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Avanceret design
- fokus på detaljerne
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Stor beslutning på få minutter
Nye sikkerhedssko? Hvis du vælger nye sikkerhedssko som 
de fleste andre, så foregår det midt i en travl hverdag. Dine 
øjne løber hen over hylden hos forhandleren. Du finder den, 
du synes bedst om ud fra udseendet og tager den ned af 
hylden. Tillykke til denne sko. Den har bestået den første af 
tre prøver: den visuelle oplevelse. 

Næste test: Hvad er din oplevelse ved at mærke på skoen? 
Du vejer den i hånden for at mærke, hvor tung den er. 
Derefter bukker du den sammen et par gange for at mærke, 
hvor nemt den bøjes. Er du ikke helt sikker, tester du et par 
andre til sammenligning.

Så når du til sidste og afgørende test: hvordan føles det at 
have skoen på? Du træder godt ned i den og vipper foden 
lidt. Lukker skoen. Går et par skridt frem og tilbage. Hvis det 
fungerer, kan du kåre en testvinder. Det hele har taget nogle 
ganske få minutter.

Hos MASCOT handler det ikke bare om at få dig til at købe 
skoene på få minutter. Vi vil give dig den allerbedste hverdag 
i dine sikkerhedssko i månedsvis frem over. 

Derfor forsker MASCOT i den bedste stødabsorbering i flere 
lag for at aflaste ben og ryg. Vi gennemtester stabiliserende 
punkter, så skoen er stabil på ujævne underlag uden at være 
stiv. Den ergonomisk formede tåkappe er designet, så den 
ikke generer under nogen former for bevægelse. Desuden 
bruger vi tekstil-sømværn for at gøre skoene ekstra fleksible. 
Der skal også være god åndbarhed. For blot at nævne nogle 
få detaljer.

Denne kompromisløse tilgang til komfort er ikke kun et 
plus for dine fødders velvære. For når dine sikkerhedssko er 
behagelige at have på, har det også stor betydning for din 
sikkerhed. Dine sko følger nemt med og virker ikke tunge. Du 
holder balancen og står bedre fast, så du undgår vrid og fald. 

Velkommen til sikkerhedssko med ultimativ komfort!
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DYNAMIC

FIT 

FLEX

INDUSTRY

TECH
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50TILBEHØR

Ved at pleje og beskytte dit fodtøj med egnede plejeprodukter 
forlænger du fodtøjets levetid.

Ud over alle sikkerhedsdetaljerne har fodtøj fra FLEX-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.

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 øvrige 
lignende miljøer.

TECH-serien rummer komfortabelt fodtøj til brancher inden for 
håndværk, let byggeri, logistik og let industri.

FIT-serien er garanti for en optimal 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.

DYNAMIC er det optimale valg til en aktiv arbejdsdag, hvor 
fodtøjet skal være både slidstærkt og komfortabelt at bevæge sig 
rundt i. 
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MASCOT® FOOTWEAR 
DYNAMIC6
DYNAMIC er det optimale valg til en aktiv arbejdsdag, hvor fodtøjet skal være både 
slidstærkt og komfortabelt at bevæge sig rundt i. 
Modellerne er udstyret med en kraftig forstærkning på tåen (pronose), som er helt 
uundværlig ved hyppigt knælende arbejde. Indvendigt får fødderne en ergonomisk 
designet pasform, så fodtøjet kan bøjes og bevæges kraftigt, uden at tåkappen eller 
andre sikkerhedsdele generer. Fodtøjet har et sporty look, en effektiv stødabsorbering 
og en transparent sål, der ikke sætter mærker på underlaget.
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Boa®-lukkesystem

Åbn: Løft hjulet og snørerne løsnes øjeblikkeligt.

Luk: Drej på hjulet for at snøre skoen til perfekt pasform.

MASCOT® Kailash | Sikkerhedssko
Varenummer: F0112-909

100% polyester  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE OLIE/BENZIN 

1. 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.

2. 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.

3. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

4. 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.

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

6. Non marking ydersål - smitter ikke af.

7. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

8. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

9. Stabil sko med godt stigegreb.

10. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

11. Vandtæt og åndbar Sympatex®-membran.

12. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 + 
DIN EN 61340-5-1: 2008.

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

Med Boa®-lukkesystemet  kan du lynhurtigt få dit fodtøj  af og på.
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Skridsikre, fleksible såler

Såler bidrager til dit fodtøjs skridsikkerhed, slidstyrke, komfort 
og fleksibilitet. Med disse transparente såler, der ikke smitter 
af på underlaget, får du højeste niveau på alle parametre. 
Sålmønsteret er specialdesignet, så sålen er ekstraordinært 
fleksibel at gå på. Desuden giver sålmønsteret et fremragende 
greb takket være de brede, selvrensende riller i sålen. Mønsteret 
har bløde kanter, der automatisk fjerner snavs og mudder, når 
sålen bøjes ved gang. 

Alle MASCOTs såler er desuden godkendte efter både SRA 
(test med sæbe på keramik) og SRB (test med olie på stål), 
hvorved der automatisk opnås den bedste norm inden for 
skridhæmmende såler, SRC.

MASCOT® Grofa | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0119-906

Nubuck  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE OLIE/BENZIN 

1. 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.

2. 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.

3. 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.

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

5. Non marking ydersål - smitter ikke af.

6. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

7. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

8. Stabil sko med godt stigegreb.

9. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

10. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

11. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 
+ DIN EN 61340-5-1: 2008.

12. Sålen er olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier.
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Thermal comfort
In cold and warm environments
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Tåkappe af komposit

Komposittåkappen er fri for metal. Sammen med andre metalfrie 
skodele som fx tekstil-sømværn kan du få helt metalfri sko, som 
er særligt anvendelige især i lufthavne. Komposit er hverken 
kulde- eller varmeledende, og tåkapper af komposit yder derfor 
ekstra komfort i både varme og kolde omgivelser.

