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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. 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. 
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Mascot International

SA8000
OVER 3500 

FORHANDLERE
I HELE VERDEN

INTERNATIONALE 
PRISER

2800+ 
ANSATTE

GRUNDLAGT
1982

FAMILIE-
 EJET

4 EGNE  
FABRIKKER I LAOS 

OG VIETNAM

4.800.000
PRODUKTER PÅ 

LAGER

EGNE SÆLGERE I 
15 EUROPÆISKE 

LANDE

SOCIALT
ANSVARLIG 

PRODUKTION

LEVERINGSEVNE 
98%

24 t
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F0300-909-09

F0130-849-09888

F0133-996-18
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MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

MASCOT® FOOTWEAR MOVE

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

MASCOT® FOOTWEAR FIT 

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
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MOVE-serien er sikkerhedssko og –støvler med super lav vægt 
startende fra blot 440 gram. Alt fodtøj i MASCOT® FOOTWEAR 
MOVE har en unik mellemsål i Phylon, der både er banebrydende 
let og giver skoene en behagelig, elastisk komfort.

Sikkerhedsfodtøj fra MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-serien leverer 
exceptionel komfort og stor frihed til fødder og ryg ved hjælp af 
et ekstremt stødabsorberende sålmateriale af ETPU.

Ud over alle sikkerhedsdetaljerne har fodtøj fra CLASSIC-serien 
en meget behagelig pasform. Vælg CLASSIC, hvis du ønsker 
fodtøj, der er en smule bredere end gennemsnittet.

FLEX-serien er garanti for en optimal pasform. FLEX-modellerne 
er frihed til bevægelse i timevis uden at få trætte fødder. Vægten 
af sikkerhedsfodtøjet er blandt de laveste på markedet.

INDUSTRY-serien tilbyder robust og slidstærkt fodtøj til udendørs 
arbejde. Fodtøjet er til de mere ekstreme omgivelser, og sålen er 
derfor en stærk PU/gummi-sål.

FIT-serien har en behagelig pasform. FIT-modellerne har desuden 
en lav vægt, god stødabsorbering og er fleksible.
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MASCOT® FOOTWEAR CASUAL
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MASCOT® FOOTWEAR CASUAL er serien for dig, der ønsker 
klassiske, stilrene sneakers uden sikkerhedskomponenter som 
tåkappe og sømværn.
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S1P S3S3

S1P F0300-909-87 S1P F0301-909-37880S1P F0300-909-09

F0302-946-09

S1P F0301-909-09880

F0303-901-09 F0304-901-09

LAV VÆGTFLEKSIBEL

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

FLEKSIBEL

TEKSTIL-
SØMVÆRN

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR MOVE-serien

Tåkappe af komposit 
– hverken varme- eller 
kuldeledende.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
MOVE-serien er sikkerhedssko og –støvler med super lav vægt startende fra blot 440 gram. 
Ikke overraskende placerer det serien blandt markedets suverænt letteste sikkerhedssko. 
MOVE-modellerne er fremstillet i et moderne design, der leder tankerne mere hen på sporty 
sneakers end tunge, traditionelle sikkerhedssko. Alt fodtøj i MASCOT® FOOTWEAR MOVE har en 
unik mellemsål i Phylon, der både er banebrydende let og giver skoene en behagelig, elastisk 
komfort. MOVE-serien er sikkerhedssko, du ikke har lyst til at tage af.

Mellemsål i Phylon, der giver skoene en 
behagelig, elastisk komfort, og slidsål 
af gummi.

Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger 
komforten og hindrer kuldebroer.

Forreste del af skoen bøjer 
meget fleksibelt med foden.

Boa® lukkesystem med snører af rustfri stål, 
nem drejelukning og hurtig klik-åbning.



F0300-909-87 F0300-909-09
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE

S1P
 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 36-
40) og herrestørrelser (vidde 10, str. 39-48). 
F0300-909-87 findes kun i herrestørrelser.

F0300-909
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sikkerhedssko S1P med Boa®-lukning

Varenummer:  F0300-909

Tekstil Str. 42: 440 g

EU str.: 36-40  Vidde 08 | 39-48  Vidde 10 | UK str.: L 3.5-6.5  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Fodtøj med det patenterede Boa®-lukkesystem er en stor hjælp i en travl 

hverdag. Med Boa®-lukkesystemet kan du lynhurtigt få dit fodtøj af og på.
• Tåkappen er af komposit. Komposit er hverken kulde- eller varmeledende, 

og tåkapper af komposit yder derfor ekstra komfort i både varme og kolde 
omgivelser.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål 

af gummi.
• Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GUMMI
SÅL

300˚ 

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDE



F0301-909-37880 F0301-909-09880
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S1P
 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 36-
40) og herrestørrelser (vidde 10, str. 39-48). 
F0301-909-37880 findes kun i herrestørrelser.

F0301-909
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sikkerhedssko S1P med snørebånd

Varenummer:  F0301-909

Tekstil Str. 42: 440 g

EU str.: 36-40  Vidde 08 | 39-48  Vidde 10 | UK str.: L 3.5-6.5  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål.
• Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål 

af gummi.
• Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GUMMI
SÅL

300˚ 

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDE



ULTRALIGHTWEIGHT
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE

9

Lette sikkerhedssko
Kan sikkerhedssko være fjerlette? Desværre ikke, men vi har i MOVE-serien sat alle sejl til for 
at reducere vægten af delene inden i skoen. Metal er erstattet af komposit og tekstil, og tunge 
delmaterialer er ved hjælp af ny forskning og teknologi erstattet af lettere alternativer. Det 
gør skoene i MOVE-serien til nogle af branchens letteste. Og dermed også virkelig fleksible og 
behagelige at have på.



F0303-901-09
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S3
 

EN ISO 20345

F0303-901
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0303-901

Oil Nubuck læder Str. 42: 540 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål.
• Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål 

af gummi.
• Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GUMMI
SÅL

300˚ 

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDE



F0304-901-09
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE

S3
 

EN ISO 20345

F0304-901
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med snørebånd

Varenummer:  F0304-901

Oil Nubuck læder Str. 42: 545 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål.
• Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål 

af gummi.
• Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GUMMI
SÅL

300˚ 

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDE



F0302-946-09
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S1P
 

EN ISO 20345

F0302-946
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sikkerhedsstøvle (lav) S1P med Boa®-
lukning

Varenummer:  F0302-946

CORDURA®/fuldnarvet bøffellæder Str. 42: 500 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Fodtøj med det patenterede Boa®-lukkesystem er en stor hjælp i en travl 

hverdag. Med Boa®-lukkesystemet kan du lynhurtigt få dit fodtøj af og på.
• Tåkappen er af komposit. Komposit er hverken kulde- eller varmeledende, 

og tåkapper af komposit yder derfor ekstra komfort i både varme og kolde 
omgivelser.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål.
• Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål 

af gummi.
• Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GUMMI
SÅL

300˚ 

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDE
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE

ESD = ElectroStatic Discharge
ESD opstår, når to materialer med forskellige elektriske ladninger bringes i kontakt med hinanden. 
Hvis den elektriske ladning frigives til følsomme elektroniske komponenter, fx et hukommelseskort, 
kan det skade dette. Det kan indebære store omkostninger, fordi komponenterne efterfølgende skal 
repareres eller udskiftes. 
ESD-godkendt fodtøj afleder personen, der har fodtøjet på, i henhold til EN 61340, såfremt gulvet 
overholder ESD-kravene.
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S1P S1PS1P S1P S1P

S1P S3

S1P

S3S1P S3

F0132-996-09F0130-849-91133 F0131-849-01033

F0136-902-09

F0130-849-09888 F0131-849-09140

F0133-996-09 F0134-902-09F0133-996-18 F0135-902-09

F0132-996-18

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

LAV VÆGTFLEKSIBEL

FLEKSIBEL

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDEPU/PU SÅL

140˚ 

LAV VÆGT

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-serien

Velegnede til knælende 
arbejde med slidstærk 
TPU tåforstærkning.

Tåkappe af komposit 
– hverken varme- eller 
kuldeledende.

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY
Sikkerhedsfodtøj fra MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-serien leverer exceptionel komfort og 
stor frihed til fødder og ryg ved hjælp af et ekstremt stødabsorberende sålmateriale af ETPU. 
Sålmaterialet absorberer effektivt stød fra de mange skridt på hårde underlag, så trykkene ikke 
belaster ben og ryg. MASCOT® FOOTWEAR ENERGY er optimal komfort for dine fødder. Alle 
materialer i forfoden er ekstra bøjelige, så skoen fleksibelt følger og støtter alle bevægelser. 
Samtidig er fodtøjet blandt markedets letteste. Vægten er holdt nede med lette materialer uden 
metal inde i skoen, nemlig komposittåkappe og tekstilsømværn, der samtidig gør fodtøjet helt 
metalfrit.

ETPU-indsats i hele sålen absorberer 
effektivt stød, så ben og ryg skånes ved 
hvert skridt.

Forreste del af skoen bøjer 
meget fleksibelt med foden.

Non-marking, fleksibel, let og 
stødabsorberende to-komponent 
sål af PU/PU, varmebestandig op til 
140°C.



F0130-849-91133 F0130-849-09888

15

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S1P
 

EN ISO 20345

F0130-849
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedssko S1P med snørebånd

Varenummer:  F0130-849

Tekstil Str. 42: 590 g

EU str.: 36-40  Vidde 08 | 39-48  Vidde 10 | UK str.: L 3.5-6.5  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Overmateriale af slidstærk tekstil.
• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 

til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• ETPU-indsats i hele sålen absorberer effektivt stød, så ben og ryg skånes ved 
hvert skridt.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 36-
40) og herrestørrelser (vidde 10, str. 39-48). 
F0130-849-91133 findes kun i herrestørrelser.



