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side 38 side 40 side 46side 44side 42

Få overblik over mulighederne i din foretrukne farve

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

Bukser i tre vægtgrupper
Uanset om du er ude efter 
superlette bukser, eller en meget 
robust og slidstærk stofkvalitet, så 
finder du det i MASCOT® UNIQUE. 
Der er tre forskellige stofkvaliteter at 
vælge imellem. Se mere side 6-7.

Avancerede teknologier
Brugen af kendte 
tekstilteknologier og 
tekstilbrands giver arbejdstøjet 
i MASCOT® UNIQUE nogle helt 
særlige fordele. Her gør vi brug 
af blandt andet CORDURA® og 
TENCEL®. Se mere henholdsvis 
side 10 og 16.
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Til ALLE medarbejdere
Uanset fag og smag. Uanset højde og drøjde. 
MASCOT® UNIQUE har et bredt udvalg af farver  
og størrelser. Bukser og overalls findes desuden i 
tre forskellige benlængder.

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

side 48 side 56side 54 side 58side 50 side 52
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14149 + 14249 14349 + 14449

15603 + 15703

12579

16003

12049

12009 + 12109

50568

16279 + 16179

12254 + 12154

50569

13079 + 16079

12209

50567

side 24

side 24 side 25
side 23

side 22 side 12side 9

side 32 side 14side 15side 13side 12

side 23side 25

Lette benklæder i mange varianter
- stofkvalitet 442

Super lette bukser
- stofkvalitet 230

Professionelle benklæder til alle fag og industrier

Yderste lag

Overdele til alle typer aktiviteter og fag
Inderste lag

Få et overblik over mulighederne

Knickers med knælommer Knickers med knæ- og 
hængelommer

BukserShortsBukser med knælommerBukser med lårlommer

FleecejakkeFleecejakkeJakkeJakkeVest

T-shirt, langærmetT-shirtPoloshirt
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12069

12035 + 12135

14031 + 1413112179 + 12479

12002 + 12102

50565

12079

50566

12169

16002

50572

12679 + 12779

15615 + 15715

50570

17631 + 17731

50610

side 19
side 10 side 15

Mellemste lag

side 18
side 21side 14side 13

side 27side 21side 28side 31

side 10side 18side 19side 22side 32

Robuste benklæder med TENCEL®

- stofkvalitet 203

Overall med knælommerBukser med knæ- og 
hængelommer

Bukser med knælommerOverall med knælommerBukser med knælommer BukserBukser med knæ- og 
hængelommer

Sweatshirt med lynlåsHættetrøje med lynlåsHættetrøjeSweatshirt Polosweatshirt

VinterjakkeSoftshelljakkeVinterjakkeTermojakke 
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LAV VÆGT

TWILL

KRAFTIG TWILL 
MED TENCEL®

SUPERLET 
TWILL

Bukser i MASCOT® UNIQUE
I MASCOT® UNIQUE kan du vælge bukser af tre forskellige typer stof. Hver stofkvalitet er udviklet til at kunne 
noget særligt i en bestemt type arbejdssituation. Derfor er det vigtigt, at du altid overvejer materialevalget ud 
fra dine arbejdsopgaver, temperatur og vejr. Få ideer til, hvad du skal gå efter, når du vælger arbejdsbukser. 
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Let beklædning til industri og byggeri
Til et arbejde i industrierne og i nogle håndværk hører let og blødt arbejdstøj. 
Stofkvalitet 442 er ikke alene i den lettere ende, men også særdeles holdbar. 
Den bibeholder form og farve, selv efter utallige industrivaskeprocesser. Kvalitet 
442 er en af især industrikundernes foretrukne buksekvaliteter. Derfor finder du 
også et stort program i kvalitet 442 i serierne MASCOT® IMAGE og i MASCOT® 
INDUSTRY.

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

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

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

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

Stofkvalitet: 230
Komposition: 50% bomuld/50% polyester
Vægt pr. m²: 205 gram
Særlige fordele: Let
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Mange rummelige lommer
Buksernes rummelige lommer giver plads til rigtigt meget værktøj. 
Fordel det i forlommer, baglommer, lårlomme, tommestoklomme 
og penlomme. I den ene af forlommerne er der en indvendig 
lomme, der passer til telefonen. Alternativt har lårlommen også 
plads til telefonen. 

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

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

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

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

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Lemberg | Bukser med CORDURA®-knælommer, ekstra lav vægt

Varenummer:  13079-230, Tofarvet

Varenummer:  16079-230, Ensfarvet
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²

Stofkvaliteten opfylder kravene efter UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® 
Waterloo knæpude opnås beskyttelse efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Arbejdsbukser med lav 
vægt og høj slidstyrke 
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LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Mannheim | Bukser med CORDURA®-knælommer, lav vægt

Varenummer:  12679-442, Tofarvet

Varenummer:  12779-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

CORDURA® øger 
slidstyrken
Høj slidstyrke er alfa omega, når der bliver 
arbejdet igennem i et højt tempo. MASCOT sikrer 
blandt andet slidstyrken med en massiv brug 
af CORDURA® på alle udsatte steder, som fx på 
knælommer, hængelommer og tommestoklommer. 
CORDURA® er syv gange stærkere end bomuld.

MODERN FIT

MASCOT® Amberg | Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

Varenummer:  50565-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ribkrave.
• Gennemgående lynlås.
• Forlommer.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.



M
A

SC
O

T® U
N

IQ
U

E

11

Sweatshirt med lynlås, 50565-963 
Bukser med knælommer, 12679-442 
Bælte, 03044-990
Knæpuder, 00418-100
Se alle produkter på 
www.mascot.dk



010 09 88809

0918

01011

0209

11010 88809

1809

EN ISO 15797

EN ISO 15797

12

LAV VÆGT TRENÅLSSØM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Hagen | Vest, lav vægt

Varenummer:  12254-442, Tofarvet

Varenummer:  12154-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Nem adgang til telefonlomme i brystlomme.
• God plads til placering af firmalogo.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Det samme, bare mere slidstærkt?
Se de næsten identiske jakker, bukser og overalls i en mere 
robust kvalitet på næste side.

LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Oldenburg | Bukser, lav vægt

Varenummer:  12579-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 42-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Optimeret tommestoklomme med ekstra bevægelsesfrihed, dobbelt bund og 

penlomme.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.