100% polyester  Str. 42: 615 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

PU/TPU SÅL

120˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE OLIE/BENZIN 

MASCOT® Bert | Sikkerhedssko
Varenummer: F0120-909
1. Dette fodtøj er helt fri for metal og har 

tekstilsømværn, hvilket gør den velegnet i fx 
lufthavne og hindrer risiko for kuldebroer.

2. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

3. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også giver 
høj slidstyrke på hælen, når skoen tages af.

4. 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.

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

6. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

7. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

8. Non marking ydersål - smitter ikke af.

9. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

10. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 
+ DIN EN 61340-5-1: 2008.

11. Sålen er olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier.
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Når du går i sikkerhedssko mange timer hver dag i et 
langt arbejdsliv, må du ikke gå på kompromis med, hvor 
stødabsorberende dit fodtøj er. Med god stødabsorbering 
nedsættes den belastning, som ryg, knæ og fodled udsættes for 
ved gang og anden aktivitet på fx hårde underlag.

MASCOTs sikkerhedssko leverer tredobbelt stødabsorbering 
i fodtøjet. Mellemsålerne leverer typisk den mest effektive 
stødabsorbering. Indlægssålen er også designet af et 
stødabsorberende materiale. Det er kraftigst bagerst, hvor der er 
særlig brug for stødabsorberingen. Midt mellem sål og indlægssål 
ligger i en del af skoene yderligere en stødzone i det stabiliserende 
gelenk lige under hælen.

Stødabsorbering i flere lag
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Fleksibilitet er nøgleordet for sømværn fremstillet af tekstil. 
De er nemlig mere bøjelige end stålsømværn og giver således 
en rigtig god gangkomfort. Med sømværn af tekstil undgår du 
kuldebroer. Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter 
dermed mod søm og skarpe genstande på et bredere område 
sammenlignet med stålsømværn.

Sømværn af specialtekstil

MASCOT® Petros | Sikkerhedsstøvle
Varenummer: F0118-906

Nubuck  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE OLIE/BENZIN 

1. 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.

2. 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.

3. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

4. 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.

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

6. Non marking ydersål - smitter ikke af.

7. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

8. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

9. Stabil sko med godt stigegreb.

10. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

11. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 
+ DIN EN 61340-5-1: 2008.

12. Sålen er olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier.
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Skridsikre, fleksible såler

Såler bidrager til dit fodtøjs skridsikkerhed, slidstyrke, komfort og 
fleksibilitet. Med disse transparente såler, der ikke smitter af på 
underlaget, får du højeste niveau på alle parametre. Sålmønsteret er 
specialdesignet, så sålen er ekstraordinært fleksibel at gå på. Desuden 
giver sålmønsteret et fremragende greb takket være de brede, 
selvrensende riller i sålen. Mønsteret har bløde kanter, der automatisk 
fjerner snavs og mudder, når sålen bøjes ved gang. 

Alle MASCOTs såler er desuden godkendte efter både SRA (test med sæbe 
på keramik) og SRB (test med olie på stål), hvorved der automatisk opnås 
den bedste norm inden for skridhæmmende såler, SRC.

Mønsteret har bløde kanter, der automatisk fjerner snavs og mudder, når sålen bøjes ved gang. Desuden giver sålmønsteret et fremragende 
greb takket være de brede, selvrensende riller i sålen.

Sålmønsteret er specialdesignet, så sålen er ekstraordinært fleksibel 
at gå på.
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MASCOT® Tatra | Sikkerhedssko
Varenummer: F0117-906

Nubuck  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/TPU SÅL

120˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE OLIE/BENZIN 

1. 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.

2. 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.

3. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

4. 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.

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

6. Non marking ydersål - smitter ikke af.

7. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

8. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

9. Stabil sko med godt stigegreb.

10. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

11. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 
+ DIN EN 61340-5-1: 2008.

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

Boa®-lukkesystem

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. Boa® består af et mekanisk 
hjul, der er forbundet til snører af rustfri stål. Drej på hjulet 
for at snøre skoen til perfekt pasform. Når skoen skal af, løsner 
du snørerne øjeblikkeligt ved at løfte hjulet. Boa® er også 
velegnet, når du skal have skoene af og på flere gange i løbet 
af en dag.

Med Boa®-lukkesystemet  kan du lynhurtigt få dit fodtøj  af og på.
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MASCOT® FOOTWEAR 
FIT 16
FIT-serien er garanti for en optimal 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. Find blandt andet modeller med 
hurtig og fleksibel Boa®-lukkemekanisme i denne serie. Vælger du til gengæld en af 
modellerne uden Boa®-lukning, får du en helt metalfri sko. Når de er metalfri, er de 
hverken kulde- eller varmeledende.
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(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

Læder  Str. 42: 620 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

METALFRI WRU
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

MASCOT® Diran | Sikkerhedssko
Varenummer: F0115-937
Læder  Str. 42: 600 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

MASCOT® Rimo | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0116-937
1. 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.

2. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget 
skridhæmmende sål/SRC.

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

4. Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende 
fordel i fx lufthavne.

5. 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.

6. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

7. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også giver 
høj slidstyrke på hælen, når skoen tages af.

8. Non marking ydersål - smitter ikke af.

9. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

10. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 + 
DIN EN 61340-5-1: 2008.
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F0114-937-09 F0114-937-0911 F0113-937-09 F0113-937-0911

S3
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Læder  Str. 42: 620 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

METALFRI WRU
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

NON-MARKING
SÅL

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

MASCOT® Ultar | Sikkerhedssko
Varenummer: F0113-937
Læder  Str. 42: 600 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

MASCOT® Trivor | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0114-937
1. 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.

2. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. Meget 
skridhæmmende sål/SRC.

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

4. Dette fodtøj er helt fri for metal - en afgørende 
fordel i fx lufthavne.

5. 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.

6. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

7. Non marking ydersål - smitter ikke af.

8. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, 
slidstærke og ergonomiske.

9. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 2002 + 
DIN EN 61340-5-1: 2008.
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MASCOT® Bert

MASCOT® Trivor

MASCOT® Mont Blanc

MASCOT® Rimo

MASCOT® Ultar

MASCOT® Fujiyama

MASCOT® Diran

MASCOT® Bimberi Peak

MASCOT® Alpamayo

METALFRI

Metalfrit fodtøj
se side 17 se side 17se side 10

se side 20 se side 23se side 22

se side 20se side 18 se side 18
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F0109-937-09 F0110-937-09

S3
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Læder  Str. 42: 620 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

METALFRI WRU
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK

PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

MASCOT® Bimberi Peak | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0109-937

MASCOT® Mont Blanc | Sikkerhedssko
Varenummer: F0110-937
Læder  Str. 42: 610 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

1. Dette fodtøj er helt fri for metal - en 
afgørende fordel i fx lufthavne.

2. 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.

3. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. 
Meget skridhæmmende sål/SRC.

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

5. 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.

6. Non marking ydersål - smitter ikke af.

7. Stabil sko med godt stigegreb.

8. Åndbart tekstilfor og tekstilindsatser i skaft 
for bedre luftgennemstrømning.

9. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 
2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

10. Stødabsorberende indlægssåler er 
udtagelige, slidstærke og ergonomiske.



MASCOT Footwear hangtag 2016_white_look.indd   9 17-02-2016   15:07:07

Thermal comfort
In cold and warm environments
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 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

Tåkappe af komposit
Komposittåkappen er fri for metal. Sammen med andre metalfrie skodele som 
fx tekstil-sømværn kan du få helt metalfri sko, som er særligt anvendelige især 
i lufthavne. Komposit er hverken kulde- eller varmeledende, og tåkapper af 
komposit yder derfor ekstra komfort i både varme og kolde omgivelser.
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F0108-937-09

S1P
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MASCOT® Fujiyama findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) 
og herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

MASCOT® Fujiyama | Sikkerhedssko
Varenummer: F0108-937

Læder  Str. 38: 530 gram  Str. 42: 610 gram
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.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

1. Dette fodtøj er helt fri for metal og har 
tekstilsømværn, hvilket gør den velegnet i fx 
lufthavne og hindrer risiko for kuldebroer.

2. 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.

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

4. Åndbart tekstilfor og tekstilindsatser i skaft 
for bedre luftgennemstrømning.

5. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. 
Meget skridhæmmende sål/SRC.

6. Stødabsorberende indlægssåler er 
udtagelige, slidstærke og ergonomiske.

7. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 
2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.
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F0107-937-09

S1P
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MASCOT® Alpamayo findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) 
og herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

MASCOT® Alpamayo | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0107-937

Læder  Str. 38: 550 gram  Str. 42: 590 gram
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.

METALFRI
 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL STIGEGREB

STØD-
ABSORBERENDE

1. Lynlukning kan afkortes efter behov.

2. Dette fodtøj er helt fri for metal og har 
tekstilsømværn, hvilket gør den velegnet i fx 
lufthavne og hindrer risiko for kuldebroer.

3. 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.

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

5. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. 
Meget skridhæmmende sål/SRC.

6. Stødabsorberende indlægssåler er 
udtagelige, slidstærke og ergonomiske.

7. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 
2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.



Boa®-lukkesystem

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. Boa® består af et mekanisk 
hjul, der er forbundet til snører af rustfri stål. Drej på hjulet 
for at snøre skoen til perfekt pasform. Når skoen skal af, løsner 
du snørerne øjeblikkeligt ved at løfte hjulet. Boa® er også 
velegnet, når du skal have skoene af og på flere gange i løbet 
af en dag.

Med Boa®-lukkesystemet  kan du lynhurtigt få dit fodtøj  af og på.
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In cold and warm environments
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F0111-937-09

S3
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Tåkappe af komposit

Komposittåkappen er fri for metal. Sammen med andre metalfrie 
skodele som fx tekstil-sømværn kan du få helt metalfri sko, som 
er særligt anvendelige især i lufthavne. Komposit er hverken 
kulde- eller varmeledende, og tåkapper af komposit yder derfor 
ekstra komfort i både varme og kolde omgivelser.

MASCOT® Manaslu | Sikkerhedssko
Varenummer: F0111-937

Læder  Str. 42: 600 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

 KOMPOSIT-
TÅKAPPE

TEKSTIL-
SØMVÆRN GELENK PU/PU SÅL

140˚ 

NON-MARKING
SÅL

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

1. 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.

2. 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.

3. 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.

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

5. Ydersålen af slidstærk PU smitter ikke af. 
Meget skridhæmmende sål/SRC.

6. Stødabsorberende indlægssåler er 
udtagelige, slidstærke og ergonomiske.

7. Stabil sko med godt stigegreb.

8. Åndbart tekstilfor og tekstilindsatser i skaft 
for bedre luftgennemstrømning.

9. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3: 
2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.
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MASCOT® FOOTWEAR 
TECH 26
TECH-serien rummer komfortabelt fodtøj til brancher inden for håndværk, let byggeri, 
logistik og let industri.
Fodtøjet har en særligt fleksibel og skridhæmmende sål af PU/gummi. I sålen er indlagt 
en stabiliserende kerne (et gelenk), så skoene er stabile på selv meget ujævne underlag. 
Midt i dette stabiliserende materiale ligger en skumpude, der sammen med sålens og 
indlægssålens stødabsorbering giver høj gangkomfort. Sålen er desuden varmeresistent 
op til 300°C kontaktvarme.
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F0104-906-0902 F0103-906-0902

S3
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MASCOT® Preston | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0104-906

(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

Læder/tekstil  Str. 42: 640 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

MASCOT® Langley | Sikkerhedssko
Varenummer: F0103-906
Læder/tekstil  Str. 42: 580 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

1. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

2. 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.

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

4. Stabil sko med godt stigegreb.

5. Formstøbt let pronose giver høj slidstyrke.

6. Ekstra skridhæmmende og slidstærk sål 
(SRC-certificeret).

7. Åndbart tekstilfor og tekstilindsatser i skaft 
for bedre luftgennemstrømning.

8. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3.
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F0099-906-09

S3
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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.

