230
side 48

MASCOT® Lemberg

Bukser med knælommer
13079‑230
side 31

MASCOT® Mannheim

MASCOT® Augsburg

Bukser med knælommer 12679‑442 Overall med knælommer 12169‑442
side 32
side 35
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Klæd dig i lag, så du altid matcher situation og temperaturer. Kombinér fx
MASCOT® Calais T-shirt med en lun trøje som MASCOT® Reims til kølige
omgivelser. Hold vind og nedbør ude med MASCOT® Frankfurt.

I alle brancher er velindrettede lommer
uundværlige. Vælg fx bukserne 18179 fra MASCOT®
ACCELERATE, når der både skal være plads til
værktøjet og maksimal komfort.
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Sikkerhedsstøvlen F0135 har tåkappe
af komposit og er dermed helt fri for
metal. Komposit er hverken kulde- eller
varmeledende, og tåkapper af komposit yder
derfor ekstra komfort i både varme og kolde
omgivelser. Vælg mellem forskellige metalfrie
modeller i MASCOT® FOOTWEAR.

Kombinér farver, styles og funktioner fra hele
MASCOTs sortiment

MASCOT® UNIQUE

010
mørk marine

MASCOT® Erding

MASCOT® Marburg

MASCOT® Dresden

MASCOT® Mainz

Termojakke 15715‑249
side 55

Softshelljakke 12102‑149
side 44

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12135‑211
side 51

MASCOT® Ingolstadt

Bukser med lårlommer 16179‑230
side 48

Fleecejakke 15703‑259
side 56

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16103‑302
side 36

Fleecetrøje med lynlås 18603‑316
side 58

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE
Skaljakke 18601‑411
side 51

Jakke 12109‑203
side 37

Termojakke 18615‑318
side 59

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Hagen

MASCOT® Altona

MASCOT® Bremen

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Erlangen

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mannheim

Knickers med knælommer
14249‑442
side 46

MASCOT® Lemberg

Bukser med knælommer
16079‑230
side 31

Bukser med knæ- og
hængelommer 14131‑203
side 42

Bukser med knælommer
12479‑203
side 44

Termovest 18665‑318
side 59

Bukser 18778‑230
side 39

Bukser med knæ- og
hængelommer 17731‑442
side 43

Vest 12154‑442
side 34

Bukser 18788‑230
side 39

Bukser med knælommer
12779‑442
side 32
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Et komplet sortiment af hi-vis beklædning matcher farven sort. Her er det
softshell jakken 19002, der er godkendt efter EN ISO 20471 klasse 2. Medbring
jakken på farten og opnå hurtigt synlighed i matchende farver.

Sort er nem at kombinere med næsten
alle farver. Her er omdrejningspunktet
MASCOT® Bremen bukser, en bestseller i
MASCOTs sortiment til håndværkeren.

Vælg et bæredygtigt alternativ til den klassiske sweatshirt,
T-shirt og poloshirt. Find produkter i 100% økologisk
bomuld i MASCOTs sortiment i de klassiske farver til både
mænd og kvinder. Her er det sweatshirten 20484 under
softshell jakken 19002.
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Find sæt med høj synlighed og sikkerhed i MASCOTs
omfattende program for sikkerhedsbeklædning

sort
MASCOT® UNIQUE

Fleecetrøje med lynlås 18603‑316
side 58

MASCOT® Erding

MASCOT® Marburg

MASCOT® Hannover

MASCOT® UNIQUE
Skaljakke 18601‑411
side 51

Softshelljakke 12102‑149
side 44

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Hagen

MASCOT® Mainz

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Lindau

MASCOT® Bremen

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Erlangen

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mannheim

Termojakke 15715‑249
side 55

Termojakke 18615‑318
side 59

MASCOT® Altona

Knickers med knælommer
14249‑442
side 46

MASCOT® Ingolstadt

Bukser med lårlommer 16179‑230
side 48

Fleecejakke 15703‑259
side 56

Termovest 18665‑318
side 59

Knickers med knæ- og
hængelommer 14449‑442
side 47

MASCOT® Lemberg

Bukser med knælommer
16079‑230
side 31

Fleecejakke 16103‑302
side 36

Vest 12154‑442
side 34

Bukser med knæ- og
hængelommer 14131‑203
side 42

Bukser med knælommer
12479‑203
side 44

Jakke 12109‑203
side 37

Bukser 18778‑230
side 39

Bukser med knæ- og
hængelommer 17731‑442
side 43

MASCOT® UNIQUE

09

MASCOT® Dresden

Vinterjakke 12135‑211
side 51

Bukser 18788‑230
side 39

Bukser med knælommer
12779‑442
side 32
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Bukser i MASCOT® UNIQUE
I MASCOT® UNIQUE kan du vælge bukser af tre forskellige typer stof. Hver stofkvalitet er udviklet til at kunne
noget særligt i en bestemt 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.

SUPERLET
TWILL
LAV VÆGT

TWILL

KRAFTIG TWILL
MED TENCEL®
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Kvalitetsnummer: 230
Komposition: 50% bomuld/50% polyester
Vægt pr. m²: 205 gram
Særlige fordele: Let

De letteste bukser i sortimentet

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

Kvalitetsnummer: 203
Komposition: 70% polyester/30% lyocell
(TENCEL®),
Vægt pr. m²: 340 gram
Særlige fordele: Blød, slidstærk og kølende

Slidstærkt og komfortabelt arbejdstøj til håndværk

Med en vægt på kun 205 g/m² er dette den letteste buksekvalitet i MASCOTs
sortiment. Materialet har et højt indhold af bomuld i forhold til andre
buksekvaliteter. Bomuld har en god absorberingsevne, samtidig med at det leder
varme væk fra kroppen. Det gør materialet særligt komfortabelt at bære ind
mod huden. Polyester i materialet tilføjer især slidstyrke, og trods den lave vægt
har bukserne af dette stof en rigtig god holdbarhed. Det sker også som følge af
CORDURA®-forstærkninger på buksernes mest udsatte steder.