1809 0209

5509

0309 0618

1101001011 88809

1809 06180209 55090309 01011 11010 88809

EN ISO 15797

EN ISO 15797

M
A

SC
O

T® U
N

IQ
U

E

13

LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Augsburg | Overall med knælommer, lav vægt

Varenummer:  12169-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Fulda | Jakke, lav vægt

Varenummer:  12209-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Størrelse: XS-4XL
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Let forlænget ryg.
• Let rundende nederste kant giver perfekt bevægelsesfrihed og nem adgang til 

forlommer.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Det samme, bare lettere?
Se de næsten identiske jakker, bukser og overalls i lettere 
stof på forrige side.

TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Dortmund | Bukser, høj slidstyrke

Varenummer:  12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Linning formet efter kroppens anatomi, så den støtter i alle arbejdspositioner.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Hannover | Fleecejakke, forlænget ryg

Varenummer:  16003-302
100% polyester - 270 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Leipzig | Overall med knælommer, høj slidstyrke

Varenummer:  12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Mainz | Jakke, høj slidstyrke

Varenummer:  12109-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Størrelse: XS-4XL
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Nem adgang til telefonlomme i brystlomme.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Varenummer:  12009-203, Tofarvet
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Træ
Fiber-

produktionPapirmasse

TENCEL®-fiberen er udvundet af træer, der laves til en papirmasse, hvorefter den egentlige fiberproduktion sker. 
Tekstiler af TENCEL® er mere absorberende end bomuld, blødere end silke og mere kølende end hør. 
Se mere på www.mascot.dk/TENCEL

Vælg arbejdstøj med ekstra fordele
Når du vælger MASCOT, får du arbejdstøj med ekstra egenskaber. Det er en god ide for din sundheds og 
sikkerhed skyld, men også for miljøets skyld.

Kølende, blødt og 
slidstærkt arbejdstøj
Forestil dig, at dit arbejdstøj har den vanlige 
slidstyrke og kraftige kvalitet, men at det føles 
kølende og blødt. Så har du fornemmelsen 
af at bære metervare nr. 203, hvori TENCEL® 
anvendes. TENCEL® er en naturlig, regenereret 
fiber, udvundet fra træer. Anvendt i tøj 
virker TENCEL® kølende og ekstremt 
fugtabsorberende. Blandet med 
polyester giver TENCEL® en 
meget robust metervare.
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TENCEL® som fiber, er:
• af 100% naturlig oprindelse:

udvundet af træer

• En bæredygtig fiber: udelukkende
produceret fra bæredygtige
skovbrug

• En miljøvenlig fiber: bruger kun
1% af den vandmængde, der skal
bruges for at lave bomuld

Sundhedsmærkning
Oeko-Tex® er en sikkerhedstest for beklædning, 
der er i kontakt med huden. Certificeringen 
garanterer, at den sundhedsskadelige risiko, der 
er forbundet med produkterne, er minimeret. 
Det er med andre ord din sikkerhed for, at de 
kemikalier og sundhedsskadelige stoffer, der kan 
– eller mistænkes for at kunne – skade kroppen,
ikke overskrider de maksimalt tilladte værdier.
Alle MASCOT® UNIQUE-produkter er testede og
godkendt efter Oeko-Tex®.

Oeko-Tex® Standard 100 er et internationalt, uafhængigt test- og 
certificeringssystem til tekstilprodukter.

MASCOT anvender også materialer med 
genbrugsindhold, som det eksempelvis er 
tilfældet med CLIMASCOT®. Se mere side 30.

Oeko-Tex® Standard 100 er et internationalt, uafhængigt test- og 
certificeringssystem til tekstilprodukter.
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TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Bremen | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, høj 
slidstyrke

Varenummer:  14031-203, Tofarvet

Varenummer:  14131-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Hængelommer i slidstærk CORDURA® med ekstra lommer til værktøj.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.

MODERN FIT

MASCOT® Wiesbaden | Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

Varenummer:  50566-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Hætte med fór.
• Gennemgående lynlås.
• Forlommer.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.
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LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® UNIQUE | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, lav vægt

Varenummer:  17631-442, Tofarvet

Varenummer:  17731-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse efter 
standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 

bevægelser.
• Hængelommer i CORDURA® er regulerbare og med ekstra lommer til værktøj.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så 

de ikke samler snavs.

Bukser i to vægtklasser
Er bukserne ens? Næsten. Kræver du og dine omgivelser 
bukser med ekstra høj slidstyrke eller har du brug for en 
lettere model med lavere vægt? MASCOT har bukser i 
flere tykkelser, så du og dine kolleger selv kan vælge. 
Se oversigten på side 6-7.

MODERN FIT

MASCOT® Regensburg | Hættetrøje, moderne pasform

Varenummer:  50572-963
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Hætte med fór.
• Forlomme.
• Rib i nedre kant og ved håndled.
• God plads til placering af firmalogo.
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TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Erlangen | Bukser med CORDURA®-knælommer, høj slidstyrke

Varenummer:  12179-203, Tofarvet

Varenummer:  12479-203, Ensfarvet
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og meget fugtabsorberende.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Dresden | Softshelljakke, vandafvisende, fleece på indersiden

Varenummer:  12002-149, Tofarvet

Varenummer:  12102-149, Ensfarvet
100% polyester - 305 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Lynlåslukning ved lommer.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.



1809 11010

1809 0309 0618 11010

010 09

EN ISO 15797

22

LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Altona | Knickers med CORDURA®-knælommer, lav vægt

Varenummer:  14149-442, Tofarvet

Varenummer:  14249-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 53 cm: C 44-C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Skrå, rummelig lårlomme med nemt tilgængelig telefonlomme.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.

MODERN FIT

MASCOT® Magdeburg | Polosweatshirt, moderne pasform

Varenummer:  50610-962
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• God plads til placering af firmalogo.
• Strikkrave og stolpelukning med knapper.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• Rib i ærmer og nedre kant.
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LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Lindau | Knickers med CORDURA®-knæ- og hængelommer, høj 
slidstyrke

Varenummer:  14349-442, Tofarvet

Varenummer:  14449-442, Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opnås beskyttelse 
efter standard EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 53 cm: C 44-C 66
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Hængelommer i slidstærk CORDURA® med ekstra lommer til værktøj.
• Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med 

overfald, så de ikke samler snavs.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MODERN FIT

MASCOT® Bielefeld | T-shirt, langærmet, moderne pasform

Varenummer:  50568-959
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Forud-krympet bomuld med antipilling (= fnulrer ikke).
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• God plads til placering af firmalogo.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• Rib i hals og ærmer.
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LAV VÆGT TRENÅLSSØM
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Ingolstadt | Bukser med lårlommer, ekstra lav vægt

Varenummer:  16279-230, Tofarvet

Varenummer:  16179-230, Ensfarvet
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²

Stofkvaliteten opfylder kravene efter UV Standard 801. 

Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Særligt velegnet i varme omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold af 

bomuld.
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Super pasform med formskårede ben og kile på indersiden af ben og i skridt (med 

ekstra forstærkning).
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MODERN FIT

MASCOT® Bottrop | Poloshirt, moderne pasform

Varenummer:  50569-961
60% bomuld/40% polyester - 180 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• God plads til placering af firmalogo.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ribkrave.
• Stolpelukning med knapper.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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LAV VÆGT TRENÅLSSØM

MASCOT® Stuttgart | Shorts, lav vægt

Varenummer:  12049-442
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797 og vurderet ifølge ETSA. Stofkvaliteten opfylder kravene efter 
UV Standard 801. 

Skridtlængde og størrelse: 26 cm: C 42-C 68
• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Telefonlomme integreret i højre forlomme.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Særligt design af forlommer giver nem adgang til lommeindhold.

MODERN FIT

MASCOT® Potsdam | T-shirt, moderne pasform

Varenummer:  50567-959
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Kraftigt stof med antipilling (= fnulrer ikke).
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Rib i hals.
• Nakkebelægning.
• God plads til placering af firmalogo.
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EN 342EN 343

ÅNDBAR VANDTÆT VINDTÆT
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Frankfurt | Vinterjakke med quiltet fleecefór, vandtæt

Varenummer:  12035-211, Tofarvet

Varenummer:  12135-211, Ensfarvet
100% polyester - 255 g/m²

Godkendt efter EN 343 - kl. 3/1 og EN 342 - kl. 3/2 (2,0 clo). 

Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig fóret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Kravedesign med let stof i bunden, så kraven bøjer fleksibelt efter hovedets 

bevægelser.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Beskyttelse mod kulde og nedbør
Når kulde og nedbør for alvor er en udfordring, skal du kunne stole på, at dit tøj beskytter dig. Det kan du 
blandt andet gøre ved at vælge vintertøj med kuldenormen EN 342 og nedbørsnormen EN 343. 

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

EN 342 har altid to numre tilknyttet. Det 
øverste tal (1, 2 eller 3) er modstandsdygtighed 
over for luftgennemstrømning, hvor klasse 
3 er den bedste klasse. Det nederste tal (1 
eller 2) angiver modstandsevnen over for 
vandgennemtrængelighed, hvor klasse 2 angiver 
den højeste beskyttelse.



1809 0209 0309 0618

888095509 11010

Lightweight insulation 

28

Let og fleksibel vinterjakke

ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Darmstadt | Vinterjakke, vandafvisende, høj isoleringsevne

Varenummer:  16002-149
100% polyester - 305 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Aftagelig fóret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Innovativt fór
Vinterjakkens fór er af mærket CLIMASCOT® Lightweight Insulation. 
Ud over en særdeles høj isoleringsevne får du med CLIMASCOT® et 
åndbart letvægtsmateriale, der fylder meget lidt, når det presses 
sammen. Der er også tænkt på miljøet i CLIMASCOT®, da der under 
fremstillingen er anvendt genbrugsmaterialer.

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

Åndbar, vindtæt og vandafvisende 
Ydermaterialet er en vandafvisende og vindtæt softshell, der er 
forlænget på ryggen og beskytter lidt ekstra. Den er tillige åndbar, 
så du nemt kan komme af med fugt, når aktivitetsniveauet er højt. 
I jakkens sider, omkring skuldrene og ved kraven er indsat elastiske 
stofstykker. De bidrager til bevægelsesfriheden ved, at jakken giver 
sig lidt og tilpasser sig fleksibelt ved bevægelse.

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

Lommer med lynlås
Med denne jakke kan du være sikker på, at dit lommeindhold er 
sikkert opbevaret. Både forlommer og brystlommer er udstyrede 
med lynlåse. Indeni jakkens højre front finder du endnu en lomme 
med lynlås. En D-ring til at fastgøre nøgler eller ID-kort finder du i 
venstre brystlomme.
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Hold varmen med 
CLIMASCOT®-fór 
Få fuldt udbytte med fór af mærket 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Ud over 
en særdeles høj isoleringsevne får du med 
CLIMASCOT® et åndbart letvægtsmateriale, 
der fylder meget lidt, når det presses sammen. 
Der er også tænkt på miljøet, da der under 
fremstillingen af CLIMASCOT® er anvendt 
genbrugsmaterialer. Find også CLIMASCOT®-fór 
i andre serier. Se alle produkter på  
www.mascot.dk
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Erding | Jakke med fór, vandafvisende, høj isoleringsevne

Varenummer:  15615-249, Tofarvet

Varenummer:  15715-249, Ensfarvet
100% polyester - 310 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® Marburg | Fleecejakke med netfór, vandafvisende

Varenummer:  15603-259, Tofarvet

Varenummer:  15703-259, Ensfarvet
100% polyester - 345 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Venstre bryst og øverste del af ryggen er velegnet til logotryk.
• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige bevægelser.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Netfór.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MODERN FIT

MASCOT® Witten | Sweatshirt, moderne pasform

Varenummer:  50570-962
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Størrelse: XS-4XL
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.
• Rib i hals, ærmer og nedre kant.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
• God plads til placering af firmalogo.
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Bukser med knælommer, 12179-203 
Bælte, 50456-990
Knæpuder, 50451-916
Sokker, 50409-876
Sikkerhedssko, F0111-937
Se alle produkter på 
www.mascot.dk
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Velegnet til industrivask
En stor andel af arbejdstøjet i MASCOT® UNIQUE er skabt til også at klare en industriel 
vaskeproces.

Kig efter EN ISO 15797 symbolet ved produkterne. Med EN ISO 15797 er du sikret, at tøjet 
problemfrit kan klare industrivask og –tørring. EN ISO 15797 beskriver den testmetode, der 
simulerer den effekt, som industrielle vaskeprocedurer har på arbejdstøjet. Testmetoden 
stiller også krav til arbejdstøjets farveægthed og holdbarhed. 