F0131-849-01033 F0131-849-09140
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S1P
 

EN ISO 20345

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedssko S1P med snørebånd

Varenummer:  F0131-849

Tekstil Str. 42: 590 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Overmateriale af slidstærk tekstil.
• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 

til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• ETPU-indsats i hele sålen absorberer effektivt stød, så ben og ryg skånes ved 
hvert skridt.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

F0131-849

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0132-996-09 F0132-996-18
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MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S1P
 

EN ISO 20345

F0132-996
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedssko S1P med snørebånd

Varenummer:  F0132-996

Tekstil Str. 42: 585 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Elastisk overmateriale af slidstærkt tekstil mærkes nærmest som en ekstra sok 

– det sidder tæt og fleksibelt ind til foden og giver høj komfort.
• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 

til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• ETPU-indsats i hele sålen absorberer effektivt stød, så ben og ryg skånes ved 
hvert skridt.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0133-996-09 F0133-996-18
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S1P
 

SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

EN ISO 20345

F0133-996
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedsstøvle (lav) S1P med 
snørebånd

Varenummer:  F0133-996

Tekstil Str. 42: 610 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Elastisk overmateriale af slidstærkt tekstil mærkes nærmest som en ekstra sok 

– det sidder tæt og fleksibelt ind til foden og giver høj komfort.
• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 

til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• ETPU-indsats i hele sålen absorberer effektivt stød, så ben og ryg skånes ved 
hvert skridt.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



LIGHTWEIGHT
COMFORT

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

19

SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

Træt af trætte fødder og ømme ben?
Sikkerhedsfodtøj fra ENERGY-serien leverer exceptionel komfort og stor frihed til fødder og 
ryg. Det ekstremt stødabsorberende sålmateriale absorberer effektivt stød fra skridt på hårde 
underlag, så trykkene ikke belaster kroppen. Samtidig er fodtøjet blandt markedets letteste. 



F0134-902-09

20

S3
 

EN ISO 20345

F0134-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0134-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 600 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 
til platfod.

• Indsats i mellemsålen af støddæmpende letvægtsmateriale.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0135-902-09

21

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S3
 

EN ISO 20345

F0135-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med 
snørebånd

Varenummer:  F0135-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 
til platfod.

• Indsats i mellemsålen af støddæmpende letvægtsmateriale.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0136-902-09
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S3
 

EN ISO 20345

F0136-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med Boa®-
lukning

Varenummer:  F0136-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 650 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Fodtøj med det patenterede Boa®-lukkesystem er en stor hjælp i en travl 

hverdag. Med Boa®-lukkesystemet kan du lynhurtigt få dit fodtøj af og på.
• Tåkappen er af komposit. Komposit er hverken kulde- eller varmeledende, 

og tåkapper af komposit yder derfor ekstra komfort i både varme og kolde 
omgivelser.

• Udtagelig indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens 
til platfod.

• Indsats i mellemsålen af støddæmpende letvægtsmateriale.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



23

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Med Boa®-lukkesystemet kan du 
hurtigt få dit fodtøj på og af.

1. Pres hjulet ned for at aktivere 
systemet

2. Drej på hjulet for at snøre skoen 
til perfekt pasform. Hjulet fikserer 
snørerne, mens du drejer

3. Løft hjulet, så det klikker, og 
snørerne løsnes øjeblikkeligt

Hurtig og sikker lukning
Du kender måske nemme lukkeløsninger fra dine sportssko eller vandrestøvler. Men hvad med 
dine sikkerhedssko, som du bruger hver dag? Prøv sko med Boa®-lukning. Ikke alene er det meget 
hurtigt at få skoene af og på. De rustfrie metalsnører fordeler også trykket på vristen jævnt, så 
der ikke er noget, der nager. Med Boa® sidder skoen godt til, og du får en støttende og sikker 
gangkomfort på alle underlag. Hurtigt og nemt.
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S1P S1P

S1P

S1P S1P S3

S3 S3S3S3

S3

S3 S3

F0125-773-0917 F0124-773-0917F0125-773-09118 F0124-773-09118

F0100-910-09880

F0141-902-0901 F0128-775-09F0129-947-09F0140-902-0901

F0121-770-0902 F0121-770-09880

F0122-771-09880 F0127-775-09

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

LAV VÆGTFLEKSIBEL

FLEKSIBEL

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDEPU/PU SÅL

140˚ 

LAV VÆGT

Velegnede til knælende arbejde 
med slidstærk TPU tåforstærkning.

Tåkappe af komposit 
– hverken varme- eller 
kuldeledende.

MASCOT® FOOTWEAR FLEX
FLEX-serien er garanti for en optimal pasform. FLEX-modellerne er frihed til bevægelse i timevis 
uden at få trætte fødder. Foden støttes og stabiliseres i den bagerste del af skoen, mens der 
er god plads til forfodens bevægelser. Fodtøjet er desuden udstyret med en indlægssål med 
optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.

At træde ned i fodtøj fra FLEX-serien føles blødt og komfortabelt. Sålen har en excellent 
stødabsorbering, og forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden. Samtidig får du sko, 
der er lette. Vægten af sikkerhedsskoene er blandt de laveste på markedet.

Indlægssål med optimeret svangstøtte, 
der kan modvirke tendens til platfod.

Forreste del af skoen bøjer 
meget fleksibelt med foden.

Non-marking, fleksibel, let og 
stødabsorberende to-komponent 
sål af PU/PU, varmebestandig op til 
140°C.

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR FLEX-serien



F0125-773-0917 F0125-773-09118
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S1P

 

EN ISO 20345

F0125-773
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S1P med Boa®-lukning, 
netmateriale og print

Varenummer:  F0125-773

Tekstil Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Fodtøj med det patenterede Boa®-lukkesystem er en stor hjælp i en travl 

hverdag. Med Boa®-lukkesystemet kan du lynhurtigt få dit fodtøj af og på.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0124-773-09118F0124-773-0917
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S1P
 

EN ISO 20345

F0124-773
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S1P med snørebånd, 
netmateriale og kontrastprint

Varenummer:  F0124-773

Tekstil Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



FREEDOM FOR  
YOUR FEET

FLEXIBLE

LIGHTWEIGHT

27

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

Mærk fleksibiliteten
Du mærker det allerede, når du tager denne sko ned fra hylden. Den føles let i din hånd, og den 
består også din næste test. Nemlig når du presser skosnude og hæl mod hinanden for at vurdere, 
hvor nemt den bøjer. Du vil opdage, at den bøjer nemmere end de fleste. Og når du så prøver 
den på, mærker du, at den er yderst behagelig og fleksibel at bevæge sig rundt i. Selv i mange 
timer om dagen. Det føles som frihed for dine fødder. Og det gælder i øvrigt alle modellerne i 
FLEX-serien. 



F0121-770-0902 F0121-770-09880
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S3
 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 10, str. 39-48). F0121-770-0902 
findes kun i herrestørrelser.

F0121-770
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S3 med snørebånd, nylon/
ruskind

Varenummer:  F0121-770

Nylon/ruskind Str. 42: 610 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 10 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE WRU

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0122-771-09880
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S3

 

EN ISO 20345

F0122-771
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S3 med Boa®-lukning, 
Dyneema®

Varenummer:  F0122-771

Tekstil/ruskind Str. 42: 620 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Overmateriale af slidstærk CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0127-775-09

30

 
S3

 

EN ISO 20345

F0127-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S3 med snørebånd, 
fuldnarvet bøffellæder

Varenummer:  F0127-775

Fuldnarvet bøffellæder Str. 42: 660 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0140-902-0901
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S3

 

EN ISO 20345

F0140-902
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0140-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 600 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Sålen er olie- og benzinresistent.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI MASCOTEX®
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL
 

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0129-947-09

32

 
S3

 

EN ISO 20345

F0129-947
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med 
snørebånd

Varenummer:  F0129-947

CORDURA®/fuldnarvet bøffellæder Str. 42: 645 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Overmateriale af slidstærk CORDURA®.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til 

platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0141-902-0901
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S3

 

EN ISO 20345

F0141-902
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med snørebånd

Varenummer:  F0141-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Sålen er olie- og benzinresistent.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI MASCOTEX®
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

NON-MARKING
SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL
 

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0128-775-09

34

 
S3

 

EN ISO 20345

F0128-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med snørebånd, 
fuldnarvet bøffellæder

Varenummer:  F0128-775

Fuldnarvet bøffellæder Str. 42: 720 g

EU str.: 39-48  Vidde 10 | UK str.: M 6-13  Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0100-910-09880

35

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S1P

 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-
41) og herrestørrelser (vidde 10, str. 39-48).

F0100-910
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sikkerhedssandal S1P med lynlukning

Varenummer:  F0100-910

Tekstil/ruskind Str. 42: 565 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 10 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 10

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU.
• Sålen er olie- og benzinresistent.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0108-937-09 F0107-937-09 F0113-937-09 F0113-937-0911

F0110-937-09 F0142-902-09

F0111-937-09

F0109-937-09 F0144-902-09F0114-937-09F0116-937-09140

F0115-937-09140

F0114-937-0911 F0143-902-09
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S1P S1P S3 S3 S3

S3

S3

S3

S3 S3S3S3 S3 S3

NON-MARKING
SÅL

STØD-
ABSORBERENDEPU/PU SÅL

140˚ 

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

GELENK

TEKSTIL-
SØMVÆRN

Non-marking, fleksibel, let og stødabsorberende 
to-komponent sål af PU/PU, varmebestandig op 
til 140°C.

Tåkappe af komposit – hverken 
varme- eller kuldeledende.

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR FIT-serien

Stabiliseret med det MASCOT-patenterede 
multifunktionsgelenk.

Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger 
komforten og hindrer kuldebroer.

MASCOT® FOOTWEAR FIT
FIT-serien har en behagelig pasform. Fodtøjet støtter og sidder godt til i den bagerste del. 
Samtidig er der god plads forrest i skoen, så der er høj bevægelsesfrihed for forfoden og tæerne. 
FIT-modellerne har desuden en lav vægt, god stødabsorbering og er fleksible, således der er 
komfort på selv lange dage i sikkerhedsskoene. 



F0111-937-09

37

MASCOT® FOOTWEAR FIT

S3
 

EN ISO 20345

F0111-937
MASCOT® Manaslu | Sikkerhedssko S3 med Boa®-lukning

Varenummer:  F0111-937

Læder Str. 42: 590 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stødabsorberende indlægssål af EVA. Åndbar og med TPU svangstøtte. 

Fodtøjet er ESD-godkendt med denne indlægssål.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fodtøj med det patenterede Boa®-lukkesystem er en stor hjælp i en travl 
hverdag. Med Boa®-lukkesystemet kan du lynhurtigt få dit fodtøj af og på.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL
 

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0110-937-09
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S3

 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

F0110-937
MASCOT® Mont Blanc | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0110-937

Læder Str. 42: 602 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 
Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stødabsorberende indlægssål af EVA. Åndbar og med TPU svangstøtte. 