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. Derfor finder du
også et stort program i kvalitet 442 i serierne MASCOT® IMAGE og i MASCOT®
INDUSTRY.

Forestil dig stof, der både er slidstærkt, super blødt og samtidig kølende og
svedtransporterende. Så har du beskrivelsen af MASCOTs egenudviklede
stofkvalitet 203. Det er blandingen af polyester og TENCEL®, der giver de helt
unikke egenskaber. TENCEL® er udviklet af træer og er derfor 100% naturlig. Det
er også fugttransporterende og temperaturkontrollerende, og så virker stoffet
blødt, glat og kølende mod huden. En helt særlig vævemetode (cavalry twill) giver
kvalitet 203 et smart, groft look. Og så er det også velegnet til industrivask. Vælg
203, når dit håndværk kræver, at arbejdstøjet skal være komfortabelt og holde
længe.

29

De letteste i sortimentet
Med en vægt på kun 205 g/m² er dette den letteste buksekvalitet
i MASCOTs sortiment. Stoffet er lavet af 50% bomuld og 50 %
polyester. Den høje andel af bomuld gør bukserne komfortable,
åndbare og bløde mod huden. Polyester i materialet tilføjer især
slidstyrke, og trods den lave vægt har bukserne af dette stof en
rigtig god holdbarhed.

Mange rummelige lommer
Buksernes rummelige lommer giver plads til rigtigt meget værktøj.
Fordel det i forlommer, baglommer, lårlomme, tommestoklomme
og penlomme. I den ene af forlommerne er der en indvendig
lomme, der passer til telefonen. Alternativt har lårlommen også
plads til telefonen.

Fleksible knælommer med høj slidstyrke
Knæpudelommerne er regulerbare og lavet af den slidstærke
fiber CORDURA®, der er testet til at være syv gange stærkere end
bomuld. Knæpuderne isættes oppefra, og lommerne er lukket med
lommeklap og lynlukning, så de ikke samler snavs.

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.

Holdbare syninger og detaljer
Selv om stoffet har en lav vægt, er slidstyrken i top, blandt andet
ved hjælp af trenålssømme. De lommer, som bruges mest, har et
ekstra lag stof som forstærkning, hvor de er påsat. Lommekanterne
på baglommer og forlommer er desuden forstærket med
CORDURA®.
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MASCOT® UNIQUE

Arbejdsbukser med lav
vægt og høj slidstyrke
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MASCOT® Lemberg | Bukser med CORDURA®-knælommer, ekstra lav vægt
Varenummer: 13079-230, Tofarvet
Varenummer: 16079-230, Ensfarvet
50% bomuld/50% polyester - 205 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.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle
kroppens bevægelser.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - 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® Amberg | Sweatshirt med lynlås, moderne pasform
Varenummer: 50565-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ribkrave.
• Gennemgående lynlås.
• Forlommer.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.
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MASCOT® Mannheim | Bukser med CORDURA®-knælommer, lav vægt
Varenummer: 12679-442, Tofarvet
Varenummer: 12779-442, Ensfarvet
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 46‑C 62
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - 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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CORDURA® øger slidstyrken
Høj slidstyrke er alfa omega, når der bliver
arbejdet igennem i et højt tempo. MASCOT sikrer
blandt andet slidstyrken med en massiv brug
af CORDURA® på alle udsatte steder, som fx på
knælommer, hængelommer og tommestoklommer.
CORDURA® er syv gange stærkere end bomuld.

MASCOT® UNIQUE

Sweatshirt med lynlås, 50565-963
Bukser med knælommer, 12679-442
Bælte, 03044-990
Knæpuder, 00418-100
Se alle produkter på www.mascot.dk.
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MASCOT® Hagen | Vest, lav vægt
Varenummer: 12254-442, Tofarvet
Varenummer: 12154-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Nem adgang til telefonlomme i brystlomme.
• God plads til placering af firmalogo.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Oldenburg | Bukser, lav vægt
Varenummer: 12579-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 42‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Optimeret tommestoklomme med ekstra bevægelsesfrihed, dobbelt bund og
penlomme.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Det samme, bare mere slidstærkt?
Se de næsten identiske jakker, bukser og overalls i en mere
robust kvalitet på næste side.
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MASCOT® Fulda | Jakke, lav vægt
Varenummer: 12209-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Let forlænget ryg.
• Let rundende nederste kant giver perfekt bevægelsesfrihed og nem adgang til
forlommer.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Augsburg | Overall med knælommer, lav vægt
Varenummer: 12169-442
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 46‑C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med
overfald, så de ikke samler snavs.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

35

0209

88809

ERGONOMISK
PASFORM

0309

1809

09

010

11010

REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Hannover | Fleecejakke, forlænget ryg
Varenummer: 16003-302, Tofarvet
Varenummer: 16103-302, Ensfarvet
100% polyester - 270 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Dortmund | Bukser, høj slidstyrke
Varenummer: 12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Linning formet efter kroppens anatomi, så den støtter i alle arbejdspositioner.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Det samme, bare lettere?
Se de næsten identiske jakker, bukser og overalls i lettere
stof på forrige side.
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MASCOT® Mainz | Jakke, høj slidstyrke
Varenummer: 12009-203, Tofarvet
Varenummer: 12109-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Nem adgang til telefonlomme i brystlomme.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Leipzig | Overall med knælommer, høj slidstyrke
Varenummer: 12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 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 46‑C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - 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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DIAMOND FIT

38

PEARL FIT

MASCOT® UNIQUE

To nyudviklede kvindepasformer
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rummer bukser til kvinder
i to forskellige pasformer:
DIAMOND og PEARL.