Beklædning, der opfylder kravene ifølge EN ISO 15797, mærkes med en PRO-label, der 
fungerer som vaskeriernes pleje- og vaskeanvisning. MASCOTs produkter med PRO-label er 
testet efter testmetode 8B, som omfatter farvet arbejdstøj, der kan tåle tunnel finish. 

Du kan således trygt overlade vask og pleje af MASCOT-produkter med EN ISO 
15797-mærkning til industrivaskerierne. Her tages hensyn til samtlige parametre, såsom 
temperatur, valg af vaskemidler og dosering, stoftypen og pletternes karakter, for at 
garantere dig det bedste resultat. Samtidigt overholdes strenge europæiske og internationale 
krav for at holde miljøbelastningen så lavt som muligt. 
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Mix med andre serier
MASCOTs sortiment er opdelt i serier, der har hver deres karakteristika. 
Men husk at du har et sortiment på over 600 produkter til rådighed, når 

du vælger MASCOT. Farverne er de samme på tværs af flere serier. Det gør, 
at du nemt kan mixe og matche på tværs af serier, når du skal finde dit 

yndlingssæt i jeres foretrukne farve. Se alle produkter på www.mascot.dk
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Match MASCOT® UNIQUE med basis- og 
tilbehørsprodukter fra øvrige MASCOT-serier

Detaljerne gør forskellen i det samlede sæt, når du vælger en sort 
overdel (her MASCOT® Marburg fleece): Den orange MASCOT® Orgon 
poloshirt matcher diskret de orange kontraster i sikkerhedsskoene 
MASCOT® Diran og sokkerne MASCOT® Mongu.

Husk det hele, når du vælger bukser, her 
MASCOT® Mannheim. Et udvalg i knæpuder 
og bælter findes i tilbehørsserien MASCOT® 
COMPLETE. Her er vist MASCOT® Likasi 
knæpuder og MASCOT® Congo bælte.

Med et stort udvalg i farverige T-shirts, sweatshirts og poloer i MASCOT® 
CROSSOVER-serien, har du alle muligheder for at pifte dit mørke arbejdstøj 
op. Vælg eksempelvis med udgangspunkt jeres logofarve.
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0918 sort/mørk antracit

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Oldenburg
Buks 12579-442

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Et omfattende sortiment med utallige 
kombinationsmuligheder med rød

Suppler MASCOT® UNIQUE-produkterne med resten af MASCOTs omfattende 
sortiment. Match eksempelvis med ensfarvede bukser fra fx MASCOT® 
INDUSTRY, her MASCOT® Pittsburgh.

Det store udvalg i sko med fuld sikkerhed 
giver mulighed for at vælge præcis din 
favorit. Her er det sikkerhedsskoen F0121.        
MASCOT® Congo bælte og MASCOT® 
Kisumu sokker.

Et stort udvalg af vinterjakker, fleece og softshells giver mulighed 
for at vælge arbejdstøj til alle situationer og omgivelser. Hen over 
MASCOT® Regensburg hættetrøjen er her trukket MASCOT® Vilada 
vesten, der luner kroppen effektivt. 
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0209 rød/sort

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Oldenburg
Buks 12579-442

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003-302

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Kombinér dig frem til dit yndlingssæt mellem 600 
forskellige MASCOT-produkter

Sort matcher bare MASCOTs grønne 
farve flot. Her er vist sorte tilbehørs- og 
basisprodukter i form af en langærmet 
bedstefar-T-shirt, MASCOT® Pelham, 
sokkerne MASCOT® Tanga,  bæltet 
MASCOT® Kampala og huen MASCOT® 
Tribeca.

Vælg sikkerhedssko efter branche, arbejdssituation eller 
eksempelvis din foretrukne lukkemetode. MASCOT® Tatra 
sikkerhedssko med Boa®-lukning findes også i en anden 
farvekombination.

Hvis du ønsker ensfarvede bukser til dine tofarvede overdele (som fx 
MASCOT® Dresden softshell) er MASCOT® INDUSTRY-serien et godt sted at 
kigge. Her findes de samme farver og flere af de samme stofkvaliteter. Se fx 
nærmere på MASCOT® Pittsburg bukserne.
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MASCOT® Lemberg
Buks 13079-230

MASCOT® Altona
Knickers 14149-442

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

0309 grøn/sort

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003-302

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Masser af muligheder for mix & match med hvid, 
antracit og sort

Husk det vigtige tilbehør, fx CE-mærkede knæpuder (MASCOT® Waterloo), 
hammerholder (MASCOT® Maputo) og sokker (MASCOT® Maseru). Man kan matche de slidstærke MASCOT® Lindau 

håndværkerknickers med mange typer sko – alt efter 
branche og behov. Eksempelvis disse MASCOT® Manaslu 
sikkerhedssko med Boa®-lukning.

MASCOT har et stort udvalg af ensfarvede T-shirts og sweatshirts i forskellige 
vægt- og prisklasser. Her er vist både den kortærmede og den langærmede 
udgave af de smarte bedstefar-T-Shirts, henholdsvis MASCOT® Greenwich og 
MASCOT® Pelham.
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Buks med hængelommer, 
lav vægt. 
17631-442

MASCOT® Bremen
Håndværkerbuks  14031-203

MASCOT® Amberg
Sweatshirt med lynlås 50565-963

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

MASCOT® Lemberg
Buks 13079-230

MASCOT® Altona
Knickers 14149-442

MASCOT® Lindau
Håndværkerknickers  14349-442

0618 hvid/mørk antracit

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Giv MASCOT® UNIQUE nye farver med basis- og 
tilbehørsprodukter fra øvrige MASCOT-serier

Husk sikkerhedssko og reducér risici for skrid, fald og andre 
ulykker. Udvælg efter stil og branche i MASCOTs store sortiment, 
fx også MASCOT® Tatra. Sokker er MASCOT® Tanga.

Jeans fås i mange varianter og nu også i udgaver med perfekt 
bevægelsesfrihed.  MASCOT® Ferrol jeans bryder med det 
traditionelle uniform-udseende, men tilbyder alle de gode 
arbejdsbuks-funktioner. 

