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KLÆDE DIG I LAG!
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Som altid kommer den kølige sæson os i møde med mørkere 
morgener og eftermiddage, nedbør i større mængder, vind 
og kulde. Men der er også lune dage. Hvordan klæder du dig 
på til det hele, så du undgår at blive våd af sved, kold, eller 
at vinden piber ind gennem tøjet?

Klæd dig i lag! Og gør det ved at tælle til tre, når du klæder 
dig på til arbejdsdagen. På den måde kan du sørge for en be-
hagelig regulering af kropstemperaturen vinteren igennem:

Hold dig tør 

Hold dig varm

Beskyt dig mod vejret

Ved at sammensætte garderoben efter klæd-dig-i-lag-meto-
den kan du kræve det hele af dit arbejdstøj. Uanset tempe-
raturer og nedbør. Dit arbejdstøj klarer omgivelserne, mens 
du passer dit arbejde – topeffektivt, uden forbehold og i 
præcis det tempo, dit arbejde kræver det.

Arbejdstøj 
er ikke, 
hvad det 
har været! 
Heldigvis! Det er blevet 
langt mere avanceret og 
funktionelt med årene! Det 
gælder også dit arbejdstøj 
til den kolde sæson. 
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Tema: Klæd dig i lag

10 Lag 1: Hold dig tør 
Tips til at finde det rette undertøj 
til din arbejdssituation

12 Lag 2: Hold dig varm  
Hold varmen gennem vinteren 
med isolerende mellemlag

14 Lag 3: Beskyt dig mod vejret 
Lad regnen sile og kulden bide.  
Fif til beskyttelse mod vintervejret

20 Hold varmen – alle steder 
Fem tips til at holde varmen, når 
du sidder eller står stille

Tema: Fuld bevægelsesfrihed
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Når arbejdsbukser er så smidige, 
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Lette sikkerhedssko med  
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Tema: Innovation og teknik

44 Innovative materialer 
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Maksimal  
komfort  
gennem  
hele  
vinteren

Vind og regn bliver 
effektivt afvist på 
ydersiden – ingen 
risiko for at blive våd

Særligt isolerende fór 
hjælper kroppen med 
at holde varmen

Lavet af åndbare ma-
terialer, så fugten fra 
kroppen kan fordam-
pe, hvorved der ikke er 
risiko for at blive våd 
og dermed afkølet

Tredobbelt  
modstand  
mod kulde

Klæd dig i lag

12135-211-09
Vinterjakke med quiltet fleecefór, 
vandtæt
100% polyester - 255 g/m²

Inkl. moms fra kr. 1185,00 
Ekskl. moms fra kr. 948,00 
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LAG 1: Hold dig tør
Det tøj, du bærer helt tæt på huden skal 
have en udpræget evne til at absorbere 
sveden, fordele den på et større område og 
sende den videre ud gennem de øvrige lag.

LAG 2: Hold dig varm
Det mellemste lag skal frem for alt 
være isolerende og åndbart. Hvis det 
er særligt koldt, kan du iklæde dig 
flere tynde, isolerende lag.

LAG 3: Beskyt dig mod vejret
Det yderste lag skal være åndbart, så 
fugten fra kroppen ledes ud. Desuden 
skal det være vindtæt og vandtæt/
vandafvisende.

Klæd dig i lag
og kom nemt igennem vinteren
At bibeholde en komfortabel temperatur vinteren igennem er ikke ensbetydende med, at du skal 
vælge den tykkeste jakke, du kan komme i nærheden af. 
Temperaturen og nedbøren skifter hen over sæsonen og hen over dagen. Du skal derfor klæde 
dig i tynde, funktionelle lag. Så kan du nemt tage et lag af, når temperaturen stiger op af dagen 
eller trække en vandtæt jakke ovenpå, hvis der skulle komme en byge. 
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Klæd dig i lag

17003-316-01009
Fleecetrøje med kort lynlås, høj krave, 
moderne pasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 571,25
Ekskl. moms fra kr. 457,00

17001-411-4409
Jakke, firevejs-stretch, vandtæt, lav vægt

87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

50561-940-09
Funktionsundertrøje, 

svedtransporterende, isolerende
75% polyester (COOLMAX® ALL 

SEASON)/17% polyamid/8% 
LYCRA® - 185 g/m²

Inkl. moms fra kr. 530,00
Ekskl. moms fra kr. 424,00
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Tæl til tre, når du klæder  
dig på til arbejdsdagen

1  Hold dig tør   2 Hold dig varm   3 Beskyt dig mod vejret 
Kombinér lagene efter omgivelsernes temperatur og dit fysiske aktivitetsniveau

15001-222-01014
Skaljakke med hi-vis kontrast, vandtæt
100% polyester - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1372,50
Ekskl. moms fra kr. 1098,00