Forskellen på de to pasformer er primært forholdet
mellem talje-og hoftemålet.

DIAMOND FIT

PEARL FIT

010

DIAMOND-pasform: Større forskel på
hoftemål og taljemål (mere end 20 cm
forskel)
PEARL-pasform: Lille forskel på hoftemål
og taljemål (mindre end 20 cm forskel)
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Stor undersøgelse af kvindepasformer
DIAMOND FIT

PEARL FIT
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MASCOT® UNIQUE | Bukser, damepasform, ekstra lav vægt
Varenummer: 18678-230, Tofarvet, DIAMOND
Varenummer: 18688-230, Tofarvet, PEARL
Varenummer: 18778-230, Ensfarvet, DIAMOND
Varenummer: 18788-230, Ensfarvet, PEARL
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²
Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 34‑C 56 • 82 cm: C 34‑C 56
• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på
livvidden og hoftevidden.
• Pearl fit er specielt designet til kvinder med mindre end 20 centimeters forskel på
livvidden og hoftevidden.
• Let materiale, velegnet til varmere omgivelser.
• 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.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Forud for lanceringen lå et omfattende studie af
kvinders pasformer. Et stort antal kvinder i brancherne
blev målt op. Ud fra disse mange tusinde mål blev der
udviklet to helt nye pasformer, der er helt opdaterede
til nutidens kvindekroppe, og som er helt unikke for
MASCOT. De to kvindepasformer har vi kaldt DIAMOND
and PEARL. Disse kvindepasformer har ligeledes
gennemgået test i brancherne.
Bukser, der ikke har en damevariant, er designet, så de
også kan anvendes af kvinder. Prøv altid bukserne på
for at finde dem, der passer dig bedst.
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Hold varmen med
CLIMASCOT®-fór
Få fuldt udbytte med fór af mærket
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Ud over
en særdeles høj isoleringsevne får du med
CLIMASCOT® et åndbart letvægtsmateriale,
der fylder meget lidt, når det presses sammen.
Der er også tænkt på miljøet, da der under
fremstillingen af CLIMASCOT® er anvendt
genbrugsmaterialer.
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LIGHTWEIGHT

INSULATING

BREATHABLE

Lightweight Insulation
RECYCLED CONTENT

Sundhedsmærkning
Oeko-Tex® er en sikkerhedstest for beklædning,
der er i kontakt med huden. Certificeringen
garanterer, at den sundhedsskadelige risiko, der
er forbundet med produkterne, er minimeret.
Det er med andre ord din sikkerhed for, at de
kemikalier og sundhedsskadelige stoffer, der kan
– eller mistænkes for at kunne – skade kroppen,
ikke overskrider de maksimalt tilladte værdier.
Alle MASCOT® UNIQUE-produkter er testede og
godkendt efter Oeko-Tex®.
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MASCOT® Wiesbaden | Hættetrøje med lynlås, moderne pasform
Varenummer: 50566-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Hætte med fór.
• Gennemgående lynlås.
• Forlommer.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.
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MASCOT® Bremen | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, høj
slidstyrke
Varenummer: 14031-203, Tofarvet
Varenummer: 14131-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 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 46‑C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Hængelommer i slidstærk CORDURA® med ekstra lommer til værktøj.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med
overfald, så de ikke samler snavs.
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MASCOT® Regensburg | Hættetrøje, moderne pasform
Varenummer: 50572-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Hætte med fór.
• Forlomme.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.
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MASCOT® UNIQUE | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, lav vægt
Varenummer: 17631-442, Tofarvet
Varenummer: 17731-442, Ensfarvet
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 46‑C 62
• 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.
• Hængelommer i CORDURA® er regulerbare og med ekstra lommer til værktøj.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så
de ikke samler snavs.

Bukser i to vægtklasser
Er bukserne ens? Næsten. Kræver du og dine omgivelser
bukser med ekstra høj slidstyrke eller har du brug for en
lettere model med lavere vægt? MASCOT har bukser i flere
tykkelser, så du og dine kolleger selv kan vælge.
43

1809

0209

0309

5509

11010

88809

010

09

ÅNDBAR

VINDTÆT

VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

0618

REFLEKSEFFEKTER

MASCOT® Dresden | Softshelljakke, vandafvisende, fleece på indersiden
Varenummer: 12002-149, Tofarvet
Varenummer: 12102-149, Ensfarvet
100% polyester - 305 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Lynlåslukning ved lommer.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Erlangen | Bukser med CORDURA®-knælommer, høj slidstyrke
Varenummer: 12179-203, Tofarvet
Varenummer: 12479-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 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 46‑C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med
overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