MASCOT® Sanford | Sikkerhedssko
Varenummer: F0099-906

Læder/tekstil  Str. 42: 580 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

1. Kraftig og slidstærk lynlukning kan afkortes 
efter behov.

2. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

3. 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.

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

5. Sålmateriale af PU/gummi er specielt 
udviklet til krævende miljøer, 
varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.

6. Skridhæmmende og slidstærk ydersål (SRC-
certificeret) -olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier.

7. Formstøbt let pronose giver høj slidstyrke.

8. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3.
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F0096-906-0902 F0106-906-0902

S1P
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MASCOT® Eagle | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0096-906

Læder/tekstil  Str. 42: 550 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

1. Lynlukning kan afkortes efter behov.

2. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

3. 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.

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

5. Formstøbt let pronose giver høj slidstyrke.

6. Ekstra skridhæmmende og slidstærk sål 
(SRC-certificeret).

7. ESD-godkendte efter DIN EN 61340-4-3.

MASCOT® Eagle Lady | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0106-906
Læder/tekstil  Str. 38: 500 gram
EU str.: 35-41  Vidde 08 | UK str.: L 2.5-7  Vidde 08
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MASCOT® FOOTWEAR 
INDUSTRY 30
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 øvrige 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.



M
A

SC
O

T® FO
O

TW
EA

R
 - IN

D
U

STR
Y

31

F0074-902-0907 F0073-902-0907

S3
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(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

MASCOT® Elbrus | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0074-902

MASCOT® Oro | Sikkerhedssko
Varenummer: F0073-902
Bøffellæder  Str. 42: 690 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Bøffellæder  Str. 42: 760 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION OLIE/BENZIN 

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

1. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

2. Sømværn af stål.

3. Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet 
til krævende miljøer, varmebestandig op til 
300° C kontaktvarme.

4. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet 
velegnet til knælende arbejde.

5. Skridhæmmende og slidstærk ydersål (SRC-
certificeret) -olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier.

6. Stabil sko med godt stigegreb.

7. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.

8. Bliv set - reflekseffekterne øger din sikkerhed i 
hverdagen.

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



ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE

Ergonomisk aluminiumtåkappe
MASCOT har været medvirkende under udviklingen af den 
ergonomiske tåkappe. Tåkappen er formet, så den beskytter ekstra i 
både bredden og længden, hvilket øger beskyttelsen af både lilletå 
og storetå i sammenligning med traditionelle tåkapper. Samtidig er 
bevægelsesfriheden i top. 

 √ Øget beskyttelse i både bredden og længden

 √ Ingen gener, når foden bøjes

 √ Større bevægelsesfrihed

 √ Lav vægt

Ergonomisk aluminiumtåkappe

MASCOT FAL 2100 ergonomisk tåkappe
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MASCOT® Batura Plus | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0165-902

Ankelbeskyttelse

Fuldnarv  Str. 42: 820 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
ANKEL

BESKYTTELSE
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN 
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

Tre lag af solid beskyttelse absorberer og fordeler tryk og slag 
på anklen. Ankelbeskyttelsen er certificeret efter EN ISO 20345 
og er fire gange så stærk, som standarden foreskriver med en 
trykeffekt på 4,8 kN.

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe med høj 
bevægelsesfrihed.

2. Sømværn af stål.

3. Trelags ankelbeskyttelse absorberer og fordeler 
tryk og slag på anklen, certificeret efter EN ISO 
20345.

4. Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til 
krævende miljøer, varmebestandig op til 300° C 
kontaktvarme.

5. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet 
velegnet til knælende arbejde.

6. Skridhæmmende og slidstærk ydersål (SRC-
certificeret) -olie- og benzinresistent samt resistent 
over for visse kemikalier.

7. Stabil sko med godt stigegreb.

8. Super behagelig med stødabsorberende mellemsål.

9. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også giver høj 
slidstyrke på hælen, når skoen tages af.

10. Fugtighedsabsorberende Drylex® inderfor.

11. Flammehæmmende Nomex® snørebånd.

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

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. 

MASCOT® Kamet Plus | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0169-902

Fuldnarv  Str. 42: 800 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION OLIE/BENZIN 

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

1. Den ergonomiske aluminiumtåkappe giver 
ekstra beskyttelse til de yderste tæer og øget 
bevægelsesfrihed.

2. 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.

3. Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til 
krævende miljøer, varmebestandig op til 300° C 
kontaktvarme.

4. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør fodtøjet 
velegnet til knælende arbejde.

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

6. Stabil sko med godt stigegreb.

7. Super behagelig med stødabsorberende zoner i 
både hæl og sål.

8. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også giver høj 
slidstyrke på hælen, når skoen tages af.

9. Bliv set - reflekseffekterne øger din sikkerhed i 
hverdagen.

10. Vandtæt og åndbar Sympatex®-membran.

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



Thermal comfort
In cold and warm environments

Flexible  
nail protection
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TEKSTIL-
SØMVÆRN

Sømværn af specialtekstil

Sømværn af specialtekstil
Fleksibilitet er nøgleordet for sømværn fremstillet af tekstil. De er 
nemlig mere bøjelige end stålsømværn og giver således en rigtig god 
gangkomfort. Med sømværn af tekstil undgår du kuldebroer. Ydermere 
er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe 
genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.
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MASCOT® Meru | Sikkerhedssko
Varenummer: F0021-902
Fuldnarv  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

MASCOT® Elgon | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0022-902

Fuldnarv  Str. 42: 770 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE GELENK
STÅL

SØMVÆRN
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

(Skoen har nøjagtigt samme egenskaber som støvletten ovenfor)

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. Sømværn af stål.

3. Sålmateriale af PU/gummi er specielt 
udviklet til krævende miljøer, 
varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.

4. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør 
fodtøjet velegnet til knælende arbejde.