Fodtøjet er ESD-godkendt med denne indlægssål.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0113-937-09 F0113-937-0911
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S3

 

EN ISO 20345

F0113-937
MASCOT® Ultar | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0113-937

Læder Str. 42: 602 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 
Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

TPU- 
TÅFORSTÆRKNING STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0115-937-09140
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S3
 

EN ISO 20345

F0115-937
MASCOT® Diran | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0115-937

Læder Str. 42: 524 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 
Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 
fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0142-902-09

41

MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S3

 

EN ISO 20345

F0142-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0142-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 600 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0108-937-09

42

S1P
 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

F0108-937
MASCOT® Fujiyama | Sikkerhedssko S1P med snørebånd

Varenummer:  F0108-937

Læder Str. 42: 524 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Åndbart tekstilfor og tekstilindsatser i skaft for bedre luftgennemstrømning.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Dette fodtøj er helt fri for metal og har tekstilsømværn, hvilket gør den 

velegnet i fx lufthavne og hindrer risiko for kuldebroer.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• ESD-godkendte.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0107-937-09
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S1P

 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

F0107-937
MASCOT® Alpamayo | Sikkerhedssandal S1P med lynlukning

Varenummer:  F0107-937

Læder Str. 42: 540 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.
• Lynlukning kan afkortes efter behov.
• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Dette fodtøj er helt fri for metal og har tekstilsømværn, hvilket gør den 

velegnet i fx lufthavne og hindrer risiko for kuldebroer.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• ESD-godkendte.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0116-937-09140
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S3
 

EN ISO 20345

F0116-937
MASCOT® Rimo | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0116-937

Læder Str. 42: 602 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0114-937-09 F0114-937-0911 
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S3

 

EN ISO 20345

F0114-937
MASCOT® Trivor | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0114-937

Læder Str. 42: 602 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0109-937-09

46

S3
 

EN ISO 20345

Findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

F0109-937
MASCOT® Bimberi Peak | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0109-937

Læder Str. 42: 602 g

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende fordel i fx lufthavne.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

Metalfrie sko
Du finder kombinationen af metalfrie 
tåkapper og metalfrie sømværn i MOVE, 
ENERGY, FIT og FLEX-serierne. Hvis du vil gå 
helt uden om metal, skal du vælge sko uden 
Boa®-lukning, da Boa®-teknologien er baseret 
på et snøresystem af rustfrit stål.

Husk også!
…at udvælge sokker med omhu. De skal være 
svedtransporterende, så du ikke får våde fødder. Våde 
fødder bliver hurtigt kolde fødder. Måske skal de 
også være ekstra isolerende, hvis du arbejder i kolde 
miljøer.

Slut med kolde fødder
Metal leder varme og kulde. Derfor kan 
sikkerhedssko med metalsømværn og 
metaltåkappe være kolde for fødder og især 
tæer, når du arbejder i kølige omgivelser. 
Det undgår du med et par metalfrie sko, hvor 
fødderne ikke udsættes for ekstra kulde- eller 
varmepåvirkning udefra. Sømværnet er lavet 
af et kraftigt tekstilmateriale, der beskytter 
dine fødder mod skarpe genstande nedefra, 
fuldstændig som metal gør. Tåkappen er 
lavet af komposit. Det er et lettere materiale 
end metal. Og så yder komposittåkapper 
certificeret beskyttelse mod tryk – præcis 
som metaltåkapper.



F0143-902-09

48

 
S3

 

EN ISO 20345

F0143-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med snørebånd

Varenummer:  F0143-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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F0144-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0144-902

Fuldnarvet læder Str. 42: 650 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Tåkappen er af komposit og 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.

• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer.
• Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget skridhæmmende sål/SRC.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske.
• ESD-godkendte.

FLEKSIBEL LAV VÆGT METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
NON-MARKING

SÅL PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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S3S3 S3S3

S3S3

F0165-902-0907

F0072-911-09F0073-902-0907

F0074-902-0907 F0084-902-09F0169-902-09

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE

STØD-
ABSORBERENDE

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

Ergonomisk aluminiumtåkappe for 
ekstra beskyttelse til de yderste tæer 
og øget bevægelsesfrihed.

Stødabsorberende, ekstremt skridsikker to-komponent sål af PU/
Gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme.

Velegnede til knælende 
arbejde med slidstærk TPU 
tåforstærkning.

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY-serien

Stabiliseret med det MASCOT-patenterede 
multifunktionsgelenk.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY
INDUSTRY-serien tilbyder robust og slidstærkt fodtøj til udendørs arbejde. Fodtøjet er 
designet til at modstå det hårde slid, når der kravles rundt på cementgulv, arbejdes i kloakrør 
eller i lignende miljøer. Fodtøjet er til de mere ekstreme omgivelser, og sålen er derfor en 
stærk PU/gummi-sål, der er varmeresistent op til 300°C kontaktvarme. Den kraftige pronose 
(tåforstærkning) gør, at fodtøjet også er super robust ved knælende arbejde. Sålen er desuden 
særligt skridhæmmende, og sålens mønster er specialdesignet, så skidt og jord nemt slipper, når 
sålen bøjes ved gang.



F0165-902-0907
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

S3
 

IMPACT

EN ISO 20345

Med trelags ankelbeskyttelse
-  certificeret efter EN ISO 20345, med en trykeffekt 
på 4,8 kN.

F0165-902
MASCOT® Batura Plus | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0165-902

Fuldnarv Str. 42: 940 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Ergonomisk designet aluminiumtåkappe med høj bevægelsesfrihed.
• Trelags ankelbeskyttelse absorberer og fordeler tryk og slag på anklen, 

certificeret efter EN ISO 20345.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.
• Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, 

varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
• Flammehæmmende Nomex® snørebånd.
• Skridhæmmende og slidstærk ydersål (SRC-certificeret) -olie- og 

benzinresistent samt resistent over for visse kemikalier.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
ANKEL

BESKYTTELSE
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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F0073-902
MASCOT® Oro | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0073-902

Bøffellæder Str. 42: 690 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe beskytter på et større område og 

giver ingen gener, når foden bøjes.
• Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, 

varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.
• Super behagelig med stødabsorberende mellemsål.
• Bliv set - reflekseffekterne øger din sikkerhed i hverdagen.
• Stabiliseret med TPU-indsatser, der også giver høj slidstyrke på hælen, når 

skoen tages af.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE WRU  

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0074-902-0907
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

S3
 

EN ISO 20345

F0074-902
MASCOT® Elbrus | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0074-902

Bøffellæder Str. 42: 761 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe beskytter på et større område og 

giver ingen gener, når foden bøjes.
• Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, 

varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.
• Super behagelig med stødabsorberende mellemsål.
• Bliv set - reflekseffekterne øger din sikkerhed i hverdagen.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU  
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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Vandtæt og åndbar membran
Sympatex® er en af verdens førende vandtætte og åndbare membraner. Når Sympatex® 
fremstilles, anvendes avanceret teknologi, og det resulterer i et materiale, der kun er 5 
mikrometer (0,005 mm) tykt. Alligevel er dine fødder 100% sikret mod vind og vand, samtidig 
med at materialet lader fødderne ånde. 



F0169-902-09
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY
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F0169-902
MASCOT® Kamet Plus | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0169-902

Fuldnarv Str. 42: 980 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Vandtæt og åndbar Sympatex®-membran.
• Den ergonomiske aluminiumtåkappe giver ekstra beskyttelse til de yderste 

tæer og øget bevægelsesfrihed.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Super behagelig med stødabsorberende zoner i både hæl og sål.
• Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, 

varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
OLIE/BENZIN 

RESISTENT SÅL

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU  
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0072-911-09
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F0072-911
MASCOT® Boron | Sikkerhedsstøvle S3 med spændelukning

Varenummer:  F0072-911

Præget bøffellæder Str. 42: 745 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Særlig lukning hindrer, at gnister får adgang til støvlen.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).
• Sålen er olie- og benzinresistent samt resistent over for visse kemikalier, 

desuden varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
• Ergonomisk designet aluminiumtåkappe med høj bevægelsesfrihed.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.
• Dobbelt effekt - både den udtagelige indlægssål og den fleksible PU/gummi-sål 

er stødabsorberende.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION
 

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0084-902-09
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Hold varmen med Thinsulate™

Thinsulate™ Insulation er et isolerende fórmateriale, som 
anvendes i mange forskellige typer sko og beklædning. Det lette 
kunststofmateriale opbevarer fodens egen varme i små lufthuller 
i stoffet. Samtidig får fugt fra foden lov til at passere ud gennem 
materialet og væk fra fødderne. Det er oplagt at vælge fodtøj med 
Thinsulate™ til kolde situationer, hvor det er ekstra vigtigt at holde 
varmen inde og fugten ude.

Holder varmen 
inde ved fødderne

Lader fugten passere 
igennem, så fødderne 
forbliver tørre

Opbevarer fodens 
egen varme i små 
lufthuller

F0084-902
MASCOT® Craig | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0084-902

Fuldnarv Str. 42: 1025 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.
• Isolerende fór af Thinsulate™ Insulation sikrer, at foden forbliver varm trods 

kolde omgivelser.
• Sålen er olie- og benzinresistent samt resistent over for visse kemikalier, 

desuden varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Ergonomisk designet aluminiumtåkappe med høj bevægelsesfrihed.
• Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet velegnet til knælende arbejde.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE WRU  

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0025-901-0902F0014-901-0902
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S3S3

PU/TPU SÅL

120˚ 

TEKSTIL-
SØMVÆRN

GELENK

TPU- 
TÅFORSTÆRKNING

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE

To-komponent sål af PU/TPU, 
varmebestandig op til 120° C.

Slidstærk TPU tåforstærkning 
giver fodtøjet ekstra lang levetid.

Ergonomisk aluminiumtåkappe for 
ekstra beskyttelse til de yderste tæer 
og øget bevægelsesfrihed.

Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger 
komforten og hindrer kuldebroer.

Alle modeller i MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC-serien

Stabiliseret med det MASCOT-
patenterede multifunktionsgelenk.

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
Ud over alle sikkerhedsdetaljerne har fodtøj fra CLASSIC-serien en meget behagelig pasform. 
Det er tillige modellerne i denne serie, du skal vælge, hvis du ønsker fodtøj, der er en smule 
bredere end gennemsnittet. Fodtøjet er lavet af fleksible materialer, der giver en behagelig 
gangkomfort. Fødderne er også beskyttet med stabilitet på ujævne underlag ved hjælp af en lille 
stivende indsats i den bagerste del af sålen. CLASSIC-modellerne er derfor velegnede til mange 
typer arbejdsopgaver og fag inden for let byggeri og håndværk, hvor der både arbejdes udendørs 
og indendørs.