44

MASCOT® UNIQUE

0209

0309

0618

1809

5509

88809

LAV VÆGT

11010

TRENÅLSSØM

MASCOT® UNIQUE | Tofarvet shorts, ekstra lav vægt
Varenummer: 18349-230
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²
Skridtlængde og størrelse: 26 cm: C 42‑C 68
• Let materiale, velegnet til varmere omgivelser.
• 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.
• Særligt design af forlommer giver nem adgang til lommeindhold.
• Skrå, rummelig lårlomme med nemt tilgængelig telefonlomme.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
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MASCOT® Magdeburg | Polosweatshirt, moderne pasform
Varenummer: 50610-962
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• God plads til placering af firmalogo.
• Strikkrave og stolpelukning med knapper.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• Rib i ærmer og nedre kant.
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MASCOT® Altona | Knickers med CORDURA®-knælommer, lav vægt
Varenummer: 14149-442, Tofarvet
Varenummer: 14249-442, Ensfarvet
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: 53 cm: C 44‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Skrå, rummelig lårlomme med nemt tilgængelig telefonlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med
overfald, så de ikke samler snavs.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
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MASCOT® Bielefeld | T-shirt, langærmet, moderne pasform
Varenummer: 50568-959
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.
• God plads til placering af firmalogo.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• Rib i hals og ærmer.
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MASCOT® Lindau | Knickers med CORDURA®-knæ- og hængelommer, høj
slidstyrke
Varenummer: 14349-442, Tofarvet
Varenummer: 14449-442, Ensfarvet
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: 53 cm: C 44‑C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Hængelommer i slidstærk CORDURA® med ekstra lommer til værktøj.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - 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® Bottrop | Poloshirt, moderne pasform
Varenummer: 50569-961
60% bomuld/40% polyester - 210 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• God plads til placering af firmalogo.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ribkrave.
• Stolpelukning med knapper.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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MASCOT® Ingolstadt | Bukser med lårlommer, ekstra lav vægt
Varenummer: 16279-230, Tofarvet
Varenummer: 16179-230, Ensfarvet
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²
Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Særligt velegnet i varme omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold af
bomuld.
• 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.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med
ekstra forstærkning).
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Potsdam | T-shirt, moderne pasform
Varenummer: 50567-959
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Rib i hals.
• Nakkebelægning.
• God plads til placering af firmalogo.
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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.
EN343

EN342

X
–
X

EN 343

3
–

WP

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.

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.
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MASCOT® UNIQUE | Skaljakke, firevejs-strækstof, vandtæt, lav vægt
Varenummer: 18601-411
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87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²

MASCOT® Frankfurt | Vinterjakke med quiltet fleecefór, vandtæt
Varenummer: 12035-211, Tofarvet
Varenummer: 12135-211, Ensfarvet

Godkendt efter EN 343 - kl. 3/3.

100% polyester - 255 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor
intet strammer eller generer.
• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke,
samtidig med det er vandtæt.
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (1,95 clo) og EN 343 kl. 3/1.
Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Kravedesign med let stof i bunden, så kraven bøjer fleksibelt efter hovedets
bevægelser.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Lightweight insulation

MASCOT® Darmstadt | Vinterjakke, vandafvisende, høj isoleringsevne
Varenummer: 16002-149
100% polyester - 305 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten
ingenting, når den presses sammen.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Åndbar, vindtæt og vandafvisende
Ydermaterialet er en vandafvisende og vindtæt softshell, der er
forlænget på ryggen og beskytter lidt ekstra. Den er tillige åndbar,
så du nemt kan komme af med fugt, når aktivitetsniveauet er højt.
I jakkens sider, omkring skuldrene og ved kraven er indsat elastiske
stofstykker. De bidrager til bevægelsesfriheden ved, at jakken giver
sig lidt og tilpasser sig fleksibelt ved bevægelse.

Innovativt fór
Vinterjakkens fór er af mærket CLIMASCOT® Lightweight Insulation.
Ud over en særdeles høj isoleringsevne får du med CLIMASCOT® et
åndbart letvægtsmateriale, der fylder meget lidt, når det presses
sammen. Der er også tænkt på miljøet i CLIMASCOT®, da der under
fremstillingen er anvendt genbrugsmaterialer.

Lommer med lynlås
Med denne jakke kan du være sikker på, at dit lommeindhold er
sikkert opbevaret. Både forlommer og brystlommer er udstyrede
med lynlåse. Indeni jakkens højre front finder du endnu en lomme
med lynlås. En D-ring til at fastgøre nøgler eller ID-kort finder du i
venstre brystlomme.

Individuel tilpasning i hætten
Undgå vind og regn på hoved og nakke med den fórede, vindtætte
og vandafvisende hætte. Den kan reguleres ved hjælp af en skjult
elastiksnor med snorstopper. Bruger du ikke hætten, kan den nemt
afmonteres ved hjælp af trykknapper.

Sæt firmanavn på
Med et firmanavn på ryggen kan du promovere din virksomhed.
Denne jakke kan både påsættes tryk og broderi. Der er indsat en
lynlås nederst på indersiden af jakken, således broderi eller tryk
udelukkende foretages gennem ydermaterialet uden at beskadige
det isolerende fórs egenskaber.
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Lightweight insulation

MASCOT® Erding | Jakke med fór, vandafvisende, høj isoleringsevne
Varenummer: 15615-249, Tofarvet
Varenummer: 15715-249, Ensfarvet
100% polyester - 300 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten
ingenting, når den presses sammen.
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® Witten | Sweatshirt, moderne pasform
Varenummer: 50570-962
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Testet ifølge EN ISO 15797.
Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.
• Rib i hals, ærmer og nedre kant.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• God plads til placering af firmalogo.
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MASCOT® Marburg | Fleecejakke med netfór, vandafvisende
Varenummer: 15603-259, Tofarvet
Varenummer: 15703-259, Ensfarvet
100% polyester - 345 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Venstre bryst og øverste del af ryggen er velegnet til logotryk.
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Netfór.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Bukser med knælommer, 12179-203
Bælte, 50456-990
Knæpuder, 50451-916
Sokker, 50409-876
Sikkerhedssko, F0111-937
Se alle produkter på www.mascot.dk.
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MASCOT® UNIQUE | Fleecetrøje med lynlås, moderne pasform
Varenummer: 18603-316
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Størrelse: XS-4XL
• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Fleksibel og tætsiddende høj krave.
• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT® UNIQUE | Termojakke med CLIMASCOT®-for, vandafvisende
Varenummer: 18615-318