50149-951-010
Striktrøje med kort lynlås
100% polyester - 300 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00

50178-870-18
Funktionsundertrøje, lav vægt, 
svedtransporterende
75% polyester med bambus kulstøv/17% 
polyamid/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 301,25
Ekskl. moms fra kr. 241,00
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Hold dig tør, varm og beskyt dig mod vejret
Hvor mange lag har du brug for?
Langt ind i efteråret kan du ofte nøjes med to lag: Det svedtransporterende samt et eller flere isolerende lag. Som lag to er en 
isolerende og vandafvisende strikjakke eller softshell et smart valg. Så har du samtidig det perfekte mellemlag, når vejret for 
alvor viser tænder, og det bliver nødvendigt med en vind- og vandtæt jakke yderst.

Klæd dig i lag

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Hos din forhandler er vi klar med råd og vejledning.

17281-944-09
T-shirt, langærmet, 
svedtransporterende, moderne pasform
92% polyester/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 316,25
Ekskl. moms fra kr. 253,00

17101-311-0918
Jakke, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

17384-319-4409
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform
69% bomuld/26% polyester/5% elastan  
- 380 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00

50610-962-11010
Polosweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 377,50
Ekskl. moms fra kr. 302,00

50563-936-09
Funktionsundertrøje, lav vægt, isolerende
75% polyester/17% polyamid/8% elastan - 170 g/m²
Inkl. moms fra kr. 198,75
Ekskl. moms fra kr. 159,00

15603-259-11010
Fleecejakke med netfór, vandafvisende
100% polyester - 345 g/m²
Inkl. moms fra kr. 953,75
Ekskl. moms fra kr. 763,00
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Undertøj med ekstra  
funktioner

Husker du, at du kan optimere din arbejdsdag ved at vælge den rigtige 
type undertøj? Dit undertøjs vigtigste funktion er den rette kombination af 

svedtransport og isolerende evner.

Super elastisk med effektiv svedtransport
COOLMAX® ALL SEASON er unik som inderste lag mod huden. En 
særlig fordel er, at materialet virker isolerende, når det er koldt, 
samt kølende, når det er varmt. Stoffet med multi-stretch smyger 
sig tæt til kroppen og gør produkterne fleksible og behagelige at 
have på. Stoffet tørrer hurtigt.

Ekstremt effektiv svedtransport, antibakterielt og 
antistatisk
Kombinationen af polyester og bambuskulstøv gør stoffet 
ekstremt svedabsorberende. Tøjet føles tørt, selv om det er 
fugtigt. Bambuskulstøv har derudover antibakterielle og anti-
statiske egenskaber, som er ekstra gavnlige i det tøj, du bærer 
inderst på kroppen.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

50179-870-18
Funktionsunderbukser, lav vægt, 
svedtransporterende
75% polyester med bambus kulstøv/ 
17% polyamid/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 271,25
Ekskl. moms fra kr. 217,00

50177-870-18
Funktionsundertrøje med 
kort lynlås, lav vægt, 
svedtransporterende
75% polyester med bambus kulstøv/ 
17% polyamid/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 326,25
Ekskl. moms fra kr. 261,00

50561-940-09
Funktionsundertrøje, 
svedtransporterende, isolerende
75% polyester (COOLMAX® ALL 
SEASON)/17% polyamid/8% LYCRA® 
- 185 g/m²
Inkl. moms fra kr. 530,00
Ekskl. moms fra kr. 424,00

50560-940-09
Funktionsunderbukser, 
svedtransporterende, isolerende
75% polyester (COOLMAX® ALL 
SEASON)/17% polyamid/8% LYCRA® 
- 185 g/m²
Inkl. moms fra kr. 357,50
Ekskl. moms fra kr. 286,00
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Let isolerende Kraftigt isolerende

Almindelig svedtransport Meget effektiv svedtransport

Let materiale Kraftigt materiale

Isolerende

Svedtransporterende

Vægt

Klæd dig i lag

Forbliv tør og varm, når kulden bider
Thermax® er et isolerende, trelags materiale. Stofkvaliteten 
er udviklet til brug i selv meget lave temperaturer. Det er 
konstrueret, så indersiden af polyester kanaliserer fugten fra 
kroppen ud til bomulds- og modalfibrene i det yderste lag, 
så din hud altid føles tør. De yderste lag af stoffet er desuden 
isolerende og hjælper til at holde varmen.

COOLMAX® med uld
Ulden sikrer, at kroppen holdes varm, mens de specielt udvik-
lede polyesterfibre optager fugten. Vælg produkter der kombi-
nerer COOLMAX® og uld for at få både effektiv svedtransport 
og ekstra isolering.