F0014-901-0902

59

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
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F0014-901
MASCOT® Kilimanjaro | Sikkerhedssko S3 med snørebånd

Varenummer:  F0014-901

Oil Nubuck Str. 42: 670 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe beskytter på et større område og 

giver ingen gener, når foden bøjes.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet ekstra lang levetid.
• Super behagelig med stødabsorberende zoner i både hæl og sål.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-certificeret).

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE WRU
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F0025-901
MASCOT® Kenya | Sikkerhedsstøvle S3 med snørebånd

Varenummer:  F0025-901

Oil Nubuck Str. 42: 760 g

EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345: 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.
• Vandtæt og åndbar Sympatex®-membran.
• Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør 

fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
• Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. 

Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

• Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet ekstra lang levetid.
• Ergonomisk designet aluminiumtåkappe med høj bevægelsesfrihed.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE WRU



61

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

norm, med godkendelser både til SRA og 
SRB (henholdsvis test med udskridning i 
sæbeopløsning på keramikunderlag og test med 
glycerin på stålunderlag). Det giver automatisk 
en godkendelse til den bedste norm inden for 
skridhæmmende såler, SRC.

Husk også!
…at lukke dine sikkerhedssko grundigt. Så giver dine sko 
dig bedre støtte, og du mindsker risikoen for at vride om 
eller træde forkert.

Stå godt fast
At have fodtøj, du står godt fast i, er helt 
afgørende for din sikkerhed. Om sko er 
skridhæmmende, afhænger af sålmaterialet og 
af, hvordan sålmønstret er formet, så det giver 
et godt ’greb’ i underlaget. Blandt andet bør 
sålmønstret i nogen grad være selvrensende, 
så fx jord ikke bliver siddende mellem 
rillerne, for det gør fodtøjet unødigt tungt og 
ufleksibelt. 

Hos MASCOT bruger vi den seneste 
forskning for at gøre sålerne mest muligt 
skridhæmmende. Alle MASCOTs såler er 
testet og godkendt efter den skridhæmmende 
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Non-safety shoe without safety components

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL
MASCOT® FOOTWEAR CASUAL er serien for dig, der ønsker klassiske, stilrene sneakers 
uden sikkerhedskomponenter som tåkappe og sømværn. CASUAL-modellerne er lette 
og fleksible, og de er fremstillet af bløde, stødabsorberende materialer med god komfort. 
Serien er velegnet for dig, der har brug for pæne og behagelige hverdagssko uden tåkappe 
og sømværn. 



F0900-907-09
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MASCOT® FOOTWEAR CASUAL

Non-safety shoe without safety components

F0900-907
MASCOT® FOOTWEAR CASUAL | Sneakers med snørebånd

Varenummer:  F0900-907

Ruskind Str. 42: 295 g

EU str.: 40-47  Vidde 10 | UK str.: M 6.5-12  Vidde 10
• Non-safety – sko uden sikkerhedskomponenter.
• Forreste del af skoen bøjer meget fleksibelt med foden.
• Overmateriale af ruskindslæder.
• Ydersål i gummi – smitter ikke af.
• Behagelig pasform.

FLEKSIBEL LAV VÆGT
GUMMI

SÅL
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MASCOT® FOOTWEAR
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1148

1047

Fodtøj

M 14M 13M 12M 11.5M 11M 10M 9M 8M 7.5M 7US størrelse Herre - vidde 11

M 14M 13M 12M 11.5M 11M 10M 9M 8M 7.5M 7US størrelse Herre - vidde 10

L 8L 7.5L 7L 6.5L 5.5L 5L 4US størrelse Dame - vidde 8

UK størrelse Herre - vidde 11 M 13M 12M 11M 10.5M 10M 9M 8M 7M 6.5M 6

UK størrelse Herre - vidde 10 M 13M 12M 11M 10.5M 10M 9M 8M 7M 6.5M 6

UK størrelse Dame - vidde 8 L 7L 6.5L 6L 5L 4L 3.5L 2.5

EU størrelse Herre - vidde 11 114711461145114411431142114111401139

EU størrelse Herre - vidde 10 104810461045104410431042104110401039

EU størrelse Dame - vidde 8 0841084008390838083708360835

Størrelsesguide

Størrelser
MASCOTs skostørrelser er gennemsnitlige i forhold til de gængse skostørrelser. Bruger du 42 til daglig, er 
der stor sandsynlighed for, at 42 også er den rette størrelse i MASCOTs sikkerhedssko. MASCOT fører sko i 
størrelse 35-48. Vi anbefaler dog altid, at du prøver skoene på før køb. Du skal nemlig også tage højde for, 
hvor brede dine sikkerhedssko skal være.

Vidder
Vi har ikke alle lige brede fødder, og derfor kan du vælge mellem forskellige vidder af sko i MASCOTs 
sortiment. Vidde 11 er en gængs standardbredde, der passer til hovedparten af herrefødder. Har du en lidt 
smallere fod, skal du kigge nærmere på MOVE, ENERGY og FLEX-serierne, der har sikkerhedssko og -støvler 
med vidde 10. De fleste kvindefødder passer vidde 8. Derfor har MASCOT valgt at producere en række 
skomodeller i vidde 8. Disse skomodeller føres i mindre størrelser, nemlig størrelse 35-41.
Sikkerhedssko skal generelt ikke gås til. De skal passe med det samme.

Indlægssåler
Du kan også købe ekstra indlægssåler i forskellige vidder og størrelser.

Vælg den rette størrelse og vidde
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Sokker, 50407-875, se side 75
Sokker, korte, 50411-881, se side 74

Indlægssåler, FT092-276, se side 69
Indlægssåler, FT091-276, se side 69
Indlægssåler, FT090-276, se side 69

Tilbehør til sikkerhedsfodtøj
Har du slidt dine indlægssåler eller snørebånd, eller har du brug for en opgradering? Du kan 
forlænge fodtøjets levetid ved at investere i nyt tilbehør.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-0909

-888

-09

-09

FT080-980
MASCOT® Pollux | Snørebånd

Varenummer:  FT080-980

100% polyester

Længde: 85, 110, 130 & 150 cm  
• Polyester er et meget robust materiale.
• Fås i fire længder: 85, 110, 130 og 150 cm.

FT087-980

MASCOT® FOOTWEAR | Indlægssåler med stødabsorbering, antibakteriel

Varenummer:  FT087-980

100% High Poly Tech(PU) 

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11
• Udviklet i et antibakterielt materiale, der modvirker dannelsen af lugt.
• Åndbar.
• Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål.
• TPU-svangstøtte giver svangen en god støtte og aflastning.
• ESD-godkendte.

ÅNDBAR

FT086-980

MASCOT® Monviso | Indlægssåler med stødabsorbering

Varenummer:  FT086-980

100% EVA 

EU str.: 35-41  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08 | M 6-13  
Vidde 11
• Stødabsorberende indlægssål af EVA. Åndbar og med TPU svangstøtte.
• ESD-godkendte.

ÅNDBAR

FT093-980

MASCOT® FOOTWEAR Accessories | Aktivt kul - Skoposer

Varenummer:  FT093-980

Aktivt kul 200 g

One size | 
• Skoposerne fjerner lugt og fugt i alle typer fodtøj.
• Produktet består af to poser med aktivt kul, der er miljøvenligt og lavet af 

100% organiske og kemikaliefrie materialer.
• Produktet har effekt op til to år efter udpakning.
• Hver anden måned skal poserne enten lægges ude i direkte sollys, eller oven 

på en varm radiator/et varmt gulv, for at fugt kan fordampe.
• Skoposerne må ikke vaskes.

LUGTFRI
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MINIMUM

MEDIUM 

MAXIMUM Giver stabilitet
HÆL- OG SVANGSTØTTE

TPU

Giver stabilitet
HÆL- OG SVANGSTØTTE

TPU

for ekstraordinær 
komfort

ABSORBERENDE
STØD-

for ekstraordinær 
komfort

ABSORBERENDE
STØD-

for ekstraordinær 
komfort

ABSORBERENDE
STØD-

Til fødder med lav svang (platfod)
Følger fodens naturlige form for at yde optimal støtte

Til fødder med almindelig svang
Følger fodens naturlige form for at yde optimal støtte

Til fødder med høj svang
Følger fodens naturlige form for at yde optimal støtte

Komfortable indlægssåler med svangstøtte
Du kan sikre dig optimal komfort og støtte i dine sikkerhedssko ved at vælge indlægssåler, der 
passer perfekt til dine fødder. Vælg mellem hele tre niveauer for svangstøtte i indlægssåler, der 
også er stødabsorberende og dermed aflaster ben og ryg for tryk og stød.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-09

-09

-09

FT090-276

ÅNDBAR

FT091-276

ÅNDBAR

FT092-276

ÅNDBAR

Godkendt til EN ISO 20345
MASCOTs indlægssåler FT090, FT091 og FT092 er godkendte til at opretholde fodtøjets 
sikkerhedscertificering, EN ISO 20345, når du lægger indlægssålerne i MASCOT® FOOTWEAR 
MOVE, ENERGY, FLEX, FIT og INDUSTRY-serierne. Skift af indlægssåler vil ellers påvirke 
skoenes samlede sikkerhedscertificering. Derfor er det vigtigt at vælge godkendte såler, der 
passer til fodtøjet.

MASCOT® FOOTWEAR | Indlægssåler med stødabsorbering, maksimal 
svangstøtte

Varenummer:  FT092-276

100% High Poly Tech foam 

EU str.: 35-38  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-5  Vidde 08 | M 6-13  Vidde 11
• Åndbar ved hjælp af små ventilationshuller.
• Super stødabsorberende High Poly Tech-skum i hele sålen.
• Ekstra behagelig gangkomfort med absorberende stødpude under forfod og hæl.
• Med optimeret TPU svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Maksimal svangstøtte - til fødder med høj svang.
• ESD-godkendte.

MASCOT® FOOTWEAR | Indlægssåler med stødabsorbering, medium 
svangstøtte

Varenummer:  FT091-276

100% High Poly Tech foam 

EU str.: 35-38  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11 | UK str.: L 2.5-5  Vidde 08 | M 6-13  Vidde 11
• Åndbar ved hjælp af små ventilationshuller.
• Super stødabsorberende High Poly Tech-skum i hele sålen.
• Ekstra behagelig gangkomfort med absorberende stødpude under forfod og hæl.
• Med optimeret TPU svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod.
• Medium svangstøtte - til fødder med almindelig svang.
• ESD-godkendte.