MASCOT® UNIQUE | Termovest med CLIMASCOT®-for, vandafvisende
Varenummer: 18665-318

100% polyester - 240 g/m²

100% polyester - 240 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten
ingenting, når den presses sammen.
• Vandafvisende.
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Størrelse: XS-4XL
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten
ingenting, når den presses sammen.
• Vandafvisende.
• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Elastik i ærmegab slutter godt til og sørger for, at varmen bliver ved kroppen.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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EN ISO 15797
Velegnet til industrivask
En stor andel af arbejdstøjet i MASCOT® UNIQUE er skabt til også at klare en industriel
vaskeproces.
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.
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Få et overblik over mulighederne
Professionelle benklæder til alle fag og industrier

MASCOT ®

MASCOT ®
WORKWE

WORKWE

MASCOT ®

WORKWE

AR

AR

MASCOT ®

WORKWE

AR

AR

DIAMOND FIT

PEARL FIT

Super lette
benklæder
- stofkvalitet 230

18349
Shorts
side 45

16279 + 16179
Bukser med lårlommer
side 48

MASCOT ®

MASCOT ®

WORKW

13079 + 16079
Bukser med knælommer
side 31

18678 + 18688 +18778 + 18788
Bukser
side 39

MASCOT ®

WORKW

EAR

MASCOT ®

WORKW

EAR

WORKWE

AR

EAR

Lette
benklæder
i mange
varianter
- stofkvalitet 442

14149 + 14249
Knickers med knælommer
side 46

14349 + 14449
Knickers med knæ- og
hængelommer
side 47

MASCOT ®
MASCOT ®

WORKW

12579
Bukser
side 34

MASCOT ®
EAR

WORKW

12679 + 12779
Bukser med knæ- og
hængelommer
side 32

EAR

WORKWE

AR

MASCOT® WORKWEAR

Robuste
benklæder
med TENCEL®
- stofkvalitet 203

12079
Bukser
side 36
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12179 + 12479
Bukser med knælommer
side 44

14031 + 14131
Bukser med knæ- og
hængelommer
side 42

12069
Overall med knælommer
side 37

MASCOT ®

WORKW

EAR

MASCOT® WORKWEAR

®

BRAND

17631 + 17731
Bukser med knæ- og
hængelommer
side 43

12169
Overall med knælommer
side 35
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Få et overblik over mulighederne
Overdele til alle typer aktiviteter og fag

Inderste lag

Mellemste lag

®

®

®

®

50569
Poloshirt
side 48

50567
T-shirt
side 49

50568
T-shirt, langærmet
side 47

50570
Sweatshirt
side 56

Yderste lag

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

®
WORKWEAR
A
MASCOT
M

12254 + 12154
Vest
side 34

12209
Jakke
side 35

12009 + 12109
Jakke
side 37

15603 + 15703
Fleecejakke
side 56

MASCOT® WORKWEAR

15615 + 15715
Termojakke
side 55
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18601
Skaljakke
side 51

12002 + 12102
Softshelljakke
side 44

12035 + 12135
Vinterjakke
side 51

®
®

L

®

50572
Hættetrøje
side 43

50566
Hættetrøje med lynlås
side 42

50565
Sweatshirt med lynlås
side 32

®

50610
Polosweatshirt
side 46

®
®

®

®

®

®

®
®

®

®

®

®

®

16003 + 16103
Fleecejakke
side 36

18603
Fleecejakke
side 58

®

®

®

18665
Termovest
side 59

®

®

®

®

®

®
®

18615
Termojakke
side 59

16002
Vinterjakke
side 52
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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)

14.5

15.5

16.5

3XL

43-44 45-46
17.5

18

C56

C58

C60

XL

2XL

4XL

47-48 49-50
19

19.5

C64

C66

5XL
51-52
20

Bukser/overalls
C42

C43

C44

XXS

C45

C46

XS

C47

C48

C49

C50

S

C51

C52

M

C54

L

C62
3XL

C68

4XL

C70

C72

5XL

C74
6XL

K1/K2 - Livvidde (cm)*

68

70

73

75

78

80

83

85

88

90

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

148

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

58

L1 - Hoftevidde (cm)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

154

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

60.5

E - Benlængde (cm)

76

82

90

E - Benlængde (inch)

30

32

35

*Overall findes ikke i ulige størrelser.

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

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
61

62

63

24

24.5

25
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DAME
I MASCOTs sortiment finder du produkter udviklet specielt til kvinder.
Overdele
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

A - Brystvidde (cm)

76

82

88

96

104

112

120

128

136

144

A - Brystvidde (inch)

30

32

34.5

37.5

41

44

47

50.5

53.5

56.5

L2 - Hoftevidde (cm)

86

92

100

108

116

124

132

140

148

156

L2 - Hoftevidde (inch)

34

36

39.5

42.5

45.5

49

52

55

58

61.5

Du finder MASCOTs damebukser, -shorts og nederdele i to forskellige pasformer. Det er din krops mål, der afgør, hvilken pasform du skal vælge. De to
damepasformer hedder: DIAMOND og PEARL.
To trin til at finde bukser/nederdel/shorts, der passer perfekt til dig:
1) Find din pasform
Din MASCOT-pasform afhænger af kombinationen af livvidden (mål, hvor du er smallest) og hoftevidden (mål, hvor du er bredest).
En tommelfingerregel er, at hvis der er mere end 20 centimeters forskel på livvidden og hoftemålet, så skal du vælge DIAMOND-pasformen. Hvis der er mindre
end 20 centimeters forskel på livvidden og hoftemålet, skal du vælge PEARL-pasformen.
2) Find din størrelse
Du finder din størrelse ved at måle din hoftevidde rundt om hoftens bredeste punkt. Hoftevidden skal måles med samlede ben. Kig i skemaet under din pasform:
Aflæs din størrelse i skemaet ud fra hoftevidden.