00586-380-01
Funktionsunderbukser, 
svedtransporterende, isolerende
55% polyester/23% modal/22% bom-
uld - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 387,50
Ekskl. moms fra kr. 310,00

00596-380-01
Funktionsundertrøje, 
svedtransporterende, isolerende
55% polyester/23% modal/22% bom-
uld - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 458,75
Ekskl. moms fra kr. 367,00

50025-871-09
Funktionsunderbukser, 
svedtransporterende, isolerende
80% polyester (COOLMAX® PRO)/ 
20% uld - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 472,50
Ekskl. moms fra kr. 378,00

50027-871-09
Funktionsundertrøje, 
svedtransporterende, isolerende
80% polyester (COOLMAX® PRO)/ 
20% uld - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 480,00
Ekskl. moms fra kr. 384,00
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Isolerende mellemlag
Dit mellemste lag tøj skal holde dig varm. Hvor mange 
lag, du har brug for, afhænger af omgivelsernes tempe-
raturer og dit fysiske aktivitetsniveau. Populære mel-

lemlag er fleecetrøjer, termojakker, striktrøjer og sweat-
shirts. Er du ikke udsat for nedbør på din arbejdsdag, er 

kombinationen af flere effektivt isolerende lag ofte nok. I 
så fald vil du måske vælge et vindtæt lag yderst.

En ny  
type fleece

Et oplagt isolerende lag er denne nye type 
fleecetrøje, der har en glat overflade. Den går 
godt op i nakken og kan lynes tæt til halsen, 
så den beskytter mod kulde. Ved håndleddet 
er der hul til tommelfingeren, så trøjen var-
mer på håndryggen. Findes både med gen-

nemgående lynlås og med kort lynlås.

17103-316-01009
Fleecetrøje med lynlås, høj krave,  
moderne pasform
94% polyester/6% elastan  
- 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00

17003-316-3309
Fleecetrøje med kort lynlås, høj krave, 
moderne pasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 571,25
Ekskl. moms fra kr. 457,00
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Klæd dig i lag

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Søg på det femcifrede nummer.

50149-951-08
Striktrøje med kort lynlås
100% polyester - 300 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00

17115-318-4409
Jakke med CLIMASCOT®-for, lav 
vægt, vandafvisende
100% polyester - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 760,00
Ekskl. moms fra kr. 608,00

50570-962-0618
Sweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 360,00
Ekskl. moms fra kr. 288,00

50148-239-09
Fleecetrøje med kort lynlås
100% polyester - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 362,50
Ekskl. moms fra kr. 290,00
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Vind- og vandtæt yderbeklædning
Det yderste lag skal fremfor alt beskytte dig mod vejret ved at være vind- og vandtæt. Men du skal også huske at 
vælge åndbarhed. Høj åndbarhed er vigtig for at kunne holde varmen. Hvis du ikke kan komme af med fugten,  

bliver du våd og dernæst kold. For at opnå ekstra kuldebeskyttelse anbefaler vi, at du går efter en jakke med forlæn-
get ryg og en (aftagelig) hætte. Den bør også være tætsluttende ved håndled, så der ikke kan slippe kold luft ind.

Vinterjakker med kulde- og regnbeskyttelse

 Certificeret beskyttelse mod kulde, EN 342

 Certificeret beskyttelse mod regn, EN 343

 Kraftigt isolerende fór af quiltet fleece

 Foret hætte (aftagelig)

 Forlænget ryg

 Indvendig rib ved håndled

 Certificeret beskyttelse mod kulde, EN 342

 Certificeret beskyttelse mod regn, EN 343

 Isolerende letvægtsfór af CLIMASCOT®

 Foret hætte (aftagelig)

 Høj krave

 Forlænget ryg

 Indvendigt fór i ærmer, hvori der er hul til tommel-
fingre

VINDTÆT ÅNDBARVANDTÆT VINDTÆT ÅNDBAR STRETCH LAV VÆGTVANDTÆT

17035-411-010
Vinterjakke med CLIMASCOT®, vandtæt, lav vægt
87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1495,00
Ekskl. moms fra kr. 1196,00

12035-211-88809
Vinterjakke med quiltet fleecefór, vandtæt
100% polyester - 255 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1185,00
Ekskl. moms fra kr. 948,00
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Skaljakker med vinterbeskyttelse

 Certificeret beskyttelse mod regn, EN 343

  Hætte (aftagelig), med COOLMAX® ALL SEASON

 Høj krave

 Forlænget ryg

 Forlængede ærmer på håndryggen og indvendigt fór 
med hul til tommelfingre

 Ventilation i ryg og under ærmer

 Certificeret beskyttelse mod regn, EN 343

  Foret hætte (aftagelig)

  Høj krave

 Forlænget ryg

 Indvendigt fór i ærmer, hvori der er hul til tommel-
fingre

VINDTÆT VINDTÆTÅNDBAR ÅNDBAR STRETCH LAV VÆGTVANDTÆT VANDTÆT

Klæd dig i lag

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Søg på det femcifrede nummer.