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

6. Ekstra skridhæmmende og slidstærk sål 
(SRC-certificeret).

7. Stabil sko med godt stigegreb.

8. Super behagelig med stødabsorberende 
zoner i både hæl og sål.

9. Stabiliseret med det MASCOT-patenterede 
multifunktionsgelenk, der gør fodtøjet 
velegnet selv på ujævne underlag eller ved 
arbejde på stiger.
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ThinsulateTM
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Lader fugten passere igennem, 
så fødderne forbliver tørre

Opbevarer fodens egen 
varme i små lufthullerHolder varmen 

inde ved fødderne

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.

MASCOT® Craig | Sikkerhedsstøvle
Varenummer: F0084-902

Fuldnarv  Thinsulate™  Str. 42: 815 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

OLIE/BENZIN STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. 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.

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

4. Sålen er olie- og benzinresistent samt 
resistent over for visse kemikalier, desuden 
varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.

5. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør 
fodtøjet velegnet til knælende arbejde.

6. Stabil sko med godt stigegreb.

7. Super behagelig med stødabsorberende 
zoner i både hæl og sål.

8. Isolerende fór af Thinsulate™ Insulation 
sikrer, at foden forbliver varm trods kolde 
omgivelser.



Velegnet til svejsning

MASCOT har udviklet en særlig sikkerhedsstøvlet til 
svejsning. MASCOT® Boron har en specialdesignet overdel, 
der modvirker, at gnister kommer ind i støvletten. Skulle 
det alligevel ske, kan støvletten lynhurtigt tages af via nem 
åbning. Foret i støvletten er også lavet af højkvalitetslæder, så 
en vildfaren glød ikke gør skade. Sålen er varmebestandig op 
til 300 °C kontaktvarme.
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MASCOT® Boron | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0072-911

Præget bøffellæder  Str. 42: 745 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
STÅL

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI

SÅL

300˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE WRU
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. Sømværn af stål.

3. Skridhæmmende og slidstærk ydersål (SRC-
certificeret) af gummi - varmebestandig op 
til 300°C.

4. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør 
fodtøjet velegnet til knælende arbejde.

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

6. Stabil sko med godt stigegreb.

7. Dobbelt effekt - både den udtagelige 
indlægssål og den fleksible PU/gummi-sål er 
stødabsorberende.

8. Særlig lukning hindrer, at gnister får adgang 
til støvlen.

9. Skindfor af høj kvalitet.

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



Thermal comfort
In cold and warm environments
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Fleksibilitet er nøgleordet for sømværn fremstillet af tekstil. 
De er nemlig mere bøjelige end stålsømværn og giver således 
en rigtig god gangkomfort. Med sømværn af tekstil undgår du 
kuldebroer. Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter 
dermed mod søm og skarpe genstande på et bredere område 
sammenlignet med stålsømværn.

Sømværn af specialtekstil

MASCOT® Paldor | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0076-910

Læder  Str. 42: 659 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC, HRO.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
KNÆLENDE 

ARBEJDSPOSITION OLIE/BENZIN 

PU/GUMMI
SÅL

300˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

1. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

2. 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.

3. Ekstremt slidstærk pronose af PU gør 
fodtøjet velegnet til knælende arbejde.

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

5. Sålmateriale af PU/gummi er specielt 
udviklet til krævende miljøer, 
varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.

6. Med svedtransporterende ECS indlægssål 
med god pasform samt stødabsorbering i 
hæl.

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

8. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.

9. Kraftig og slidstærk lynlukning.

10. Bliv set - reflekseffekterne øger din 
sikkerhed i hverdagen.



KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

Pronosen er en kraftig forstærkning, som er placeret på fodtøjets 
forreste del. MASCOTs pronoser af PU og TPU er påsprøjtet 
som en del af sålen. Det gør fodtøjet ekstremt slidstærkt og 
forlænger fodtøjets levetid betragteligt. Fodtøj med pronose er 
specielt egnet til knælende arbejde og dermed særligt vigtigt i 
byggeindustrien, hvor skosnuden ellers hurtigt vil blive ødelagt.

Pronose



MASCOT® FOOTWEAR – TESTED TO WORK

Sublim slidstyrke
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MASCOT® FOOTWEAR 
FLEX 44
Ud over alle sikkerhedsdetaljerne har fodtøj fra FLEX-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. FLEX-modellerne er derfor velegnede til mange 
typer arbejdsopgaver og fag inden for let byggeri og håndværk, hvor der både arbejdes 
udendørs og indendørs.
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MASCOT® Chamlang | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0063-901
Oil Nubuck  Str. 42: 680 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11
(Støvletten har nøjagtigt samme egenskaber som skoen ovenfor)

MASCOT® Kilimanjaro | Sikkerhedssko
Varenummer: F0014-901

Oil Nubuck  Str. 42: 670 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK PU/TPU SÅL

120˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
TPU- 

TÅFORSTÆRKNING WRU

1. Den ergonomisk formede aluminiumtåkappe 
beskytter på et større område og giver ingen 
gener, når foden bøjes.

2. 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.

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

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

5. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

6. Super behagelig med stødabsorberende 
zoner i både hæl og sål.

7. Skridhæmmende og slidstærk sål (SRC-
certificeret).

8. Stabil sko med godt stigegreb.
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Sympatex®

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. 

Oil Nubuck  Str. 42: 760 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S3 SRC.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK PU/TPU SÅL

120˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
TPU- 

TÅFORSTÆRKNING WRU

MASCOT® Kenya | Sikkerhedsstøvlet
Varenummer: F0025-901
1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 

med høj bevægelsesfrihed.

2. 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.

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

4. Vandtæt og åndbar Sympatex®-membran.

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

6. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

7. Stabil sko med godt stigegreb.

8. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.

9. Ekstra skridhæmmende og slidstærk sål 
(SRC-certificeret).
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MASCOT® El Misti findes både i damestørrelser (vidde 8 str. 35-41) og 
herrestørrelser (vidde 11, str. 39-48).

MASCOT® El Misti | Sikkerhedssandal 
Varenummer: F0018-909

Nubuck med tekstilnet  Str. 38: 520 gram  Str. 42: 620 gram
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.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK PU/TPU SÅL

120˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
TPU- 

TÅFORSTÆRKNING

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. 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.