Find så mange som 23 forskellige farver af MASCOT® Calais T-shirten til at 
mixe og matche med. Her er den at skimte under MASCOT® Amberg.
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Buks med hængelommer, 
lav vægt. 
17631-442

MASCOT® Bremen
Håndværkerbuks  14031-203

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

MASCOT® Oldenburg
Buks 12579-442

MASCOT® Lemberg
Buks 13079-230

MASCOT® Ingolstadt
Buks 16279-230

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Magdeburg
Polosweatshirt 50610-962

MASCOT® Amberg
Sweatshirt med lynlås 50565-963

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Altona
Knickers 14149-442

1809 mørk antracit/sort

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003-302

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15603-259

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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MASCOTs brede sortiment har målrettede produkter til 
både håndværk og industri

MASCOT® Palencia er et stærkt bud på en let jakke med unik isolering (under den ligger MASCOT® 
Witten sweatshirt). Skal jakken matches med sorte sikkerhedssko, er et oplagt valg MASCOT® Ultar, 
hvor komfort og sikkerhed går hånd i hånd.

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

Uanset hvor du leder i MASCOTs store sortiment, finder 
du mange produkter med CORDURA®-forstærkninger, 
der får produkterne til at holde længere. Et eksempel er 
MASCOT® Lemberg bukser.
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Buks med hængelommer, 
lav vægt. 
17631-442

MASCOT® Lemberg
Buks 13079-230

MASCOT® Lindau
Håndværkerknickers  14349-442

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

5509 lys kaki/sort

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Bremen
Håndværkerbuks  14031-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Suppler koboltblå med et omfattende program i mørk 
marine, der matcher perfekt

MASCOT® Magdeburg polosweatshirt kan eventuelt kombineres 
med en svedtransporterende undertrøje som MASCOT® Parada 
som det inderste lag.

Sko med små kontrastelementer gør sættet komplet. Her er 
det MASCOT® Trivor, der har ultra skridhæmmende såler. Husk 
også tilbehøret: MASCOT® Joba cap og MASCOT® Kananga ID-
kortholder.

De koboltblå produkter med kontrast i mørk marine tilbyder mange stilfulde kombinationer med 
ensfarvede produkter i mørk marine. Her er det MASCOT® Columbus jakken og MASCOT® Houston 
bukserne fra MASCOT® INDUSTRY-serien.
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MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Stuttgart
Shorts  12049-442

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Altona
Knickers 14149-442

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Oldenburg
Buks 12579-442

MASCOT® Lemberg
Buks 13079-230

MASCOT® Ingolstadt
Buks 16279-230

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442

MASCOT® Magdeburg
Polosweatshirt 50610-962

MASCOT® Amberg
Sweatshirt med lynlås 50565-963

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12009-203

MASCOT® Erding
Termojakke  15615-249

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Wiesbaden
Hættetrøje 50566-963

MASCOT® Regensburg
Hættetrøje 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

11010 kobolt/mørk marine

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003-302

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15603-259

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961
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Sammensæt jeres virksomheds look – 
kombinationsmulighederne er utallige

Mørk marine og kobolt er som 
skabt for hinanden og kan i 
MASCOT sortiment kombineres 
på utallige måder. Kombiner 
ensfarvede med tofarvede 
produkter, eller mix de tofarvede 
som her. Buks er MASCOT® 
Erlangen.

Med 600 forskellige produkter i sortimentet kan du dække alle 
situationer. Også når det gælder sko og tilbehør. Her er vist 
sikkerhedsskoen F0114, MASCOT® Kisa hue og MASCOT® Manica 
sokker.

MASCOT® Erding-jakken er ikke alene smart. Dens unikke isolering 
giver et forspring, når det gælder komfort.
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MASCOT® Oldenburg
Buks 12579-442

01011 mørk marine/kobolt

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442

MASCOT® Dortmund
Buks 12079-203

MASCOT® Augsburg
Overall 12169-442

MASCOT® Leipzig
Overall 12069-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12179-203

MASCOT® Fulda
Arbejdsjakke 12209-442
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Utallige kombinationsmuligheder med antracitgrå

De lette MASCOT® Ingolstadt 16279 bukser i antracit kan matches 
med produkter i næsten alle farver. Her er valgt T-shirt 17782, 
elastisk bælte 17044, vendbar hættetrøje 15146, sikkerhedssko 
med Boa®-lukning F0122 og svedtransporterende sokker 50411.

Farve 888 antracit er særdeles populær på tværs af fag. Derfor finder du et 
stort udvalg af produkter i antracit i hele MASCOTs sortiment, som du kan 
kombinere med produkterne i MASCOT® UNIQUE. Se mere på 
www.mascot.dk. 
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MASCOT® Hagen
Vest 12154-442

MASCOT® Augsburg
Overall med knælommer 12169-442

88809 antracit/sort

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12002-149

MASCOT® Fulda
Jakke 12209-442

MASCOT® Darmstadt
Vinterjakke 16002-149

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Hannover
Fleecejakke 16003-302

MASCOT® UNIQUE
Bukser med knæ- og hængelommer 

17631-442

MASCOT® Ingolstadt
Bukser med lårlommer 16279-230

MASCOT® Lemberg
Bukser med knælommer 13079-230

MASCOT® Oldenburg
Bukser 12579-442

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Mannheim
Buks 12679-442
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Kombinér farver, styles og funktioner fra hele 
MASCOTs sortiment

Sikkerhedsskoen F0115 har tåkappe af komposit og er 
dermed helt fri for metal. Komposit er hverken kulde- eller 
varmeledende, og tåkapper af komposit yder derfor ekstra 
komfort i både varme og kolde omgivelser. Vælg mellem 
forskellige metalfrie modeller i MASCOT® FOOTWEAR.

I alle brancher er velindrettede lommer 
uundværlige. Vælg MASCOT® Adra bukser, når der 
både skal være plads til alt værktøjet og maksimal 
komfort.

Klæd dig i lag, så du altid matcher situation og temperaturer. Kombinér fx 
MASCOT® Calais T-shirt med en lun trøje som MASCOT® Reims til kølige 
omgivelser. Hold vind og nedbør ude med MASCOT® Frankfurt.
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Buks med hængelommer, 
lav vægt. 
17731-442

010 mørk marine

MASCOT® Mannheim
Buks 12779-442

MASCOT® Bremen
Håndværkerbuks  14131-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12479-203

MASCOT® Lemberg
Buks 16079-230

MASCOT® Altona
Knickers 14249-442

MASCOT® Ingolstadt
Buks 16179-230

MASCOT® Hagen
Vest 12154-442

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12109-203

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12135-211

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12102-149

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15703-259

MASCOT® Erding
Termojakke  15715-249
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Find sæt med høj synlighed og sikkerhed i MASCOTs 
omfattende program for sikkerhedsbeklædning

Sort er nem at kombinere med næsten alle farver. Her er omdrejningspunktet 
de sorte MASCOT® Ingolstadt bukser, der er særligt velegnede i varme 
omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold af bomuld.