17001-411-3309
Jakke, firevejs-stretch, vandtæt, lav vægt
87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

15001-222-0917
Skaljakke med hi-vis kontrast, vandtæt
100% polyester - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1372,50
Ekskl. moms fra kr. 1098,00
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Hvornår 
har du en 
god arbejdsdag? 

Tobias, tømrerlærling 
»Jeg har altid haft en drøm om at blive selvstændig. Jeg vil udrette noget, være 
aktiv og jeg holder af mit arbejde året rundt. Men en sommerdag med høj sol 

og arbejde på taget – det kan jeg godt gå og drømme lidt om her, når det er koldt.«

»Min jakke er virkelig fleksibel, og jeg kan især godt lide, at den føles meget let. Så er den 
også godt varm. Jeg arbejder i 10-12 graders frost, der på grund af vinden føles som minus 
20.  Her kan jeg sagtens holde varmen.«

Nicolai, tømrer
»Generelt kan jeg godt lide afvekslende 
opgaver. Men jeg kan virkelig godt lide dage, 

hvor man når rigtigt langt, og hvor man kan se de kon-
krete resultater på sit arbejde. Som eksempelvis når man 
skifter vinduer i et parcelhus«.

»Når det er rigtigt koldt, skal jakken beskytte mange 
steder. I den her vinterjakke er jeg særligt glad for den 
forlængede ryg. Så deler tøjet sig ikke på ryggen og sen-
der kulde ind på kroppen, når jeg bøjer mig ned.«

Vi har spurgt nogle af dine  
tømrerkollegaer, der også giver en 
vurdering af de vinterjakker, de 
bruger. 

12035-211-1809
Vinterjakke med quiltet fleecefór, 
vandtæt
100% polyester - 255 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1185,00
Ekskl. moms fra kr. 948,00
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Jakob, tømrer
»En god dag er helt klart en sommerdag med fuld fart over feltet 
med nogle fede opgaver, og hvor man kan se, at der sker noget. 

Tømrerjobbet er bare lidt sjovere, når det ikke er alt for koldt.«

»Den her jakke har samme lækre materiale, som mine stretchbukser. Derud-
over er den vind- og vandtæt. Jeg arbejder udenfor på opgaver, hvor jeg en 
stor del af tiden har hænderne opad. Her har jakken en virkelig god pasform og 
ærmerne bliver siddende, hvor de skal, så jeg ikke har 30 centimeter bar hud.«

Andreas, tømrer
»Jeg er vild med old-school tømrerar-
bejde, hvor man bruger sit håndværk. Så 

den bedste arbejdsdag for mig er en dag med godt 
vejr, hvor jeg sætter vinduer i eller lægger tag. Klas-
sisk tømrerarbejde, når det er bedst.«

»Den her jakke er virkelig nem at bevæge sig i – den 
strækker sig bare i alle retninger, når man bevæger 
sig. Man mærker næsten ikke, at man har den på.«

Lars, tømrer
»Min bedste arbejds-
dag er, når jeg lægger 

tagplader i solskin. Arbejde på 
taget om sommeren er bare 
noget særligt.«

»Jeg bruger kun min vinterjakke, 
når temperaturen er under fryse-
punktet. Ellers er en softshell 
rigeligt til mig. Vinterjakken har 
lige den ekstra beskyttelse mod 
kulden, som er nødvendig for at 
holde varmen.«

Klæd dig i lag

Se alle farver og produkter på  
www.mascot.dk.

Har du også holdninger  
til dit arbejdstøj?

Del dem på instagram  
@mascot_workwear

17035-411-09
Vinterjakke med CLIMASCOT®, 
vandtæt, lav vægt
87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1495,00
Ekskl. moms fra kr. 1196,00
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Klassisk  
kuldebeskyttelse

Skal din jakke op-
fylde krav om synlig 

beklædning? Se det fulde 
sortiment fra MASCOT på 

www.mascot.dk.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Hos din forhandler er vi klar med råd og vejledning.