DIAMOND FIT

Damebukser og nederdele
DIAMOND-pasform: Der er mere end 20 cm forskel på livvidde og hoftemål.
C32

C34

C36

XS

S

M

K3 - Livvidde (cm)

70

74

78

82

86

K3 - Livvidde (inch)

27.5

29

30.5

32

L2 - Hoftevidde (cm)

96

100

104

L2 - Hoftevidde (inch)

37.5

39.5

41

PEARL FIT

C38

C40

C42

C44

C46

XL

2XL

90

94

98

34

35.5

37

108

112

116

42.5

44

45.5

L

C48

C50

C52

C54

C56

3XL

4XL

5XL

6XL

104

110

116

122

128

38.5

41

43.5

45.5

48

50.5

120

124

130

136

142

148

154

47

49

51

53.5

56

58

60.5

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Damebukser og nederdele
PEARL-pasform: Der er mindre end 20 cm forskel på livvidde og hoftemål.
C32

C34

C36

C38

C40

C42

XS

S

M

K3 - Livvidde (cm)

74

78

82

86

90

94

98

104

110

116

122

128

136

K3 - Livvidde (inch)

29

30.5

32

34

35.5

37

38.5

41

43.5

45.5

48

50.5

53.5

L2 - Hoftevidde (cm)

92

95

98

101

104

107

110

115

120

125

130

135

140

L2 - Hoftevidde (inch)

36

37.5

38.5

39.5

41

42

43.5

45

47

49

51

53

55

L

E - Benlængde (cm)

76

82

E - Benlængde (inch)

30

32

Husk også at måle benlængden. Alle MASCOTs damebukser findes i
to benlængder: 76 cm og 82 cm.
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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

Moderne pasform

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.

Symbolet angiver, at produktet har en normal pasform,
der følger kroppens naturlige pasform, men ikke sidder
helt tæt til. Produkterne sidder pænt og har en god
bevægelsesfrihed.

MODERN FIT

Vandafvisende

Diamond pasform

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.

Diamond er en kvinde-pasform. Denne pasform er
som hovedregel designet til kvinder med mere end 20
centimeters forskel på talje- og hoftemål. Er der mindre
end 20 centimeters forskel er det i stedet Pearl pasform,
der passer bedst. Vi anbefaler dog altid, at man måler
omkredsen af hofte og talje og aflæser den optimale
størrelse og pasform i størrelsesskemaet.

DIAMOND FIT

Lav vægt

Pearl pasform

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.

Pearl er en kvinde-pasform. Denne pasform er som
hovedregel designet til kvinder med mindre end 20
centimeters forskel på talje- og hoftemål. Er der mere end
20 centimeters forskel er det i stedet Diamond pasform,
der passer bedst. Vi anbefaler dog altid, at man måler
omkredsen af hofte og talje og aflæser den optimale
størrelse og pasform i størrelsesskemaet.

PEARL FIT

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.

HÆNGELOMMER

Hængelommer

EN 343

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.

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.

Knælommer

KNÆLOMMER

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.

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).

Reflekseffekter
REFLEKSEFFEKTER

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.

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.

Ultimate Stretch
ULTIMATE
STRETCH

Produkter med dette symbol er lavet i et firevejsstretchmateriale. Stretchmaterialet er elastisk i
alle retninger, hvilket giver dig en uovertruffen
bevægelsesfrihed. Produkter med firevejs-stretch er bløde
og behagelige at bære og følger alle dine bevægelser,
hvilket giver ekstra komfort på arbejdsdagen.

Oeko-Tex standard 100
Tiltro til textiler. Indhold af sundhedsskadelige stoffer er
kontrolleret.
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Bæredygtig produktion
Langt størsteparten af MASCOTs produkter er
produceret på egne fabrikker, hvor produktionen
sker effektivt og med stor respekt for miljø og
mennesker.

MASCOT tager sit ansvar
for miljø og mennesker
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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De 17 bæredygtighedsmål beskriver en række globale udfordringer, som forpligter alle FNs medlemslande til at arbejde henimod målene. Verdensmålene er gensidigt
afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

De 17 verdensmål

MASCOT og verdensmålene

FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling, som det forventes, at alle lande,
virksomheder og organisationer arbejder for at indfri
inden 2030. De 17 verdensmål er fælles pejlemærker,
således alle aktører kan omsætte de globale behov til
forretningsløsninger, som kan være med til at skabe en
bæredygtig fremtid for kommende generationer.

MASCOT arbejder med alle de 17 verdensmål på
forskellige planer, og det arbejde vil vi udbygge og
intensivere frem mod 2030. Med produktionen af
arbejdstøj vil vi være med til at afskaffe fattigdom
og sult, sikre sundhed og uddannelse samt tilbyde
anstændige jobs. Blandt andet. Læs mere om hvordan
på de kommende sider.

Læs meget mere om MASCOTs engagement i elementerne i de 17 verdensmål på www.mascot.dk
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Anstændige jobs bringer
mennesker ud af
fattigdom
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Afskaf fattigdom
MASCOT producerer i lande, hvor fattigdom er en udfordring. Ved at tilbyde
gode og anstændige jobs med en tilsvarende løn, er vi med til at højne
levestandarden i disse områder.
I Laos lever 22,7% af befolkningen i ekstrem fattigdom. I Vietnam er tallet
2,6%. MASCOT udbygger løbende produktionen i Laos, således vi kan
ansætte flere og være med til at reducere antallet af mennesker, der lever
i ekstrem fattigdom. Typisk rekrutteres medarbejderne til fabrikken i de
omkringliggende landsbyer, hvor den ekstreme fattigdom er til stede. For at
reducere medarbejdernes omkostninger og øge deres personlige sikkerhed,
tilbyder MASCOT desuden daglig transport mellem fabrikken og deres landsby.