MASCOT® Corby hættetrøje med lynlås er godkendt efter klasse 3 
i EN ISO 20471, og yder således den højeste beskyttelse, når den 
bæres alene. Her er den matchende skaljakke MASCOT® Gandia 
dog trukket ud over.

Gå aldrig på kompromis med sikkerhedssko. Her 
er foreslået sikkerhedsskoen F0124, der matcher 
de fluorescerende produkter MASCOT® Ripon cap 
og MASCOT® Brits sele fra tilbehørsprogrammet i 
MASCOT® COMPLETE.
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Buks med hængelommer, 
lav vægt. 
17731-442

09 sort

MASCOT® Mannheim
Buks 12779-442

MASCOT® Bremen
Håndværkerbuks  14131-203

MASCOT® Erlangen
Buks 12479-203

MASCOT® Lemberg
Buks 16079-230

MASCOT® Lindau
Håndværkerknickers  14449-442

MASCOT® Altona
Knickers 14249-442

MASCOT® Ingolstadt
Buks 16179-230

MASCOT® Hagen
Vest 12154-442

MASCOT® Mainz
Arbejdsjakke 12109-203

MASCOT® Frankfurt
Vinterjakke 12135-211

MASCOT® Dresden
Softshelljakke 12102-149

MASCOT® Marburg
Fleecejakke 15703-259

MASCOT® Erding
Termojakke  15715-249
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+2600 ANSATTE

OVER 3000 
FORHANDLERE
I HELE VERDEN

MASCOT - et hurtig, nemt og 
kvalitetsbevidst valg
Det er nemt at handle med MASCOT. Du har et helt sortiment af arbejdstøj og 
sikkerhedsfodtøj til rådighed – fra top til tå og fra sommer til vinter. Du behøver 
kun at handle ét sted, og så får du salgsbackup i hele verden. Du kan desuden 
automatisere så meget af din samhandel med MASCOT, som du ønsker. 

Det er også hurtigt at handle med MASCOT. Vi stiller brugervenlige, online 
bestillingsplatforme til din rådighed, så du kan spare tid og minimere fejlkilder. Og 
så ekspederer vi ordrer fra hele verden inden for 24-48 timer fra et fuldautomatisk, 
topmoderne logistikcenter med en kontinuerlig lagerbeholdning på mere end 4 
millioner produkter. Fejlfrit og hurtigt – og, hvis du ønsker det, individuelt pakket. 

Og så er MASCOT et kvalitetsbevidst valg fra din side. Det handler ikke alene om, 
at selve arbejdstøjsprodukterne og sikkerhedsskoene er gennemtestede og på et 
højt kvalitetsniveau. Det handler også om, at du får de mest effektive bestillings- og 
serviceløsninger. Sidst men ikke mindst betyder det også, at du hos MASCOT køber 
produkter, der er produceret under gode forhold. Langt størsteparten af MASCOTs 
varer bliver produceret på vores egne CSR-certificerede fabrikker i Vietnam og Laos. Vi 
garanterer gode arbejdsforhold – og arbejdstøj med socialt ansvar.

Når du handler med MASCOT, handler du med en virksomhed under konstant 
udvikling inden for produkter, services og løsninger. Vi fokuserer på vores kunders og 
potentielle kunders muligheder og begrænsninger. Disse input er omdrejningspunktet 
for udvikling af nye produkter og løsninger fra MASCOT. Vi vil være et skridt foran 
med at levere de bedste løsninger til vores kunder. For det betyder, at vores kunder 
også er et skridt foran. 
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FAMILIE

 EJET

98%
LEVERINGSEVNE

EGNE FABRIKKER
I LAOS OG 
VIETNAM4

4.OOO.OOO
PRODUKTER PÅ LAGER

 GRUNDLAGT

 1982
EGNE SÆLGERE I 
14 EUROPÆISKE 
LANDE

SOCIALT
ANSVARLIG 
PRODUKTION

INTERNATIONALE 

PRISER
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Corporate Identity
- vis arbejdspladsen frem med jeres firmanavn og logo

Jeres navn og logo på arbejdstøjet er den bedste reklame for jeres arbejdsplads og 
for det produkt eller den faglighed, I leverer. Tilmed giver det medarbejderne en 
fællesskabsfølelse og en stolthed over at være en del af virksomheden. Firmalogo og 
-navn bidrager til jeres corporate identity.

Hos MASCOT kan tryk og broderi være en integreret del af arbejdstøjsbestillingen. 
Uanset hvilken bestillingsløsning, I vælger, er det enkelt at føje logotryk eller broderi 
til jeres bestilling. Tryk og broderi håndteres i samme flow som den automatiserede 
plukning fra højlageret. Det sikrer dig en effektiv og hurtig håndtering af dine 
trykordrer, så dine medarbejdere hurtigt kan få tøj, der er prydet med jeres firmanavn.
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ikke har børnearbejde ikke har tvangsarbejde

MASCOT kan med SA 8000 vise og 
dokumentere, at vi:

har et godt 
arbejdsmiljø tilpasset 
lokale forhold

har rimelig arbejdstid 
og løn

Arbejdstøj med socialt ansvar
- internationalt certificeret produktion

Uanset hvilket produkt du vælger i MASCOTs sortiment, har vi sikret, at du kan bruge 
det med god samvittighed. Produktionsforholdene bliver løbende gennemgået og 
dokumenteret af uvildige, internationale parter.

Langt den største andel af MASCOTs sortiment fremstilles på vores egne fabrikker med 
SA 8000-certificering. SA 8000 er en internationalt anerkendt norm inden for social 
ansvarlighed, og den stiller også krav til underleverandører. MASCOT har lige siden 
etableringen af fabrikkerne i Vietnam og Laos haft europæisk ledelse og europæiske 
arbejdsstandarder med blandt andet sundhedsforsikring, gratis kantinemad, 
fagforening, et højt sikkerhedsniveau og gratis lægeklinik for alle ansatte. At 
gennemgå den strukturerede proces som en SA 8000-certificering kræver, har således 
været en naturlig formalisering at de eksisterende arbejdsforhold.