15235-998-09
Vinterjakke, vatteret
100% polyester - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1361,25
Ekskl. moms fra kr. 1089,00

07223-880-171
Vinterjakke med pelsfór, vandtæt, 
kl. 3
100% polyester (MASCOTEX®) - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1707,50
Ekskl. moms fra kr. 1366,00

14135-126-09
Vinterjakke med quiltet fleecefór
100% polyester - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00

09335-880-141
Vinterjakke med udtagelig 
termojakke, vandafvisende, kl. 3
100% polyester (MASCOTEX®) - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 2196,25
Ekskl. moms fra kr. 1757,00
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»Jeg arbejder som tømrer, og denne jakke var min 
trofaste følgesvend om vinteren gennem hele 20 
år. Nu har den givet op. Da jeg forundret så, at jak-
ken stadig produceres, bestilte jeg den selvfølgelig 
igen.«
@Hellboy1302

Klæd dig i lag

10235-194-010
Vinterjakke med udtageligt 
pelsfór, vandafvisende
100% polyester - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1081,25
Ekskl. moms fra kr. 865,00

10010-194-18
Parka med udtageligt pelsfór, 
vandtæt
100% polyester - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1268,75
Ekskl. moms fra kr. 1015,00

10135-194-18
Vinterjakke med quiltfór, vandafvisende
100% polyester - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 861,25
Ekskl. moms fra kr. 689,00

00516-620-01
Pilotjakke med pelsfór, 
vandafvisende Bearnylon®

52% bomuld/48% nylon - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 892,50
Ekskl. moms fra kr. 714,00
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Klæd dig i flere lag
Som altid er et svedtransporterende 
lag inderst og et vand- og vindtæt lag 

yderst et must, når kulden bider. Mellem de to lag 
er nogle isolerende lag tøj nødvendige for at holde 
varmen. Og skifter temperaturen pludselig – måske 
som følge af en jubelscene – kan du hurtigt justere 
antallet af lag.

Skærm effektivt af for vinden 
På et stadion føles det nærmest altid 
som om, man står i vindsiden. Uanset 

hvilken retning vinden er i. Vælg derfor effektivt 
vindtætte materialer fra top til tå, så du ikke lader 
vinden slippe ind noget sted. Stærk blæst får det til 
at føles koldere, end det måles med et termometer. 
Jo større vindhastigheden er, desto større er risikoen 
for nedkøling af kroppen.

Hold varmen med uld 
Vælg produkter med uld, fx når det 
gælder sokker og undertøj. Uld isolerer 

effektivt, fordi uld opbevarer den varme, din krop 
afgiver. I modsætning til mange andre materialer 
bevarer uld desuden sine isolerende egenskaber, når 
det bliver vådt. Og så kan det absorbere en stor del 
af sin egen vægt i væske, uden det føles vådt: Du vil 
forblive tør, selv om du sveder.

Undgå at blive våd 
Helt enkelt: Fugt i tøjet er en sikker 
kilde til at komme til at fryse. Udefra 

kan du beskytte dig mod nedbør med vandtætte 
lag. Men husk også at vælge produkter med god 
åndbarhed. Det sikrer, at du kan komme af med 
varmen gennem alle lag. Eksempelvis når der 
pludselig er ekstra aktivitet under jubelscener, når 
dit hold scorer. Kan du ikke komme af med fugten, 
vil det nedkøle kroppen, når du igen står stille.

Dæk bar hud 
Hænder og fødder bliver hurtigere 
kolde, end resten af kroppen, da 

blodgennemstrømningen i hænder og fødder 
nedsættes, når kroppen regulerer varmen. Så 
husk handsker eller vanter og sokker af effektivt 
isolerende materialer. Du kan naturligvis også få 
varmen i hænderne ved at bakke dit hold op med en 
klapsalve (eller i det hele taget bevæge dig). Husk 
også huen og eventuelt en god halsvarmer. Bar hud 
vil afgive kropsvarme og gøre hele kroppen koldere.

Hold varmen – 
ALLE steder
Når du opholder dig udendørs, vil du ind 
imellem være mere stillestående eller 
stillesiddende end normalt. Også efter 
arbejde, eksempelvis når du er tilskuer til 
sportsaktiviteter. Og det gælder naturlig-
vis, uanset om det er dit barns dream-
team eller det lokale førstehold, du tager 
ud for at heppe på.
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Klæd dig i lag

10090-194-010
Vinterbukser, vandtæt
100% polyester - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 856,25
Ekskl. moms fra kr. 685,00

50603-974-18088
Strikhue
100% polyacryl - 300 g/m²
Inkl. moms fra kr. 127,50
Ekskl. moms fra kr. 102,00

17001-411-01009
Jakke, firevejs-stretch, vandtæt, lav 
vægt
87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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MASCOT har gennem en lang årrække sendt 
arbejdstøj på arbejde under ekstreme forhold 
rundt om i verden for at få tøjet gennemtestet i 
selv ekstreme situationer. Og det er det i udpræ-
get grad, når Centre Terre sender en ekspedition 
af sted til en af verdens fjerne afkroge. 