Ligestilling mellem kønnene
Det 5. verdensmål fokuserer på, at der skal opnås ligestilling mellem kønnene,
og at kvinders og pigers rettigheder og muligheder skal styrkes globalt set.
Mere end 2400 af MASCOTs ansatte arbejder uden for Europa, hvor uligheden
mellem kønnene i samfundet typisk er størst. Her måles eksempelvis en skæv
fordeling mellem kønnene på sundhed, medbestemmelse og erhvervsaktivitet.
På MASCOTs fabrikker i Vietnam er 86% af de ansatte kvinder. I Laos er 81% af
de ansatte på MASCOTs fabrik kvinder. MASCOTs politik er naturligvis, at alle
ansatte har de samme muligheder, ligesom det altid er de bedst kvalificerede
personer, der ansættes, uden hensyntagen til køn. Med overvægten
af kvindelige ansatte, reducerer vi uligheden mellem kønnene, idet
erhvervsaktivitet er med til at øge ligestilling. Adgangen til virksomhedens
gratis lægeklinik gør også, at kvindernes adgang til bedre sundhed øges.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos MASCOT investerer vi kraftigt i innovation og markedsudvikling. Begge
dele skaber vækst, og det skaber videre produktiv beskæftigelse, da MASCOTs
investeringer foretages i såvel teknologi som ledelsessystemer. Det gælder
ikke mindst i vores produktion i Vietnam og Laos.
Hos MASCOTs ansatte i Vietnam og Laos øges lønningerne procentvist langt
mere end de europæiske lønninger år for år. På den måde er vi hos MASCOT
ikke alene med til at mindske uligheden på tværs af grænserne. Vi er også
med til generelt at øge lønniveauet i de områder, hvor vi har vores fabrikker.
Og med det gode arbejdsklima, vi tilbyder vores ansatte, højner vi også
arbejdsstandarden i lokalområdet generelt, da øvrige arbejdsgivere i området
ellers ville miste ansatte. Vi skaber anstændige jobs og giver andre aktører i
lokalområdet incitament til at gøre det samme.
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Sunde medarbejdere
Når man etablerer produktion i udviklingslande,
har man samtidig en forpligtelse til at højne
sundhed, trivsel og sikkerhed for de ansatte. Sådan
ser MASCOT i hvert fald på sagen. Derfor giver
MASCOT blandt andet gratis adgang til læge og
sundhedsoplysning samt gratis nærende frokost til
alle ansatte.

Gratis frokost
Hver dag sætter alle MASCOT-ansatte sig til frokostbordet og får god, næringsrig mad. MASCOTs læger og
sygeplejersker har et tæt samarbejde med kokkene, og der tages prøver af maden hver dag for at sikre høj
kvalitet og et tilstrækkeligt kalorieindhold. MASCOTs frokost er med til at øge fødevaresikkerheden og forbedre
ernæringsstandarden for de ansatte.
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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.

Fri adgang til læge og sundhedsfagligt
personale
Alle ansatte på MASCOTs fabrikker
kan på daglig basis besøge MASCOTs
statscertificerede sundhedsklinikker. Lægen
og sygeplejerskerne behandler ikke kun. De
udfører også forebyggende sundhedsarbejde
og laver informationskampagner om diverse
sundhedsfaglige emner. Der arbejdes også
meget med det positive psykiske arbejdsmiljø.
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Ansvarlig produktion

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.

Genanvendte ressourcer
Der anvendes mange ressourcer i verdens industrier,
men der bliver ikke ved med at være uanede nye
ressourcer. Derfor bør vi rette fokus mod allerede
anvendte materialer – spild og brugte materialer – som
kan genanvendes. Det gør vi hos MASCOT.
Alt MASCOTs vatfór er lavet med en stor andel
genbrugspolyester. MASCOT har desuden et større
program af T-shirts, poloshirts og sweatshirts lavet af
genanvendt plastik, der er lavet til nye polyestergarner.
Andet er lavet af økologisk bomuld, hvilket betyder,
at bomulden er dyrket uden brug af pesticider og
sprøjtemidler.
Ikke alle produkter kan fremstilles af
genbrugsmaterialer, da det i nogle sammenhænge
kan påvirke fx slidstyrken, kvaliteten eller farven.
Til gengæld kan en stor del af emballagen være
genbrugsmaterialer. Papkasser, papir, og en ny
generation af produkt-plastposer er helt eller delvist
lavet af genbrugsmaterialer hos MASCOT.

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.
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Ansvarligt forbrug og produktion
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling forudsætter, at vi viser omtanke,
når det gælder vores brug af varer og ressourcer. Vi skal sikre, at vores forbrug
og den måde, vi producerer på rundt om i verden, sker på en ansvarlig måde i
forhold til nutidens og fremtidens mennesker og miljø.

Minimering af spild,
energiforbrug og affald i
produktionen
Den bæredygtige produktion omfatter også en
begrænsning af spild, affald og udledning. At fremstille
beklædning er en omfattende og global proces. Der er
mange steder at sætte ind.
Stof og øvrige råvarer
Vi samarbejder med alle leverandører om en generel
nedbringelse af brugen af kemi og vand. Vi udvælger
desuden leverandører i henhold til deres miljøprofil.
Langt størsteparten af vores metervarer kommer
fra leverandører, der har både Bluesign® og ISO
14001-certifikat. Ligeledes arbejder vi på at omstille
dele af indfarvningsprocessen til farvning uden eller
med minimal brug af vand.