De resterende produkter fremstilles på velrenommerede fabrikker med stor ekspertise 
inden for produktgruppen. De fabrikker, MASCOT har samarbejdsaftaler med, bliver 
årligt underlagt kontrol af SGS, som er en uafhængig tredjepart, der i detaljer 
gennemgår alt fra arbejdsforhold og trivsel til flugtveje og miljøkontrol.

Læs meget mere på www.mascot.dk
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SA
8000

har organisationsret ikke har diskrimination har et effektivt 
ledelsessystem blandt 
andet med kontrol af 
underleverandørers 
medarbejderforhold
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Individuelle produkttilpasninger
- mere end et standardsortiment til rådighed

Er I en større virksomhed med individuelle behov, der ikke dækkes af MASCOTs 
standardsortiment? Så er det måske en mulighed, at I benytter jer af muligheden for 
at få en skræddersyet MASCOT-løsning til jeres medarbejdere. Måske har I brug for 
specialstørrelser, en ekstra lomme til et bestemt værktøj, noget andet stof eller en 
anden farve. Eller måske er det en eller flere helt nye produkttyper eller modeller, I 
ønsker at få lavet. Det hele er muligt, og vi stiller eksperter til rådighed, så vi sammen 
finder den løsning, der passer jer allerbedst. 

Hos MASCOT kategoriserer vi de mange typer af individuelle produkttilpasninger 
lidt forskelligt alt efter, hvor omfattende ændringerne er. Der vil for nogle typer 
specialfremstillede varer være et minimummængde af produkter, der skal bestilles, og 
leveringstiden er naturligvis længere end på standardvarer. Dette aftales individuelt 
fra ordre til ordre.

Har I behov for specialordrer eller andre individuelle tilpasninger? Tag kontakt til din 
vanlige kontaktperson hos MASCOT eller din forhandler. Han/hun kan lede dig videre, 
så I kan få præcis det arbejdstøj, der matcher jeres behov.
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Testet før produktion
Pasform og funktion:
Når vi udvikler nyt arbejdstøj, tager vi brugerne med 
på råd. Vi sender arbejdstøjet på arbejde i brancherne. 
Arbejdstøjet anvendes over lange perioder i autentiske 
arbejdssituationer hos vores testpanel, hvor det udsættes 
for naturlig slitage og regelmæssig vask. Alt fra pasform til 
funktioner vurderes. 

Stoffet:
Når det rette stof skal udvælges, foretages en lang række 
fysiske og kemiske tests på standardiserede maskiner på 
MASCOTs egne laboratorier i Danmark og Vietnam. Det 
sker for at sikre kvaliteten af fx produkternes slidstyrke, 
råvarens riv- og brudstyrke, farveægthed, krymp, 
formstabilitet og vægt. Når de endelige stofruller senere 
leveres til råvarelageret, gennemlyses alle varer med 
et stærkt lys for at lokalisere eventuelle vævefejl inden 
produktion. 

Tested to work
- Slogan og arbejdsstrategi

Tested to work er ikke blot et slogan. Det er den vigtigste virksomhedsværdi hos 
MASCOT.  Det er måden, vi arbejder på, og måden vi strategisk tilgår tingene på. 
I Tested to work ligger to grundlæggende arbejdsmetoder: For det første at gøre 
tingene grundigt og rigtigt, baseret på et gennemtestet grundlag. For det andet et 
stærkt fokus på, hvordan løsningen er relevant og nem at tage i brug for målgruppen. 

Praktisk giver virksomhedsværdien sig udslag i alle områder, vi beskæftiger os 
med. Vi går målrettet efter at være Tested to work i alle led i produktion, service og 
fremtoning. Vi gennemfører streng kontrol lige fra råvæv og indfarvning til opsyning 
og forsendelse. Leverandører, systuer og forhandlere kontrolleres kontinuerligt, og der 
stilles høje krav til samarbejdspartnere. 
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TESTCENTER

Testet under og efter 
produktion
Kvalitetskontrollen hos MASCOT er meget omfattende 
og foregår omhyggeligt i alle produktionens faser. 
Alene på MASCOTs fabrik i Vietnam er 70 personer 
ansat til at tjekke kvaliteten af varerne. Der er 100% 
kvalitetskontrol. Kontrol efter alle deloperationer, 
inspektion af det færdige produkt samt en ekstra 
stikprøvekontrol.
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MASCOT®

SMART
STORE

INTERNATIONALE 

PRISER

Effektivisering af bestillinger
– når bestilling af arbejdstøj foregår optimalt

MASCOT tilbyder forskellige skræddersyede, online bestillingsløsninger til alle vores 
kundetyper. De er udviklet til at gøre din bestilling og ordrehåndtering hurtig, nem 
og fejlfri. Eksempelvis tilbyder vi platformen MASCOT® SmartStore, der dagligt 
gør håndteringen af arbejdstøj nemmere for et stort antal mellemstore og store 
virksomheder. Leder du også efter måder til at gøre hverdagen mere effektiv? 
Måske er MASCOT® Smartstore løsningen for jer.
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Prisvindende løsning
MASCOT blev i 2013 tildelt en pris for MASCOT® Smartstore. Prisen blev 
givet til MASCOT for at tilbyde den mest værdiskabende kundeservice 
inden for arbejdstøjsbranchen. 

MASCOT® SmartStore
MASCOT® SmartStore er et online logistik- og 
bestillingssystem, som tilrettes din virksomhed og 
dine medarbejderes behov for arbejdsbeklædning og 
personlige værnemidler.

Dit nye arbejdstøj – med eventuelt påtrykt eller 
broderet logo, navn og tilvalg af services – leveres 
direkte til døren. Det kommer i en personpakket 
kasse, enten til firmaet eller til privatadressen – alt 
efter, hvad du vælger. Bestillingssystemet er ekstremt 
brugervenligt. 

Din forhandler ordner alt det praktiske og hjælper 
dig i gang. Sammen bestemmer I det tilgængelige 
sortiment, og hvor eventuelt logo skal sidde. 
Systemet kan tilpasses præcis til jer – med forskellige 
sortimenter pr. afdeling, bestillingshierarki osv. 
Spar tid allerede ved næste bestilling: Kontakt din 
forhandler og kom i gang med det samme.

Se mere om MASCOT® SmartStore på www.mascot.dk, 
hvor vi også har lavet en lille animationsfilm med Max 
og hans oplevelser med arbejdstøjsbestillinger.