MASCOT® FOOTWEAR | Indlægssåler med stødabsorbering, minimum 
svangstøtte

Varenummer:  FT090-276

100% High Poly Tech foam

EU str.: 35-38  Vidde 08 | 39-48  Vidde 11  UK str.: L 2.5-5  Vidde 08 | M 6-13  Vidde 11
• Åndbar ved hjælp af små ventilationshuller.
• Super stødabsorberende High Poly Tech-skum i hele sålen.
• Ekstra behagelig gangkomfort med absorberende stødpude under forfod og hæl.
• Minimum svangstøtte - til fødder med lav svang (platfod).
• ESD-godkendte.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-88

-88
MASCOT® FOOTWEAR | Imprægneringsspray til alle typer materialer

Varenummer:  FT088-980

300 ml  
• Effektiv og langvarig beskyttelse af alle typer materialer.
• Innovativ carbonteknologi med langvarig effekt mod fugt og snavs.
• Efter påføring udvikles en netlignende struktur af polymerkæder, som gør 

fodtøjet effektivt vandafvisende, mens åndbarheden bibeholdes.

MASCOT® FOOTWEAR | Skoplejemiddel

Varenummer:  FT089-980

125 ml  
• Effektiv og langvarig beskyttelse af alle typer materialer.
• Bevarer produktets åndbarhed og fleksible egenskaber, samtidig med at farven 

genopfriskes.
• Innovativ carbonteknologi med langvarig effekt mod fugt og snavs.
• Uden opløsningsmiddel.

FT089-980

FT088-980

Plejemidler til dit 
sikkerhedsfodtøj
Forlæng levetiden på dine sikkerhedssko. Sæt 
ind med plejemidler og imprægneringsspray til 
beskyttelse mod fedt, snavs og vand, allerede 
når du tager fodtøjet i brug første gang.
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ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT L R

ECS COOLMAX® Left/right LYCRA®

MASCOT® Lubango
50404-876-0918 • • 90 g

+5 °C
-20 °C

MASCOT® Kasama
50409-876-0918 • • 80 g

+5 °C
-20 °C

MASCOT® Moshi
50406-877-A42 • • • 95 g

+5 °C
-20 °C •

MASCOT® Tanga
50407-875-1809 • • 61 g +5 °C

-20 °C

MASCOT® Maseru
50411-881-0918 • • • • 62 g

+10 °C 
+30 °C •

MASCOT® Asmara
50410-881-0918 • • • • 74 g

+10 °C 
+30 °C •

MASCOT® Kisumu
50455-914-09 • 85 g

+5 °C
-20 °C

MASCOT® Mongu
50454-913-09 • 70 g

+5 °C 
+20 °C

MASCOT® Manica
50453-912-09 • • • 65 g

+10 °C 
+30 °C •

V

V

A

A

S

S

V

A

S

S
A
V

V

V

A

A

S

S

V

A

S

S
A
V

Gennemsnitlig 
vægt per par

Lav vægt

TemperaturVenstre/højreFugtkontrol

B
A

SIC
H

Ø
J FU

N
K

TIO
N

(Vinter)
(Allround)
(Sommer)

Sokker skal håndtere fugten
Dine fødder afgiver fugt. Det er sokkernes opgave at håndtere fugten, så dine fødder ikke føles våde og, som følge 
heraf, bliver kolde. Sokker af syntetiske materialer er gode til at transportere sveden væk, og de tørrer hurtigt. Så 
hvis fugten nemt kan komme ud af skoen, er syntetiske materialer et oplagt valg.

Sokker skal regulere varmen
Sokker med et indhold af uld er typisk tykkere, og dermed varmere. Til gengæld har uld imponerende fugt- og 
temperaturregulerende egenskaber. Ulden kan absorbere – altså rumme – en hel del fugt, og som følge af uldens 
vandskyende overflade, vil ulden ikke føles våd mod huden. Ulden bevarer tilmed sine temperaturregulerende 
egenskaber, selv om ulden er våd. Tykke sokker vil typisk også aflaste trædepuderne.

Vælg den korrekte størrelse
Når man vælger sko, går man ofte efter, at der er ekstra god plads i skoene. Når man vælger sokker, bør man tænke 
lidt modsat. En god sok til arbejdet sidder helt tæt til foden, og den smyger sig ved hjælp af elastiske materialer om 
fodens form. Næsten hellere vælge en lidt for lille sok end en for stor sok. For hvis en sok sidder løst, kommer den 
til at folde, og så har man sokker, der giver vabler. Tag med i overvejelsen, at tykke sokker har en tendens til at blive 
lidt løsere end tynde sokker.

Gode råd om valg af sokker
Mens sko/støvler sørger for støtte og stabilitet, sørger sokker for god komfort for hud og fødder. Sokkernes vigtigste 
opgaver er at regulere varmen, håndtere fugten og sikre, at foden har det godt i fodtøjet. Og komfort er vigtigt, når du 
har dine arbejdssokker på i 10-12 timer om dagen.
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MASCOT® COMPLETE

ECS  
ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT

L R
L R

FORBEDRET 
PASFORM

ÅNDBAR

SVEDTRANS-
PORTERENDE

FORSTÆRKET 
UNDER FOD

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅÅNDBAR

SVEDTRANS-
PORTERENDE

Venstre- og højresokker
Sokker udviklet specielt til højre fod og venstre fod via 
konstruktion og pasform.

LYCRA®

LYCRA® tilføjer komfort, pasform, formstabilitet, 
holdbarhed og bevægelsesfrihed. LYCRA® kan strækkes 
op til syv gange dets oprindelige længde, og genopretter 
sin oprindelige længde, når strækket løsnes. LYCRA® giver 
stabilitet og holder sokken på plads på foden.

COOLMAX®

COOLMAX® er markedsleder inden for fugttransport. 
COOLMAX® transporterer hurtigt fugt væk fra fødderne og 
spreder det ud på et større område, for at det hurtigt kan 
fordampe. Sokker med COOLMAX® er bløde, åndbare og 
hurtig-tørrende.

Ergonomisk støtte
Alle MASCOTs sokker er udstyret med ECS – Ergonomic 
Comfort Support. Det er en teknologi, der placerer ekstra 
bløde forstærkninger i sokkerne, hvor foden har særlig 
nytte af polstring for komfortens skyld. Eksempelvis 
under hæl og tå eller under hele foden. Flere modeller 
har også specialdesignede højre- og venstresokker med 
komfortzoner.

Fugtkontrol
Materialet (fx Merinould eller COOLMAX®) kan absorbere 
fugt og lede det væk fra huden. Når fugten ledes væk, 
sikres høj åndbarhed, og det holder fødderne tørre.
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www.mascot.dk
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Antibacterial · Moisture wicking

MASCOT

Allround socks

3KSRT

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Moshi | 50406-877-A42

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, average 95 g per pair. Strong quality. 
Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. Fabric composition provides high 
comfort and good breathability. LYCRA® gives stability and holds the sock in 
place on the foot. Sanitized® makes the sock anti-bacterial and prevents odours. 
Reinforced heel and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots and 
rubber boots. 

85% COOLMAX®/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 95 g pro Paar. 
Kräftige Qualität. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß 
trocken. Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe 
Atmungsaktivität. LYCRA® stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Sanitized® 
erzeugt eine antibakterielle Wirkung und verhindert Geruchsbildung. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel 
und Gummistiefel. 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 95 g pr. par.Kraftig kvalitet. 
Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. Materialesammensætning giver 
høj komfort og god åndbarhed. LYCRA® giver stabilitet og holder sokkerne på 
plads på foden. Sanitized® gør sokkerne antibakterielle og modvirker lugt. Hæl og 
tå er forstærkede. Velegnede i kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler. 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 95 g per paar. Robuuste 
kwaliteit. Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. De 
samenstelling van het materiaal zorgt voor veel comfort en goede ventilatie. 
LYCRA® zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Sanitized® maakt 
de sokken anti-bacterieel en voorkomt luchtjes. Versterkingen bij de hiel en 
tenen. Geschikt voor robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen). 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, 95 g par paire. 
en moyenne. Qualité robuste. Propriété de transfert 
de la transpiration. Dans une matière qui maintient le 
pied au sec. La composition des matières donne un 
grand confort et une excellente respirabilité. LYCRA® 
- augmente la stabilité des formes et maintient la 
chaussette en place sur le pied. Sanitized® - chaussette 
antibactérienne et antiodeurs. Renforts au niveau du 
talon et des orteils. Convient au port dans des bottes, 
bottes en plastique et grosses chaussures fermées. 
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MASCOT® WORKWEAR

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Kasama | 50409-876-0918

36% wool/50% acrylic/12% polyamide/2% elastane, average 80 g per pair. 
Strong quality. Elastane gives stability and holds the sock in place on the foot. 
Fabric composition provides high comfort and good breathability. Reinforced heel 
and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots and rubber boots. 

36% Wolle/50% Polyacryl/12% Polyamid/2% Elasthan, durchschnittlich  
80 g pro Paar. Kräftige Qualität. Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten 
Sitz. Material- zusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe 
Atmungsaktivität. Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für kräftige, 
geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel. 

36% uld/50% polyacryl/12% polyamid/2% elastan, gennemsnitlig 80 g pr. par. 
Kraftig kvalitet. Elastan giver stabilitet og holder sokkerne på plads på foden. 
Materialesammensætning giver høj komfort og god åndbarhed. Hæl og tå er 
forstærkede. Velegnede i kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler. 

36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan, gemiddeld 80 g per paar. 
Robuuste kwaliteit. Elastaan zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. 
De samenstelling van het materiaal zorgt voor veel comfort en goede ventilatie. 
Versterkingen bij de hiel en tenen. Geschikt voor robuuste, dichte schoenen en 
rubber(laarzen).

36% laine/50% acrylique/12% polyamide/2% élasthann, 80 g par paire en 
moyenne. Qualité robuste. Élasthann- augmente la stabilité des formes et 
maintient la chaussette en place sur le pied. La composition des matières donne 
un grand confort et une excellente respirabilité. Renforts au niveau du talon 
et des orteils. Convient au port dans des bottes, bottes en plastique et grosses 
chaussures fermées.