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

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

5. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.

6. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.

7. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også 
giver høj slidstyrke på hælen, når skoen 
tages af.

8. Mulighed for regulering ved hjælp af 
spænde ved hælen.

9. God luftgennemstrømning med net i 
siderne.
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MASCOT har været medvirkende under udviklingen af den 
ergonomiske tåkappe. Tåkappen er formet, så den beskytter 
ekstra i både bredden og længden, hvilket øger beskyttelsen 
af både lilletå og storetå i sammenligning med traditionelle 
tåkapper. Samtidig er bevægelsesfriheden i top. 

Ergonomisk aluminiumtåkappe

MASCOT® Katesh | Sikkerhedssko
Varenummer: F0090-901

Oil Nubuck  Str. 42: 649 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK OLIE/BENZIN PU/PU SÅL

140˚ 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE
TPU- 

TÅFORSTÆRKNING

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. 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.

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

4. Slidstærk PU/PU-sål er resistent over for 
visse kemikalier og varmebestandig op til 
140° C.

5. Svedtransporterende ECS indlægssål med 
god pasform samt stødabsorbering i hæl.

6. Lukning med kraftig og slidstærk elastik 
- især praktisk når du tager sko af og på 
mange gange i løbet af en dag.

7. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.

8. Slidstærk TPU tåforstærkning giver fodtøjet 
ekstra lang levetid.



M
A

SC
O

T® FO
O

TW
EA

R
 - FLEX

49

F0182-906-9888

S1P
 

2

3

4

5

6

7

8
1

Super godt greb i underlaget med skridhæmmende sål. 
Godkendt efter både SRA (sæbe på keramik) og SRB (glycerol på 
stål), hvorved der automatisk opnås den bedste norm inden for 
skridhæmmende såler, SRC.

Skridhæmmende sål

MASCOT® Logan | Sikkerhedssko
Varenummer: F0182-906

Nubuck  Str. 42: 599 gram
EU str.: 39-48  Vidde 11 | UK str.: M 6-13  Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2011, sikkerhedsklasse S1P SRC.

ALU 
ERGONOMISK 

TÅKAPPE
TEKSTIL-

SØMVÆRN GELENK
PU/GUMMI 

SÅL

180˚ 

OLIE/BENZIN 

STIGEGREB
STØD-

ABSORBERENDE

1. Ergonomisk designet aluminiumtåkappe 
med høj bevægelsesfrihed.

2. 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.

3. Slidstærk PU/gummisål er resistent over for 
visse kemikalier og varmebestandig op til 
180° C.

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

5. Svedtransporterende ECS indlægssål med 
god pasform samt stødabsorbering i hæl.

6. PU-tåforstærkning øger slidstyrken og 
forlænger fodtøjets levetid.

7. Stabiliseret med TPU-indsatser, der også 
giver høj slidstyrke på hælen, når skoen 
tages af.

8. Super behagelig med stødabsorberende 
mellemsål.
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MASCOT® FOOTWEAR 50 50
Ved at pleje og beskytte dit fodtøj med egnede plejeprodukter forlænger du fodtøjets 
levetid.

Tilbehør
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MASCOT® Pollux | Snørebånd
Varenummer: FT080-980-0909
100% polyester
• Polyester er et meget robust materiale.
• Fås i fire længder: 85, 110, 130 og 150 cm.

MASCOT® Monviso | Indlægssåler
Varenummer: FT086-980-09
100% EVA
• Stødabsorberende indlægssål af EVA. Åndbar og med 

TPU svangstøtte. Fodtøjet er ESD-godkendt med denne 
indlægssål.

• EU str.: 35-41  Vidde 08 | UK str.39-48  Vidde 11

ESD GODKENDT ÅNDBAR

MASCOT® Pelmo | Imprægneringsspray
Varenummer: FT081-980-88
• Transparent imprægneringsspray baseret på NANO-

teknik.
• Udviklet specielt til læder- og tekstilmaterialer.
• Beskytter mod fugt, snavs og fedt.
• 200 ml

TILB
EH

Ø
R

• Rengør jævnligt dit fodtøj
• Undgå fede og oliebaserede plejeprodukter da disse kan 

påvirke åndbarheden
• Anvend MASCOT® Pelmo imprægneringsspray efter 

rengøring for at give dit fodtøj optimal beskyttelse mod 
vand, snavs og fedt

• MASCOT® Pelmo er velegnet til alle materialetyper

Pleje af dit fodtøj
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MASCOT® Manica 50453-912-09
48% cotton/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% elasthane, 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.

48% Baumwolle/20% Coolmax®/18% Polyamid/12% Polyester/2% Elasthan, 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.  

48% bomuld/20% Coolmax®/18% polyamid/12% polyester/2% elasthan, 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.

48% katoen/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% elastaan, 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).

48% coton/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% élasthanne, 65 g par paire en 
moyenne. Qualité robuste. Propriété de transfert de la transpiration. Les chaussettes contien-
nent 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.mascot.dk
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA
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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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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% Acryl/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% akryl/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.
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MERINO 
WOOL L R

Moisture 
manage-

ment
ECS LYCRA® COOLMAX® Merino  

Wool Left/right
Average 

weight per 
pair

Tempe-
rature

W MASCOT® Lubango

50404-876-0918
107 g

+5C 
-20C

W MASCOT® Kasama

50409-876-0918
98 g

+5C 
-20C

A MASCOT® Moshi

50406-877-A42
95 g

+5C 
+20C

A MASCOT® Tanga

50407-875-1809
61 g 

Light weight
+5C 

+20C

S MASCOT® Maseru

50411-881-0918
56 g

+10C 
+30C

S MASCOT® Asmara

50410-881-0918
72 g

+10C 
+30C

W MASCOT® Kisumu

50455-914-09
85 g

+5C 
-20C

A MASCOT® Mongu

50454-913-09
70 g

+5C 
+20C

S MASCOT® Manica

50453-912-09
65 g

+10C 
+30C
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Vi har sammensat et sokkeprogram til dig, der gør det muligt at vælge topkvalitets-sokker til enhver 
arbejdssituation. For at sikre komforten dagen lang skal sokker til arbejdet være mere slidstærke, have 
bedre polstring og sidde bedre fast på foden, sammenlignet med almindelige sokker. Derfor gør MASCOT 
brug af de bedste råvarer og teknologier.