Ekstreme vindstyrker  
og regnmængder
Hvad skal tøjet kunne holde til på sådan en tur? Slidstyrke er 
selvfølgelig vigtigt, da der er mange skarpe og ru overflader 
på de uberørte landskaber i Patagonien, der ligger mere end 
24 timers sejlads fra nærmeste havn. Men mest af alt skal 
tøjet beskytte ekspeditionsdeltagerne mod vejret. Det er sin 
sag i et klima, hvor vinden regelmæssigt overskrider storm-
styrke med 27 meter i sekundet og jævnligt har vindstød 
af orkanstyrke med 50 meter i sekundet. Under ekspedi-
tionerne er der ofte over 80 mm regn om dagen og cirka 
700 mm regn i løbet af en måned. Ekspeditionsområdet får 
gennemsnitligt 8.000 mm regn om året.

Når stormen raser, er det alvor
Ekspeditionen handler blandt andet om et stærkt team-
samarbejde. Også når samarbejdet gælder om at beskytte 
hinanden i de barske omgivelser. At opbygge base camp er 
hårdt arbejde, blandt andet fordi materialerne skal slæbes 
fra bådene og op til lejrområdet.
»For at afhjælpe nogle af de tunge løft og hårde arbejds-
dage for ekspeditionsdeltagerne, besluttede vi at transpor-
tere de tunge byggematerialer op af bjerget ved hjælp af 
en svævebane med en lille motor, som jeg havde bygget på 
forhånd. Men under det arbejde var vi nødt til altid at være 
opmærksomme på vinden, som kunne komme med pludse-
lige vindstød på op til 120 km/t. 
Vinden i Patagonien sætter dagsordenen. Vi mærkede 
vindens magt allerede de første dage. Vi havde installeret 
nogle meget tunge militærtelte, som skulle fungere som 
shelters de første uger, indtil lejren var klar. Allerede første 
nat havde vinden rusket dem løs. Efter den næste nat fandt 
vi dem blæst et godt stykke væk – og delvist ødelagte. 
Det var en fin påmindelse om, hvilken magt vinden har. Vi 
måtte være meget omhyggelige med at håndtere og samle 
byggematerialerne af træ og polykarbonat og især de skarpe 
metalplader, uden at de blev taget af vinden. Det kræver et 
stærkt samarbejde og stort ansvar for hinanden. Men uanset 
vindens styrke, er de menneskelige værdier på Madre de 
Dios stærkere end stormene.«
Florian, uddannet bil- og bådmekaniker, arbejder nu inden for 
byggeriet med speciale i arbejdssteder, der er svært fremkom-
melige eller i højden. Under ekspeditionen er hans ansvar at få 
opbygget base camp og reparere maskiner og motorer, ud over 
at han er erfaren huleforsker og bjergbestiger.

På arbejde i alt slags vejr



Madre de Dios, 
Patagonien

12 ° C
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På ekspedition med MASCOT
MASCOT iklædte i 2017 holdet af huleforskere, geologer, 
biologer til en ekspedition langt fra civilisationen i Patago-
nien, Chile gennem to måneder. En stor del af deltagerne er 
håndværkere derhjemme. I januar 2019 tager gruppen på 
omtrent 50 personer afsted igen. Og endnu en gang er de 
klar til at teste MASCOT-arbejdstøj under særligt  
krævende forhold.

Regn og hagl i enorme mængder
»Mit arbejde under ekspeditionen foregår udendørs på 
alle tider af døgnet. Til daglig arbejder jeg som kamera-
operatør, hvor jeg kontrollerer sanitetsledninger, så jeg er 
vant til at arbejde ude i al slags vejr i Europa. Vi arbejder 
efter devisen, at så længe udstyret kan klare det, så skal vi 
arbejde, uanset vejret. Men vejret under ekspeditionen er 
langt mere ekstremt.
Vejrets konsekvenser er store for os. På et tidspunkt tog jeg 
sammen med fire andre på en tur, hvor vi skulle besøge en 
lejr, fire dages vandring væk fra hovedlejren. Da vi ankom 
til lejren, vurderede vi, at det bedste sted til at slå lejr var 
en lille fordybning i klipperne, så den ekstreme vind ville 
gå hen over vores telte i stedet for at flå i dem. Desværre 
regnede og haglede det hele natten. Haglen blokerede vores 
afløbshuller, og vandstanden begyndte at stige. Der var cirka 
5 cm vand inde i teltet hos mig, og mit tæppe absorberede 
det som en svamp! Det var en forfærdelig nat! Tidligt om 

Klæd dig i lag

morgenen bad jeg om lov til at gå tilbage til hovedlejren. 
Men da jeg vågnede op til en dag på Madre de Dios’ uende-
ligt fantastiske kalksten ombestemte jeg mig øjeblikkeligt. 
Jeg havde intet imod at sove med mit våde tæppe igen – at 
opleve dette er virkelig det hele værd.«
Laurence, til daglig: operatør inden for sanitet, men også 
uddannet huleforsker