Køb online
Uanset jeres virksomhedsstørrelse er det muligt at 
handle online. Især mindre virksomheder kan have 
gavn af vores forhandleres MASCOT-webshops med 
adgang til hele MASCOTs sortiment og hurtig 
levering.

www.mascotwebshop.dk
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Hurtig ordrebehandling
En del af logistik-flowet er også effektive pakke-, tryk- og broderistationer. Hele flowet 
er højt automatiseret og eliminerer muligheder for fejl. Vi behandler din ordre inden for 
24-48 timer og sørger for, at varerne kommer hurtigst muligt ud til dig.

Ekstraordinært høj leveringssikkerhed
Du og din forhandler kan bestille hvilket som helst produkt blandt de 20.000 varenumre 
i MASCOTs sortiment. Som følge af de store lagermængder for hvert enkelt produkt i 
hver enkelt størrelse, yder vi en ekstraordinær høj leveringssikkerhed. 

Individuel levering pr. medarbejder
Hos MASCOT styrer vi effektivt selv meget store ordrer. Men vi tilbyder også at pakke en 
individuel pakke til hver enkelt medarbejder. Uden på forsendelsen står medarbejderens 
navn. På den måde kan medarbejderen nemt hente sin pakke, og I slipper for at sortere 
tøj og sko til alle medarbejderne. Alle individuelle bestillinger på samme ordre leveres 
samlet.

Hurtig og fejlfri levering
- fra et fuldautomatisk og topmoderne logistikcenter

Fordelt på 11.000 m² råder MASCOT over et fuldautomatisk højlager, der kontinuerligt 
indeholder mere end 4 millioner produkter. Herfra henter og pakker robotter i høj fart 
varer til hele verden. 
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20.000 
VARENUMREUNIKKE 

PRODUKTER
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Tips til den mest nøjagtige opmåling 
• Foretag opmålingen tæt ind til kroppen 

• Få en anden til at måle dig 

• Målebåndet skal strammes til, når livvidden skal måles 

• Benlængden er vigtig, hvis dit arbejdstøj har knælommer og funktioner på benene 

• Beslut dig for hvilken pasform du ønsker – MASCOTs arbejdstøj har forskellige pasformer

HOVEDBEKLÆDNING
H. Hovedmål

Hovedmål måles hele vejen rundt om hovedet.

OVERDELE
Skjorter:

P. Halsvidde

Halsvidden måles rundt om halsen. Målebåndet placeres 1 cm over 

kravebenet

Overdele samt kedeldragt:

A. Brystvidde

Brystvidden måles ved at målebåndet placeres rundt om kroppen på det 
bredeste sted på brystet

BUKSER, KNICKERS, SHORTS, OVERALLS
Benklæder med klassisk høj talje

(MASCOT® ORIGINALS, MASCOT® IMAGE):

K1. Almindelig livvidde

Livvidden måles ved at lægge målebåndet stramt rundt om kroppen

Benklæder med moderne lav talje

(det har langt de fleste benklæder i dette katalog):

K2. Lav livvidde

Livvidden måles ved at lægge målebåndet stramt rundt om kroppen

Kvinder passer også MASCOTs bukser med lav talje.

Kvinder bør vælge størrelse efter hoftemålet:

L. Hoftevidde

Hoftevidden måles ved at lægge målebåndet stramt rundt om hoften

Benlængden på dine bukser:

E. Skridtlængde

Skridtlængden måles indvendigt på benet fra skridt til gulv (barfodet)

HØJDE
T. Din fulde højde 

Højden måles barfodet

Find den rigtige størrelse
Ud over at det er vigtigt at finde den rette størrelse, er det også helt afgørende for din sikkerhed, komfort og effektivitet, at du vælger 
bukser, der passer til din benlængde.

Se en kort video om, hvordan du 
opmåler din størrelse, så du kan 
finde arbejdstøj, der sidder som 
skræddersyet. 
www.mascot.dk/sizeguide
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T-shirts, sweatshirts, jakker og øvrige overdele samt kedeldragter

C42   C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

A - Brystvidde (cm) 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

A - Brystvidde (inch) 33 34.5 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49 50.5 52 53.5 55 56.5

Skjorter

C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

P - Halsvidde (cm) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52

P - Halsvidde (inch) 14 15.5 16.5 17.5 18 19 19.5 20

Damestørrelser

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A - Brystvidde (cm) 73-79 79-85 85-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

A - Brystvidde (inch) 29-31 31-33.5 33.5-36 36-39.5 39.5-42.5 42.5-46 46-49 49-52

L - Hoftevidde (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133

L - Hoftevidde (inch) 33.5-36 36-38 38-40.5 40.5-43 43-45 45-47.5 47.5-50 50-52

Hovedbeklædning

S M L XL 2XL

H - Hovedmål (cm) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

H - Hovedmål (inch) 21 21.5 22 22.5 23 23.25 23.5 24 24.5 25

Bukser/overalls

C42   C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

K1/K2 - Lividde (cm)* 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143

K1/K2 - Lividde (inch)* 27 28 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5

L - Hoftevidde (cm) 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150

L - Hoftevidde (inch) 35.5 36 37 38 38.5 39.5 40 41 41.5 42.5 43 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 56 57.5 59

* Overall findes ikke i ulige størrelser

Jeans

K1/K2 - Lividde (inch) W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40

K1/K2 - Lividde (cm) 73 76 78,5 81 83,5 86 91 96 101

E - Benlængde (inch) L30 L32 L34 L36

E - Benlængde (cm) 76 82 87 92

Sikkerhedsfodtøj

EU størrelse Dame - vidde 8 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841

EU størrelse Herre - vidde 10 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048

EU størrelse Herre - vidde 11 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

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

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

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

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

US størrelse Herre - vidde 10 M 7 M 7.5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

US størrelse Herre - vidde 11 M 7 M 7. 5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

Sådan finder du din størrelse i skemaet
Eksempel: Du leder efter bukser med en lav talje.

Dit taljemål (K2) er 92 cm. 

Find dit mål i skemaet ud for K1/K2. Falder dit mål mellem to størrelser i skemaet, bør du som hovedregel vælge den større størrelse af de to. I dette eksempel 
skal du vælge 93 cm og dermed størrelse C52. Husk også at måle din benlængde, inden du bestiller.
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www.facebook.com/MascotWorkwear

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

www.youtube.com/mascotinternational

www.instagram.com/mascot_workwear/

Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Danmark
Tlf. 87 24 47 00 · Fax 87 24 47 01
info@mascot.dk · www.mascot.dk