Egen produktion
MASCOT har den helt store fordel, at vi selv
producerer langt størsteparten af vores produkter.
75% af alle produkter laves på vores egne fabrikker,
hvor vi selv kontrollerer alle processer. De ligger
alle placeret i officielle, etablerede industrizoner
godkendt af premiereministeriet i Vietnam og Laos.
Alle har en udførlig miljøpolitik og løbende kontrol af
affaldshåndteringen. Spildevandsrensning udføres af
industriområderne og overvåges af miljøagenturer.
Inspektioner finder sted kvartalsvis. MASCOT sorterer
og registrerer alt affald, og mest muligt hentes med
henblik på genanvendelse. Afskårne stofrester fra
produktionen er stærkt minimeret, og det sorteres og
genanvendes tillige. Desuden har MASCOT en politik
vedrørende klimapåvirkninger på egne fabrikker, og
der iværksættes regelmæssigt tiltag for at reducere
produktionens klimapåvirkning.
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CSR-certificeret produktion
MASCOTs produktion er certificeret efter den mest omfattende
certificering inden for CSR, SA8000.
Langt størsteparten af MASCOTs produkter – alt
vinterbeklædning og arbejdstøj – laver vi selv på vores
egne fabrikker. Når mange millioner kvalitetsprodukter
hvert år skal produceres i en effektiv produktionskæde,
kræver det dygtige og dedikerede medarbejdere.
Derfor har vi vores egen særdeles erfarne HR-afdeling,
både i Vietnam og Laos. I og med at vi rekrutterer alle
ansatte selv, kan vi garantere, at minimumalderen

for fuldtidsjob altid overholdes, og at vi ikke har
børnearbejde. Alle ansatte har gode ansættelsesvilkår
med en ordentlig løn, og der er fuld gennemsigtighed i
aflønninger og bonusmuligheder. Eventuelt overarbejde
varsles forud og aflønnes efter forhøjede procentsatser.
Medarbejderne har naturligvis organisationsfrihed og
ret til kollektive forhandlinger.

Virksomheder, som opnår SA8000 kan vise og
dokumentere, at de

ikke har
børnearbejde

ikke har
tvangsarbejde

har et godt
arbejdsmiljø
tilpasset lokale
forhold

har rimelig
arbejdstid og løn

har
organisationsret

ikke har
diskrimination

har et effektivt
ledelsessystem
blandt andet
med kontrol af
underleverandørers medarbejderforhold

Læs mere om SA8000 her: www.mascot.dk/da/sa8000
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fokus på sundhed
og sikkerhed

Ingen løser den
globale udfordring
alene

Partnerskaber for handling
Det 17. verdensmål retter luppen mod partnerskaber. Ingen kan løse
den globale udfordring alene. Det kræver samarbejde og fremsynede
partnerskaber.
MASCOT har allerede en lang række etablerede partnerskaber med
aktører i vores produktionslande. Vi samarbejder med ministerier
og regeringer, ligesom vi samarbejder med organisationer, der
eksempelvis samler kræfterne i tekstilbranchen, så vi sammen med
øvrige aktører kan fremme både sociale og miljømæssige forhold i
verdens tekstilproducerende lande.
Derudover bygger MASCOT hele tiden nye partnerskaber. Vi arbejder
eksempelvis i øjeblikket på at indgå partnerskab med flere forskellige
aktører i værdikæden for sammen med dem at investere i nye
teknologier, som kan skabe en mere bæredygtig og samtidig rationel
produktion.

MASCOT er medlem af Fair Wear Foundation.
Sammen med knap 130 andre tekstilproducerende virksomheder kæmper MASCOT via Fair
Wear på at højne den sociale ansvarlighed på
de tekstilproducerende fabrikker rundt om i
verden.
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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.
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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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Individuelle produkttilpasninger
– mere end et standardsortiment til rådighed

Er I en større virksomhed med individuelle behov, der ikke dækkes af MASCOTs standardsortiment?
Så er det måske en mulighed, at I benytter jer af muligheden for at få en skræddersyet MASCOTløsning til jeres medarbejdere. Måske har I brug for specialstørrelser, en ekstra lomme til et bestemt
værktøj, noget andet stof eller en anden farve. Eller måske er det en eller flere helt nye produkttyper
eller modeller, I ønsker at få lavet. Det hele er muligt, og vi stiller eksperter til rådighed, så vi
sammen finder den løsning, der passer jer allerbedst.
Hos MASCOT kategoriserer vi de mange typer af individuelle produkttilpasninger lidt forskelligt
alt efter, hvor omfattende ændringerne er. Der vil for nogle typer specialfremstillede varer være et
minimummængde af produkter, der skal bestilles, og leveringstiden er naturligvis længere end på
standardvarer. Dette aftales individuelt fra ordre til ordre.
Har I behov for specialordrer eller andre individuelle tilpasninger? Tag kontakt til din vanlige
kontaktperson hos MASCOT eller din forhandler. Han/hun kan lede dig videre, så I kan få præcis det
arbejdstøj, der matcher jeres behov.
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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

EGEN
PRODUKTION I
VIETNAM OG LAOS

700+ UNIKKE
PRODUKTER

5.000.000+
PRODUKTER PÅ
LAGER

30000+
VARENUMRE

t

EFFEKTIVT
FLOW MED
SAP

EGNE SÆLGERE I
15 EUROPÆISKE
LANDE

LEVERINGSEVNE
>98%

SA8000 ISO 9001
SOCIALT
ANSVARLIG
PRODUKTION

CERTIFICERET

ARBEJDER FOR
EN BÆREDYGTIG
FREMTID

Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Danmark
Tlf. 87 24 47 00
info@mascot.dk · www.mascot.dk

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.