15035-222-01014 Vinterjakke 
med hi-vis kontrast, vand-
tæt, høj isoleringsevne.
100% polyester - 250 g/m². 
Inkl. moms fra kr. 1590,00. 
Ekskl. moms fra kr. 1272,00
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Vild med pasformen
»Jeg er vild med pasformen i bukserne. Jeg har altid haft problemer 
med for store bukser, der hænger fast i stigerne med alt det overflø-
dige stof på lårene. De her sidder virkeligt godt. Jeg anbefaler dem til 
alle kvindelige håndværkere.« 
Frk. Gaardmand, maler

Perfekt – også efter vask
»De har en perfekt pasform - 
også efter vask. De krymper 
ikke og skal ikke ’gås til’ efter 
vask. Og man behøver slet 
ikke et bælte. Værktøjet kan 
sagtens hænge i lommerne, 
uden at bukserne falder ned.«
Nicolai, tømrer

Ligesom søndagstøj
»Bukserne føles som mit søndags-
outfit. De er lette at have på, og 
meget behagelige at arbejde i. Det 
var nemt at vænne sig til, at de 
ikke er ’stive’, som mine tidligere 
arbejdsbukser. Materialet strækker 
sig og følger mine bevægelser i alle 
retninger.«
Jakob, tømrer

Klart mine nr. ét bukser
»Bukserne er virkelig en 
fornøjelse at have på. Klart 
mine nr. ét bukser. Og 
virkelig smart, at man kan 
tage lommerne af, hvis man 
skal bruge bukserne efter 
arbejde.«
Andreas, Tømrer

FULD  
bevægelsesfrihed!

 
Håndværkere vurderer deres stretchbukser 17031 fra MASCOT

Har du også holdninger  
til dit arbejdstøj?
Del dem på instagram  
@mascot_workwear



MASCOT® 
WORKWEAR

FREEDOM OF MOVEMENT
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Når  
arbejdsbukser  
er så smidige,  

at de bare føles  
som et ekstra  

lag hud

Fås også uden hængelommer (17179). Se www.mascot.dk.

stretch-materiale
komfort
bevægelsesfrihed100%

Fuld bevægelsesfrihed

17031-311-44
Bukser med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00 
Ekskl. moms fra kr. 996,00 
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Mekanikeren ligger fladt på ryggen i 
den trange plads under bilen. I færd 
med at afmontere en mange kilo 
tung plade. Sammen med sin makker 
bakser han den adræt ud under bilen. 
Termometeret viser 30 grader. Den 
stillestående luft, varmen fra maski-
ner og motorer samt den flimrende 
asfalt i pitten få meter derfra bidrager 
kun til, at det føles endnu varmere. 

I næste øjeblik sidder han på hug, 
bøjet over pladen for lige at justere  
nogle detaljer. Så skal pladen mon-

teres under bilen igen, og så er det 
hurtigt videre til næste arbejdsop-
gave, hvor kroppen udfordres i en ny 
arbejdsstilling. Tempoet er højt, for 
der er meget, der skal nås, testes og 
finjusteres, inden mekanikerholdet er 
klar til at sende deres racerkører ud 
fra paddocken på første træningstur 
på Hungaroring i DTM-løbet.

I hver af de tre Audi Sport-
bokse arbejdes der på to 
Audi RS 5 DTM. De seks Audi-
biler udgør en tredjedel af 
bilerne til DTM. Mercedes og 
BMW stiller med samme set-
up med hver seks biler i de i 
alt 20 løb, med to løb på pr. 
weekend. Sæsonen løber fra 
maj til oktober over ti week-
ender i seks forskellige lande.

På job med Audi Sport  
og MASCOT



27

På job med Audi Sport  
og MASCOT MASCOT er officiel 

leverandør til Audi 
Sport
Både mekanikerteamet og den øvrige 
stab hos Audi Sport i DTM og Formula 
E er klædt i MASCOTs produkter. Tøjet 
er udvalgt med et særligt fokus på høj 
bevægelsesfrihed og effektiv åndbarhed. 
Samarbejdet blev indgået forud for 
2018-sæsonen.

Fuld bevægelsesfrihed
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»Behageligt  
arbejdstøj er alfa 
omega for os. Vi ar-
bejder meget og er 
ofte under et stort 
pres på begrænset 
plads. Derfor skal 
tøjet bare støtte 
og hjælpe os i hver 
eneste bevægelse, 
når vi bevæger os 
rundt om og under 
bilen.«
Werner, mekaniker Audi Sport

Træningsturen går godt. Den første 
nervøsitet er rystet af for både kørere 
og mekanikere, og alle forbereder 
sig til kvalifikationen. Bilen er tilbage 
i boksen og alt tjekkes. Igen. Hæn-
derne håndterer hjemmevant skruer, 
knapper, værktøj. De har prøvet det 
tusindvis af gange før. Og så sendes 
køreren ud på banen for at få det 
bedste udgangspunkt for selve løbet 
senere på dagen. Et par tilfredse nik 
mellem mekanikerne. Kvalifikationen 
gik, som den skulle.