Winter Socks

M
ade in Turkey

Recommended  
temperature use

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

BREATHABLE
REINFORCED 

HEEL AND TOE
MOISTURE
WICKING

MOISTURE 
MANAGEMENT

107 m
m

253 m
m

272 m
m

25 mm

165 m
m

105 mm

MOISTURE 
MANAGEMENT ECS  

ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

A42

www.mascot.dk

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Maseru | 50411-881-0918

47% COOLMAX®/38% cotton/12% nylon/3% LYCRA®, average 56 g per pair. Short 
style. Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. LYCRA® gives stability and holds 
the sock in place on the foot. The socks have a special right and left - formed 
to give optimal support to the foot. Reinforced heel and toe. Suitable for use in 
sandals, light boots and sports shoes. 

47% COOLMAX®/38% Baumwolle/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 56 g 
pro Paar. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß trocken. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Die Socken sind speziell dem rechten 
bzw. dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für alle MASCOT® FOOTWEAR Produkte.

47% COOLMAX®/38% bomuld/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 56 g pr. par.  
Kort model. Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. LYCRA® giver 
stabilitet og holder sokkerne på plads på foden. Formgivet højresok og venstresok, 
så de støtter fødderne optimalt. Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i sandaler, 
lette støvler og sportssko. 

47% COOLMAX®/38% katoen/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 56 g per paar.  
Kort model. Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. LYCRA® 
zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Voorgevormde rechtersok 
en linkersok, zodat de voeten optimaal gesteund worden. Versterkingen bij de hiel 
en tenen. Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen. 

47% COOLMAX®/38% coton/12% nylon/3% LYCRA®, 56 g par paire en moyenne. 
Modèle court. Propriété de transfert de la transpiration. Dans une matière qui 
maintient le pied au sec. LYCRA® - augmente la stabilité des formes et maintient 
la chaussette en place sur le pied. Forme spéciale pied droit et forme spéciale 
pied gauche pour un maintien optimal. Renforts au niveau du talon et des orteils. 
Convient au port dans des sandales, bottes légères et chaussures de sport.
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Breathable · Moisture wicking

COT

3KSRT

Summer Socks

Recommended  
temperature use

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE
WICKING

REINFORCED 
HEEL AND TOE

FOR 
IMPROVED FIT

L R

BREATHABLE

MOISTURE 
MANAGEMENT

165 m
m

107 m
m

253 m
m

272 m
m

105 mm
10 mm

MOISTURE 
MANAGEMENT ECS  

ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

0918

MOISTURE 
MANAGEMENT ECS  

ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

0918

COMFORT
ALLROUND

Comfortable · Lightweight

KEEP WARM
WINTER

Insulating · Moisture wicking

STAY DRY
SUMMER

Breathable · Moisture wicking

ÅNDBAR
SVEDTRANS-
PORTERENDE

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Moshi | Sokker, svedtransporterende

Varenummer:  50406-877
85% polyester (COOLMAX® PRO)/13% polyamid/2% LYCRA® - 95 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer afkøling.
• Åndbar og fugtabsorberende.
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på foden.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

L R

FORBEDRET 
PASFORM

MASCOT® Maseru | Sokker, korte, svedtransporterende

Varenummer:  50411-881
42% polyester (COOLMAX®)/38% bomuld/18% polyamid/2% LYCRA® - 62 g pr. par

Størrelse: 36/38 | 39/43 | 44/48
• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer afkøling.
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på foden.
• Specifik venstre- og højresok, der hver især er formet, så de støtter foden optimalt.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Kasama | Sokker, svedtransporterende

Varenummer:  50409-876
36% uld/50% polyakryl/12% polyamid/2% elastan - 80 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på 

foden.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.
• Blandingen af uld og akryl giver god varme, høj komfort og super åndbarhed.
• Velegnede til lukket fodtøj og som overtrækssokker.
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MASCOT® COMPLETE

www.mascot.dk

2

3

4

5

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Tanga  50407-875-1809

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, average 61 g per pair. Light fabric. 
Breathable, moisture absorbing and durable. LYCRA® gives stability and holds 
the sock in place on the foot. Material does not wrinkle and irritate the skin. 
Reinforcement under the whole foot. Suitable for use in sandals, light boots and 
sports shoes

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 61 g pro Paar. Leichte 
Qualität. Atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und strapazierfähig. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Das Material wirft keine scheuernden 
Falten. Verstärkt an der Sohlenpartie. Geeignet für Sandalen, leichte Stiefel und 
Sportschuhe

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 61 g pr. par. Let kvalitet. 
Åndbar, fugtabsorberende og slidstærk. LYCRA®giver stabilitet og holder sokkerne 
på plads på foden. Materialet danner ikke folder, som kan gnave. Forstærkning 
under hele foden. Velegnede i sandaler, lette støvler og sportssko.

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 61 g per paar. Lichte kwaliteit. 
Ademend, vochtabsorberend en slijtvast. LYCRA® zorgt voor stabiliteit en houdt 
de sokken op de plaats. Het materiaal plooit niet, dit voorkomt drukpunten. 
Versterkingen onder de hele voet. Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en 
sportschoenen.

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, 61 g par paire en moyenne. Qualité 
légère. Résistant à l’usure, absorbant l’humidité et permettant au corps de respirer. 
LYCRA® - augmente la stabilité des formes et maintient la chaussette en place sur 
le pied. Dans une matière qui ne forme pas de plis - évite les frottements. Renfort 
sous la totalité de la plante des pieds. Convient au port dans des sandales, bottes 
légères et chaussures de sport.
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LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT

COMFORT 

Comfortable · Light Weight 

Allround socks
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MASCOT® Mongu 50454-913-09
36% cotton/27% polyamide/23% polyester/12% acrylic/2% elasthane , average 70 g per pair. 
Strong quality. Fabric composition provides high comfort. The bottom of the sock 
has been cushioned with super soft polyamide for added comfort. Suitable for use in 
strong, closed footwear, boots and rubber boots.

36% Baumwolle/27% Polyamid/23% Polyester/12% Acryl/2% Elastan, durchschnitt lich 70 g 
pro Paar. Kräftige Qualität. Materialzusammensetzung schafft hohen Weiche Polyamid-
Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort. 
Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel.  

36% bomuld/27% polyamid/23% polyester/12% akryl/2%  elastan, gennemsnitlig  70 g 
pr. par. Kraftig kvalitet. Materialesammensætning giver høj komfort. Bløde polyamid-
forstærkninger under foden gør sokkerne ekstra behagelige at gå i. Velegnede i kraftigt, 
lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

36% katoen/27% polyamide/23% polyester/12% acryl/2% elastaan, gemiddeld 70 g  
per paar. Robuuste kwaliteit. De samenstelling van het materiaal zorgt voor veel com-
fort. Zachte polyamide versterkingen onder de voet voor extra comfort. Geschikt voor 
robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen).

36% coton/27% polyamide/23% polyester/12% acrylique/2% élasthanne, 70 g par paire  
en moyenne. Qualité robuste. La composition des matières donne un grand confort.  
Renforcement en polyamide douce sous le pied pour plus de confort en marchant. 
Convient au port dans des bottes, bottes en plastique et grosses chaussures fermées. 
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BASIC 

Comfortable

MASCOT® WORKWEAR

EU 39/43 
US 6,5/10

Allround socks 3 pairs
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www.mascotworkwear.com

MASCOT® Kisumu 50455-914-09
33% wool/33% acrylic/32% polyamide/2% elastane, average 85 g per pair.  
Strong quality. This product is made with warm wool yarns for enhanced comfort during 
cold seasons. Reinforced heel and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots 
and rubber boots.

33% Wolle/33% Polyacryl/32% Polyamid/2% Elastan, durchschnittlich 85 g pro Paar.  
Kräftige Qualität. Die Socken enthalten Wolle, die bei Kälte den Tragekomfort erhöht. 
Fersen- und Zehenpartie sind verstärkt. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, 
Stiefel und Gummistiefel.  

33% uld/33% polyacryl/32% polyamid/2% elastan, gennemsnitlig 85 g pr. par. 
Kraftig kvalitet. Sokkerne indeholder uld, der øger komforten i kolde omgivelser.  
Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan, gemiddeld 85 g per paar.  
Robuuste kwaliteit. De sokken bevatten wol en daardoor geschikt onder koude 
omstandigheden. Versterkingen bij de hiel en tenen. Geschikt voor robuuste, dichte 
schoenen en rubber(laarzen).

33% laine/33% acrylique/32% polyamide/2% élasthanne, 85 g par paire en moyenne 
Qualité robuste. Les chaussettes contiennent de la laine pour plus de confort dans 
un environnement froid. Renforts au niveau du talon et des orteils. Convient au port 
dans des bottes, bottes en plastique et grosses chaussures fermées.

100 mm95 mm 95 mm
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Insulating

MASCOT® WORKWEAR

EU 39/43 
US 6,5/10

Winter socks 3 pairs
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MASCOT® Manica 50453-912-09
41% polyester (COOLMAX®)/29% cotton/28% polyamide/2% LYCRA®, average 65 g per pair.  
Strong quality. Moisture wicking. This product is made with COOLMAX® yarns for enhanced  
comfort during hot seasons. Fabric composition provides high comfort and good breath  ability. 
The bottom of the sock has been cushioned with super soft polyamide for added comfort.  
Suitable for use in strong, closed footwear, boots and rubber boots.

41% Polyester (COOLMAX®)/29% Baumwolle/28% Polyamid/2% LYCRA®, durchschnittlich  
65 g pro Paar. Kräftige Qualität. Schweißtransportierend. Die Socken enthalten COOLMAX®, 
das den Tragekomfort bei Wärme erhöht. Materialzusammensetzung schafft hohen Komfort 
sowie hohe Atmungsaktivität. Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für 
besonders angenehmen Tragekomfort. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und 
Gummi stiefel.  

41% polyester (COOLMAX®)/29% bomuld/28% polyamid/2% LYCRA®, gennemsnitlig 65 g pr. par. 
Kraftig kvalitet. Svedtransporterende. Sokkerne indeholder COOLMAX®, der øger komforten 
i varme omgivelser. Materialesammensætning giver høj komfort og god åndbarhed. Bløde 
polyamid-forstærkninger under foden gør sokkerne ekstra behagelige at gå i. Velegnede i 
kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamid/2% LYCRA®, gemiddeld 65 g per 
paar. Robuuste kwaliteit. Zweettransporterend. De samenstelling van het materiaal zorgt voor 
veel comfort en goede ventilatie. Zachte polyamide versterkingen onder de voet voor extra 
comfort. Geschikt voor robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen).