Komfortable sokker
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MERINO 
WOOL

ECS  
ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT

L R

FORBEDRET 
PASFORM

ÅNDBARÅNDBAR

SVEDTRANS-
PORTERENDE

SVEDTRANS-
PORTERENDE

FORSTÆRKET 
UNDER FOD

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅÅNDBAR

SVEDTRANS-
PORTERENDE
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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.

MERINOULD
Sokker af Merinould holder dine fødder varme, som følge af 
materialets helt særlige naturlige egenskaber. Merinould kan 
absorbere store mængder fugt, og det føles tørt, selv om det 
er vådt.

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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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% Acryl/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% akryl/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.
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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
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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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LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

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

42,5% merino wool/42,5% acrylic/12% nylon/3% LYCRA®, average 98 g per pair. 
Strong quality. LYCRA® 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. 

42,5% Merinowolle/42,5% Polyacryl/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich  
98 g pro Paar. Kräftige Qualität. LYCRA® 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. 

42,5% merinould/42,5% polyacryl/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 98 g pr. 
par. Kraftig kvalitet. LYCRA® 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. 

42,5% merino wol/42,5% acryl/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 98 g per paar. 
Robuuste kwaliteit. LYCRA® 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).

42,5% laine merinos/42,5% acrylique/12% nylon/3% LYCRA®, 98 g par paire en 
moyenne. Qualité robuste. LYCRA® - 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.
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MASCOT® WORKWEAR

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

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

42,5% merino wool/42,5% acrylic/12% nylon/3% LYCRA®, average 98 g per pair. 
Strong quality. LYCRA® 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. 

42,5% Merinowolle/42,5% Polyacryl/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich  
98 g pro Paar. Kräftige Qualität. LYCRA® 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. 

42,5% merinould/42,5% polyacryl/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 98 g pr. 
par. Kraftig kvalitet. LYCRA® 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. 

42,5% merino wol/42,5% acryl/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 98 g per paar. 
Robuuste kwaliteit. LYCRA® 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).

42,5% laine merinos/42,5% acrylique/12% nylon/3% LYCRA®, 98 g par paire en 
moyenne. Qualité robuste. LYCRA® - 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.
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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
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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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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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3KSRT

D
B 1556910

M
ade in Turkey  

BASIC 

Comfortable

MASCOT® WORKWEAR

EU 39/43 
US 6,5/10

Allround socks 3 pairs

REINFORCED 
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MASCOT® Manica 50453-912-09
48% cotton/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% elasthane, 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.

48% Baumwolle/20% Coolmax®/18% Polyamid/12% Polyester/2% Elasthan, 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.  

48% bomuld/20% Coolmax®/18% polyamid/12% polyester/2% elasthan, 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.

48% katoen/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% elastaan, 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).

48% coton/20% Coolmax®/18% polyamide/12% polyester/2% élasthanne, 65 g par paire en 
moyenne. Qualité robuste. Propriété de transfert de la transpiration. Les chaussettes contien-
nent 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.mascot.dk
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

MASCOT® WORKWEAR

EU 39/43 
US 6,5/10

Summer socks 3 pairs

REINFORCED 
HEEL AND TOE

MOISTURE
WICKING 3  

PAIRS

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

MERINO 
WOOL

ÅNDBAR
FORSTÆRKET 
UNDER FOD LAV VÆGT

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

L R

FORBEDRET 
PASFORM

SVEDTRANS-
PORTERENDE

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

SVEDTRANS-
PORTERENDE ÅNDBAR

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

FORSTÆRKET 
HÆL OG TÅ

MASCOT® Tanga | Sokker  | 50407-875
85% bomuld/12% polyamid/3% LYCRA® - 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.

MASCOT® Mongu | Sokker  | 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.

MASCOT® Asmara | Sokker  | 50410-881
47% polyester (COOLMAX)/38% bomuld/12% 
polyamid/3% LYCRA® - 72 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.

MASCOT® Manica | Sokker  | 50453-912
39% polyester/33% bomuld/26% polyamid/2% elastan 
- 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.

MASCOT® Kasama | Sokker  | 50409-876
43% merinould/42% polyacryl/12% polyamid/3% 
LYCRA® - 98 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 merinould og akryl giver god varme, høj 
komfort og super åndbarhed.

• Velegnede til lukket fodtøj og som overtrækssokker.

MASCOT® Kisumu | Sokker  | 50455-914
34% uld/33% polyacryl/31% 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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MASCOT® WORKWEAR

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Lubango  50404-876-0918

42,5% merino wool/42,5% acrylic/12% nylon/3% LYCRA®, average 107 g per pair. 
Long style. Strong quality. LYCRA® 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.

42,5% Merinowolle/42,5% Polyacryl/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich  
107 g pro Paar. Langes Modell. Kräftige Qualität. LYCRA® stabilisiert und sorgt für 
einen guten Sitz. Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie 
hohe Atmungsaktivität. Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für 
kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel.

42,5% merinould/42,5% polyacryl/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 107 g pr. par 
Lang model. Kraftig kvalitet. LYCRA® 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.

42,5% merino wol/42,5% acryl/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 107 g per paar. 
Lang model. Robuuste kwaliteit. LYCRA® 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).

42,5% laine merinos/42,5% acrylique/12% nylon/3% LYCRA®, 107 g par paire en 
moyenne. Modèle long. Qualité robuste. LYCRA® - 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. 
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MASCOT® WORKWEAR

LYCRA
®
  is a trademark of DUPONT

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Lubango  50404-876-0918

42,5% merino wool/42,5% acrylic/12% nylon/3% LYCRA®, average 107 g per pair. 
Long style. Strong quality. LYCRA® 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.