41% polyester (COOLMAX®)/29% coton/28% polyamide/2% LYCRA®, 65 g par paire en moy-
enne. Qualité robuste. Propriété de transfert de la transpiration. Les chaussettes contiennent 
du COOLMAX® pour plus de confort dans un environnement chaud. La composition des 
matières donne un grand confort et une excellente respirabilité. Renforcement en polyamide 
douce sous le pied pour plus de confort en marchant. Convient au port dans des bottes, bottes 
en plastique et grosses chaussures fermées.www.mascotworkwear.com
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STAY DRY 

Moisture wicking www.coolmax.com

MASCOT® WORKWEAR

www.lycra.com
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Summer socks 3 pairs
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Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Asmara | 50410-881-0918

47% COOLMAX®/38% cotton/12% nylon/3% LYCRA®, average 72 g per pair.  
Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. LYCRA® gives stability and holds the 
sock in place on the foot. The socks have a special right and left - formed to give 
optimal support to the foot. Reinforced heel and toe. Suitable for all MASCOT® 
FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% Baumwolle/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 72 g 
pro Paar. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß trocken. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Die Socken sind speziell dem rechten 
bzw. dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für alle MASCOT® FOOTWEAR Produkte.

47% COOLMAX®/38% bomuld/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 72 g pr. par. 
Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. LYCRA®giver stabilitet og 
holder sokkerne på plads på foden. Formgivet højresok og venstresok, så de 
støtter fødderne optimalt. Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i alt MASCOT® 
FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% katoen/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 72 g per paar. 
Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. LYCRA® zorgt voor 
stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Voorgevormde rechtersok en linkersok, 
zodat de voeten optimaal gesteund worden. Versterkingen bij de hiel en tenen. 
Geschikt voor MASCOT® FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% coton/12% nylon/3% LYCRA®, 72 g par paire en moyenne. 
Propriété de transfert de la transpiration. Dans une matière qui maintient le pied 
au sec. LYCRA®- augmente la stabilité des formes et maintient la chaussette en 
place sur le pied. Forme spéciale pied droit et forme spéciale pied gauche pour un 
maintien optimal. Renforts au niveau du talon et des orteils. Convient à tous les 
modèles de chaussures MASCOT® FOOTWEAR.
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Breathable · Moisture wicking

Allround socks
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SVEDTRANS-
PORTERENDE

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Manica | Sokker, svedtransporterende

Varenummer:  50453-912
41% polyester (COOLMAX®)/29% bomuld/28% polyamid/2% LYCRA® - 65 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Svedtransporterende og med god åndbarhed.
• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer afkøling.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.

ÅNDBAR
FORSTÆRKET 
UNDER FOD LAV VÆGT

MASCOT® Tanga | Sokker, lav vægt

Varenummer:  50407-875
83% bomuld/15% polyamid/2% elastan - 61 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Let materiale.
• Åndbar, fugtabsorberende og slidstærk.
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på 

foden.
• Frottépolstring under foden giver ekstra beskyttelse og slidstyrke.

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Mongu | Sokker, 

Varenummer:  50454-913
34% bomuld/32% polyamid/29% polyester/3% viskose/2% elastan - 70 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Robuste sokker.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

L R

FORBEDRET 
PASFORM

MASCOT® Asmara | Sokker, svedtransporterende

Varenummer:  50410-881
42% polyester (COOLMAX®)/38% bomuld/18% polyamid/2% LYCRA® - 74 g pr. par

Størrelse: 36/38 | 39/43 | 44/48
• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer afkøling.
• Specifik venstre- og højresok, der hver især er formet, så de støtter foden optimalt.
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på foden.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Lubango | Sokker, ekstra lange, svedtransporterende

Varenummer:  50404-876
36% uld/50% polyakryl/12% polyamid/2% elastan - 90 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Blandingen af uld og akryl giver god varme, høj komfort og super åndbarhed.
• Kraftigt materiale med god formstabilitet.
• Det elastiske materiale giver stabilitet og bevirker, at sokkerne sidder godt til på 

foden.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.
• Velegnede til lukket fodtøj og som overtrækssokker.

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Kisumu | Sokker, isolerende

Varenummer:  50455-914
33% uld/33% polyakryl/32% polyamid/2% elastan - 85 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48
• Robuste sokker.
• Indeholder uld der isolerer og øger komforten i kolde omgivelser.
• Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrken og yder ekstra beskyttelse.
• Velegnede til lukket fodtøj og som overtrækssokker.
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Symboloversigt
MASCOTs sikkerhedsfodtøj er forsynet med en række symboler. Via symbolerne får du nemt et overblik over, hvilke 
egenskaber og funktioner fodtøjet har. Se nærmere på de forskellige symbolers betydning her.

Symboloversigt

FLEKSIBEL

Fleksibel

Fodtøj med dette symbol er ekstremt fleksibelt, hvor 
skoene bøjes sammen ved fx arbejde på hug/i knæ. Det 
giver frihed til alle typer bevægelser på en arbejdsdag. 
Frihed til dine fødder. 

LAV VÆGT

Lav vægt

Symbolet angiver, at sikkerhedsfodtøjet har en lavere vægt 
end gennemsnittet. Vælg fodtøj med dette symbol, hvis du 
går efter fleksibelt fodtøj med en vægt i den lavere ende.

METALFRI

Metalfrit fodtøj

Når fodtøjet er forsynet med dette symbol, er det helt uden 
metaldele. Hverken sømværn, tåkappe eller snøreringe 
indeholder metal. Fodtøjet er dermed meget anvendeligt i 
fx lufthavne.

WRU

Vandafvisende i henhold til normen

WRU står for Water repellent upper og betegner, at 
skaftmaterialet er vandafvisende.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

Komposittåkappe

Tåkappen har til formål at beskytte tæerne mod slag og 
tryk udefra. Kappen er testet og kan tåle tryk og slag på 
200 joule (EN 12568). Komposittåkapper indeholder ikke 
metal. Komposit er hverken kulde- eller varmeledende, og 
tåkapper af komposit yder derfor ekstra komfort i både 
varme og kolde omgivelser.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE

Ergonomisk aluminiumtåkappe

Tåkappen har til formål at beskytte tæerne mod slag og 
tryk udefra. Kappen er testet og kan tåle tryk og slag på 
200 joule (EN 12568). Den ergonomiske aluminiumtåkappe 
har en rummelig pasform, der giver plads til tæernes 
bevægelse, fx når du bøjer foden. Tåkappen yder også 
ekstra beskyttelse af lilletåen og storetåen.

TEKSTIL-
SØMVÆRN

Tekstilsømværn

Fodtøjet er forsynet med et tekstilsømværn fremstillet af 
specialfibre. Sømværnet er certificeret efter EN ISO 20345, 
og det opfylder kravene for S3-fodtøj. Fordelene er, at 
fodtøjet bliver mere fleksibelt, og det beskytter bedre mod 
kulde og varme, hvilket giver en høj komfort for brugeren.

STÅL
SØMVÆRN

Stålsømværn

Fodtøjets sål er forsynet med en tynd plade af stål, som 
forhindrer søm og skarpe genstande i at blive trådt op i 
foden/skoen. Sømværn af stål er testet ifølge norm: EN 
12568.

GELENK

Stabiliserende gelenk med stødabsorbering

Det specialudviklede multifunktionsgelenk er lavet af et 
stift nylonmateriale. Gelenket stabiliserer den midterste del 
af foden og bevirker, at fodtøjet bøjer på det rigtige sted. 
I dette gelenk er der indlagt en lille pude af komfortskum, 
som er stødabsorberende. Den er placeret således, at 
hælen altid er i kontakt med denne komfortzone, og det 
giver godt fodfæste i fodtøjet samt aflaster ryggen.

NON-MARKING
SÅL

Non-marking sål – smitter ikke af

Dette symbol skal du lede efter, hvis du vil være helt sikker 
på, at dit fodføj ikke smitter af på gulv og andre underlag. 
Fodtøj med dette symbol er forsynet med en slidsål af PU/
PU, der ikke smitter af.

PU/TPU SÅL

120˚ 

Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C

Mellemsålen er lavet af PU, og slidsålen er lavet af TPU. 
TPU er et termoplastisk materiale, der har en meget høj 
slidstyrke. Varmebestandig op til 120°C. Alle MASCOTs såler 
er olie- og benzinresistente.

PU/PU SÅL

140˚ 

Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C

Både mellemsål og slidsål er lavet af PU (polyurethan). 
PU er et skummateriale, som er meget støddæmpende 
og skridhæmmende. Varmebestandig op til 140°C. Alle 
MASCOTs såler er olie- og benzinresistente.

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 
300°C kontaktvarme

Mellemsålen er lavet af PU, og slidsålen er lavet af 
gummi. Gummi er meget varmebestandigt og kan tåle 
temperaturer op til 300°C kontaktvarme. Alle MASCOTs 
PU/gummi-såler er olie- og benzinresistente samt 
modstandsdygtig over for visse kemikalier.

GUMMI
SÅL

300˚ 

Sålmateriale af gummi, varmebestandig op til 300°C 
kontaktvarme

Gummi er meget varmebestandigt og kan tåle 
temperaturer op til 300° C kontaktvarme.

OLIE/BENZIN 
RESISTENT SÅL

Sålen er olie- og benzinresistent samt resistent over 
for visse kemikalier

Sålen er olie- og benzinresistent samt resistent over for 
visse kemikalier.

STØD-
ABSORBERENDE

Stødabsorberende mellemsål

Alle MASCOTs mellemsåler er stødabsorberende i hele 
sålen. Giver god gangkomfort.
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HRO

MASCOTEX® membran
Fodtøj med et overmateriale af 
MASCOTEX® giver åndbart og 
vandtæt fodtøj via en membran 
i materialet. For at normen for 
vandtæt fodtøj overholdes, skal 
fodtøjet kunne holde vand ude i 
mindst seks timer. MASCOTEX® 
overholder denne norm.

SympaTex® membran
Fodtøj med SympaTex® er åndbart 
og vandtæt. For at normen for 
vandtæt fodtøj overholdes, skal 
fodtøjet kunne holde vand ude 
i mindst 12 timer. SympaTex® 
overholder denne norm.

Statisk elektricitet:
Sko med en ESD-mærkning får 
ikke elektrostatisk opladning, og 
kontrolleret statisk elektricitet 
bortledes fra kroppen. Derved 
undgås skader på følsomme 
elektroniske komponenter.

Thinsulate™ Insulation
Thinsulate™ Insulation er en 
isolerende membran, som er 
åndbar, vandskyende og holder 
dine fødder varme.

Patenteret Boa® Fit System
Boa® Fit System er et smart 
lukkesystem og et alternativ til 
traditionelle snørelukninger. Boa® 
Fit System består af et mekanisk 
hjul, der er forbundet til snører 
af rustfri stål. Hjulet drejes, når 
skoen snøres og det løftes, når 
snørerne skal løsnes. Boa® Fit 
System er også velegnet, når du 
skal have skoene af og på flere 
gange i løbet af en dag.

Fodtøjsbrands

Ujævnt/glat underlag:
Vælg fodtøj med den højeste 
certificering inden for 
skridhæmmende såler, SRC.

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende 
arbejdsposition

Tåforstærkningen er en ekstra forstærkning på snuden af 
skoen, som øger slidstyrken betragteligt, hvilket forlænger 
skoens levetid. Fodtøjet er velegnet til knælende arbejde.

STIGEGREB

Stigegreb

Sålkant under sålen forhindrer skrid på stige.

ANKEL
BESKYTTELSE

Ankelbeskyttelse

En specialudviklet ankelbeskyttelse er integreret både på 
fodtøjets yderside og inderside, så ankelknoglen beskyttes 
mod slag og tryk.

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

Velegnet til ortopædiske ændringer

Udvalgte modeller i MASCOT® FOOTWEAR er velegnede til 
at foretage eventuelle ortopædiske ændringer ved. Kontakt 
MASCOT for yderligere information.

Varme:
Vælg HRO-godkendt fodtøj. Fodtøj 
med HRO har såler, der tåler op til 
300 graders kontaktvarme.
For komfortens skyld bør du også 
vælge fodtøj med god åndbarhed, 
så du kan komme af med fugten.
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Corporate Wear
Produkter med dette symbol er oplagt 
fodtøj i erhverv, hvor det er vigtigt med 
et præsentabelt corporate image, men 
hvor sikkerhedssko ikke er påkrævet.

Entreprenør og tungt byggeri
Find solidt og slidstærkt fodtøj med dette 
symbol, hvis du er murer, kloakmester, 
entreprenør, arbejder med nedbrydning 
eller andre lignende fag.

Let industri og logistik
Dette symbol guider dig vej til at finde 
fodtøj til brancher som elektronik- og 
montageproduktion, lager, transport og 
relaterede områder.

Sort industri
Hold udkig efter dette symbol, 
hvis du arbejder med eksempelvis 
metalbearbejdning, i maskinproduktion 
eller i en smedevirksomhed.

Håndværk og let byggeri
Gå efter dette symbol, hvis du er ansat 
inden for håndværksfag som eksempelvis 
tømrer, elektriker, maler, montør etc.

Hvilken branche arbejder du i?
Uanset hvilken branche du arbejder i, er der specifikke krav til fodtøjet. Hos MASCOT har vi inddelt vores fodtøj i 
fem hovedbrancher, så du nemt kan finde egnet fodtøj til dit arbejde. 
Vær opmærksom på, at ikke kun din branche afgør, hvilket fodtøj der passer dig. Sikkerhedsklasse, 
arbejdsomgivelser og skoenes overmateriale spiller også ind, når du skal finde det rigtige fodtøj til netop din 
jobsituation.

Branchesymboler
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S1P S3

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

•

EN ISO 20345

Sikkerhedsklasser

EN ISO 20345
EN ISO 20345 er en europæisk standard for sikkerhedsfodtøj, der 
sikrer, at sikkerhedssko, -støvler og -sandaler lever op til de krav, der 
bliver stillet, når man arbejder i områder, hvor sikkerhed prioriteres 
højt. Alt sikkerhedsfodtøj fra MASCOT® FOOTWEAR er certificeret 
i henhold til EN ISO 20345 og er yderligere dækket af forskellige 
sikkerhedsklasser, S1P og S3.

Vandafvisende i henhold til normen

Åndbar

Antistatisk

Stødabsorberende

Olie og benzinresistent ydersål

Skridhæmmende

Tåkappe

Sømværn

Godkendt efter EN ISO 20345:2011
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1 2
MASCOT® FOOTWEAR MOVE

F0300-909 S1P x x x x x

F0301-909 S1P x x x x x x

F0302-946 S1P x x x x x

F0303-901 S3 x x x x x x

F0304-901 S3 x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

F0130-849 S1P x x x x x x x x x

F0131-849 S1P x x x x x x x x x

F0132-996 S1P x x x x x x x x x

F0133-996 S1P x x x x x x x x x

F0134-902 S3 x x x x x x x x x

F0135-902 S3 x x x x x x x x x

F0136-902 S3 x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0121-770 S3 x x x x x x x x x x

F0122-771 S3 x x x x x x x x x

F0124-773 S1P x x x x x x x x x x

F0125-773 S1P x x x x x x x x x

F0127-775 S3 x x x x x x x x x x

Trin 3
Sikkerhedsklasse

Trin 4
Særlige krav

Trin 2
Overmateriale

Trin 1
Branche

Fuldnarvet bøffellæder

Fuldnarvet læder

Fuldnarvet læder

Fuldnarvet læder

Tekstil

Tekstil

Tekstil

Tekstil

Oil Nubuck læder

Oil Nubuck læder

CORDURA®/fuldnarvet bøffellæder

Tekstil

Tekstil

Tekstil

Tekstil

Tekstil/ruskind

Nylon/ruskind

Vælg det rigtige sikkerhedsfodtøj
Der er flere faktorer, der kan være afgørende, når du skal vælge det rette fodtøj til netop din arbejdsdag.

Trin 2 - Overmateriale
Overmaterialet skal kunne klare udfordringerne 
fra det miljø, du arbejder i. Arbejder du i miljøer 
med påvirkning af beton, kemikalier eller 
lignende, anbefales sko med overmateriale i 
kernelæder. Fodtøj med overmateriale af tekstil 
er til gengæld ofte mere fleksible.

Trin 1 - Branche
Din branche giver et overordnet fingerpeg om, 
hvilket fodtøj du skal vælge.
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3 4
MASCOT® FOOTWEAR MOVE

F0300-909 S1P x x x x x

F0301-909 S1P x x x x x x

F0302-946 S1P x x x x x

F0303-901 S3 x x x x x x

F0304-901 S3 x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

F0130-849 S1P x x x x x x x x x

F0131-849 S1P x x x x x x x x x

F0132-996 S1P x x x x x x x x x

F0133-996 S1P x x x x x x x x x

F0134-902 S3 x x x x x x x x x

F0135-902 S3 x x x x x x x x x

F0136-902 S3 x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0121-770 S3 x x x x x x x x x x

F0122-771 S3 x x x x x x x x x

F0124-773 S1P x x x x x x x x x x

F0125-773 S1P x x x x x x x x x

F0127-775 S3 x x x x x x x x x x
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Trin 4 - Særlige krav
Overvej også, om dine sikkerhedssko udsættes 
for særlige ting som kulde, farve eller hyppigt 
slid bestemte steder i løbet af arbejdsdagen. 
Hyppigt knælende arbejde fordrer eksempelvis 
fodtøj med højeste niveau af udvendig 
tåforstærkning.

Trin 3 - Sikkerhedsklasse
Arbejder du primært ude, har du måske 
behov for fodtøj, der er vandafvisende. I 
MASCOTs sortiment skal du gå efter fodtøj med 
sikkerhedsklasse S3. 
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0128-775 S3 x x x x x x x x x x

F0129-947 S3 x x x x x x x x x x

F0140-902 S3 x x x x x x x x x x

F0141-902 S3 x x x x x x x x x x

F0100-910 S1P x x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0107-937 S1P x x x x x x x x x

F0108-937 S1P x x x x x x x x x

F0109-937 S3 x x x x x x x x x

F0110-937 S3 x x x x x x x x x

F0111-937 S3 x x x x x x x x

F0113-937 S3 x x x x x x x x x x

F0114-937 S3 x x x x x x x x x x

F0115-937 S3 x x x x x x x x x x

F0116-937 S3 x x x x x x x x x x

F0142-902 S3 x x x x x x x x x x

F0143-902 S3 x x x x x x x x x x

F0144-902 S3 x x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0072-911 S3 x x x x x x x x

F0073-902 S3 x x x x x x x x

F0074-902 S3 x x x x x x x x

F0084-902 S3 x x x x x x x x

F0169-902 S3 x x x x x x x x

F0165-902 S3 x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

F0014-901 S3 x x x x x x x x

F0025-901 S3 x x x x x x x x

Trin 4
Særlige krav

Trin 3
Sikkerhedsklasse

Trin 2
Overmateriale

Trin 1
Branche

Oil Nubuck

Oil Nubuck

Fuldnarv

Fuldnarv

Fuldnarv

Bøffellæder

Bøffellæder

Præget bøffellæder

Fuldnarvet læder

Fuldnarvet læder

Fuldnarvet læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Læder

Tekstil/ruskind

Fuldnarvet læder

Fuldnarvet læder

CORDURA®/fuldnarvet bøffellæder

Fuldnarvet bøffellæder



MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0128-775 S3 x x x x x x x x x x

F0129-947 S3 x x x x x x x x x x

F0140-902 S3 x x x x x x x x x x

F0141-902 S3 x x x x x x x x x x

F0100-910 S1P x x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0107-937 S1P x x x x x x x x x

F0108-937 S1P x x x x x x x x x

F0109-937 S3 x x x x x x x x x

F0110-937 S3 x x x x x x x x x

F0111-937 S3 x x x x x x x x

F0113-937 S3 x x x x x x x x x x

F0114-937 S3 x x x x x x x x x x

F0115-937 S3 x x x x x x x x x x

F0116-937 S3 x x x x x x x x x x

F0142-902 S3 x x x x x x x x x x

F0143-902 S3 x x x x x x x x x x

F0144-902 S3 x x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0072-911 S3 x x x x x x x x

F0073-902 S3 x x x x x x x x

F0074-902 S3 x x x x x x x x

F0084-902 S3 x x x x x x x x

F0169-902 S3 x x x x x x x x

F0165-902 S3 x x x x x x x x x

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

F0014-901 S3 x x x x x x x x

F0025-901 S3 x x x x x x x x
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

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

B
0500-119-01 - D

K 05/2019

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