42,5% Merinowolle/42,5% Polyacryl/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich  
107 g pro Paar. Langes Modell. Kräftige Qualität. LYCRA® stabilisiert und sorgt für 
einen guten Sitz. Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie 
hohe Atmungsaktivität. Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für 
kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel.

42,5% merinould/42,5% polyacryl/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 107 g pr. par 
Lang model. Kraftig kvalitet. LYCRA® 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.

42,5% merino wol/42,5% acryl/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 107 g per paar. 
Lang model. Robuuste kwaliteit. LYCRA® 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).

42,5% laine merinos/42,5% acrylique/12% nylon/3% LYCRA®, 107 g par paire en 
moyenne. Modèle long. Qualité robuste. LYCRA® - 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
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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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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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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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Antibacterial · Moisture wicking

MASCOT

Allround socks
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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® Moshi | Sokker  | 50406-877
85% polyester (COOLMAX®)/12% polyamid/3% 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.

• Sanitized® gør sokken antibakteriel og modvirker lugt.

• 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  | 50411-881
47% polyester (COOLMAX)/38% bomuld/12% 
polyamid/3% LYCRA® - 56 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® Lubango | Sokker  | 50404-876
43% merinould/42% polyacryl/12% polyamid/3% 
LYCRA® - 107 g pr. par

Størrelse: 39/43 | 44/48

• Blandingen af merinould 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.
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S1P • • • • • • • •
S3 • • • • • • • • •

EU Størrelse Lady 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841

EU Størrelse Men 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

UK Størrelse Lady L 2.5 L 3.5 L 4 L 5 L 6 L 6.5 L 7

UK Størrelse Men M 6 M 6.5 M 7 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11 M 12 M 13

US Størrelser Lady L 4 L 5 L 5.5 L 6.5 L 7 L 7.5 L 8

US Størrelser Men M 7 M 7.5 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11.5 M 12 M 13 M 14

L = Vidde 8   M = Vidde 11   
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Størrelsesguide

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.

Branchesymboler
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 i håndværk og byggeri i fag som 
eksempelvis tømrer, elektriker, maler, 
montør etc.

Sikkerhedsklasser

MASCOT® FOOTWEAR er professionelt sikkerhedsfodtøj til professionelle fagfolk. Derfor finder du udelukkende fodtøj med fuld sikkerhed i 
kataloget: alt fodtøj har fx tåkappe, sømværn og skridhæmmende egenskaber, godkendt efter EN ISO 20345:2011.

Sikkerhed handler også om, at du passer på din krop på længere sigt. Og her er en god gangkomfort afgørende. Derfor er komfort et 
afgørende kvalitetsmål for MASCOT. Vi tester alt fodtøj både i laboratoriet og ude på arbejdspladserne, før vi sender det i handlen. TESTED TO 
WORK indebærer, at MASCOT® FOOTWEAR har perfekt ergonomi, støtte og stødabsorbering til lange arbejdsdage.

Fuld sikkerhed
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DYNAMIC

MASCOT® Kailash 7 • • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Grofa 8 • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Bert 10 • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Petros 12 • • • • • • • • • • • •
MASCO® Tatra 14 • • • • • • • • • • • •
FIT

MASCOT® Rimo 17 • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Diran 17 • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Trivor 18 • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Ultar 18 • • • • • • • • • • • • •
MASCOT® Bimberi Peak 20 • • • • • • • • • • •
MASCOT® Mont Blanc 20 • • • • • • • • • • •
MASCOT® Fujiyama 22 • • • • • • • • • •
MASCOT® Alpamayo 23 • • • • • • • • • •
MASCOT® Manaslu 25 • • • • • • • • • •
TECH

MASCOT® Preston 27 • • • • • • • • • •
MASCOT® Langley 27 • • • • • • • • • •
MASCOT® Sanford 28 • • • • • • • • • •
MASCOT® Eagle 29 • • • • • • • • •
INDUSTRY

MASCOT® Elbrus 31 • • • • • • • • • •
MASCOT® Oro 31 • • • • • • • • • •
MASCOT® Batura Plus 33 • • • • • • • • • • •
MASCOT® Kamet Plus 34 • • • • • • • • • • •
MASCOT® Elgon 36 • • • • • • • • • •
MASCOT® Meru 36 • • • • • • • • • •
MASCOT® Craig 37 • • • • • • • • • • •
MASCOT® Boron 39 • • • • • • • • • •
MASCOT® Paldor 40 • • • • • • • • •
FLEX

MASCOT® Kilimanjaro 45 • • • • • • • • • •
MASCOT® Chamlang 45 • • • • • • • • • •
MASCOT® Kenya 46 • • • • • • • • • • •
MASCOT® El Misti 47 • • • • • • • • •
MASCOT® Katesh 48 • • • • • • • • •
MASCOT® Logan 49 • • • • • • • •
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Symboloversigt

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.

TPU- 
TÅFORSTÆRKNING

TPU-tåforstærkning
TPU-forstærkningen på snuden er en ekstra forstærkning uden på 
overlæderet. Forstærkningen øger slidstyrken betragteligt, hvilket 
forlænger skoens levetid.

TEKSTIL-
SØMVÆRN

Tekstilsømværn
Fodtøjet er forsynet med et tekstilsømværn fremstillet af specialfibre. 
Sømværnet er certificeret efter EN ISO 20 345, 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

180˚ 

Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op 
til 180°C
Mellemsålen er lavet af PU, og slidsålen er lavet af gummi. Gummi 
er meget varmebestandigt og kan tåle temperaturer op til 180°C. 
Alle MASCOTs PU/gummi-såler er olie- og benzinresistente samt 
modstandsdygtig over for visse kemikalier.

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.

OLIE/BENZIN 

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.

KNÆLENDE 
ARBEJDSPOSITION

Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende 
arbejdsposition
Den påsprøjtede tåforstærkning 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.
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www.mascotfootwear.com

Mascot International A/S
Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · Danmark
tlf. 87 24 47 00 · fax 87 24 47 01
info@mascot.dk

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotDK
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