Nu går det løs. Endelig. Den ultima-
tive test af mekanik, viden, perfor-
mance og teknologi. Intensiteten 
stiger. Småsnak mellem opgaverne 
er erstattet af koncentreret stilhed. 
De flammehæmmende dragter tages 
på endnu en gang. Og så lyder det 
øredøvende brøl af 18 motorer, der 
startes samtidig! Høreværn er en 
tvingende nødvendighed for alle i 
nærheden. Løbet er sat i gang!

Nu venter godt 55 intense minutter i 
paddocken. Alt følges til mindste de-
talje på talrige skærme. Teamet, der 
skal skifte dæk, står klar med hjelme 
i hænderne. Dækkene er sat frem. Og 
så gives der tegn: Den ene af kørerne 
kommer ind til det obligatoriske 
dækskifte på næste omgang. Hjelme 
på. Små hop på stedet, et par hurtige 
strækøvelser. Enhver har deres eget 
ritual til på et øjeblik at klargøre krop 
og mentalitet til den altafgørende 
opgave. 
Teamet stiller sig i position under 
den bagende sol i pitten og venter. 
Nogle let foroverbøjede. Nogle med 
et dæk mellem hænderne. Helt stille. 
Og så: Bilen ruller ind. Præcist på den 
afmærkede plads. Millisekunderne 
tæller i pitstoppet, der er et studie i 
præcision og timing. Hver person har 
sin helt afgrænsede opgave, og hver 
eneste bevægelse er timet præcist på 
den trange plads. 

Tegn fra bilens ene side. Så fra den 
anden. Bilen sænkes brat ned. I det 
øjeblik den har kontakt til asfalten, er 
den igen i fart. På vej tilbage ud i den 
tætte dyst. Mekanikerteamet ruller 
de synligt brugte dæk ind i boksen, 
tager hjelmene af, og tørrer store 
mængder sved af ansigterne, mens 
de igen vender blikket koncentreret 
mod skærmene. Alle synes at tænke: 
»Hold den nu hjem, så vi kan få den 
podieplads!« 

Og det gør racerkøreren! I jublen 
mellem de mange high fives og kram 
blandt mekanikerne ses en kæmpe 
forløsning! Forventningerne er 
indfriet. Teamet har udført opgaven 
til præcision. På trods af varmen, de 
mange timer på bilen og den eks-
treme fysiske udfordring. En fremra-
gende dag på jobbet!
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»På bilerne er det de helt små ting, der 
gør en forskel for resultatet. Sådan er 
det også med arbejdstøjet. Det vigtig-
ste er, at arbejdstøjet er åndbart, så du 
kan arbejde hårdt, hurtigt og præcist 
alle vegne i ganske varme forhold som 
i disse omgivelser, hvor der er over 30 
grader i boksen og pitten.«
Manuel, mekaniker Audi Sport

Fuld bevægelsesfrihed
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Stretch-revolutionen
Der er sket meget med arbejdsbukser over bare de seneste 15 år. Ikke 
mindst med materialet. For år tilbage kunne arbejdsbukser være en stiv, 
tung omgang. Dengang var arbejdsbuksernes primære formål at yde  
beskyttelse. Siden har innovation i materialeudviklingen gjort arbejdstøjet 
både lettere og mere fleksibelt. Og nu er stretch-revolutionen over os. 

MASCOT har lanceret en række bukser af 
100% firevejs-stretch, der giver plads til 
alle dine bevægelser. Det giver en unik 
bevægelsesfrihed, hvor intet strammer 
eller generer. Det multifunktionelle stof 
kombinerer en lav vægt med en meget høj 
slidstyrke. Samtidig er det vandafvisende. 
Den bløde bagside og det fleksible stof gør, 
at bukserne nærmest ikke mærkes mod 
huden.
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Fuld bevægelsesfrihed

Glem alt om overophedede knæ. På indersiden af benet 
kan du åbne for ventilationskanaler, der sætter gang i 
luftgennemstrømningen. Desuden kan du via en lynlås 
på siden af benet nemt tage knæpuderne ud i løbet af 
arbejdsdagen. Så varmer de ikke unødigt, når du ikke 
har brug for dem.

Hængelommerne i disse bukser kan nemt og hurtigt 
lynes af og på. Det er blandt andet en fordel, hvis man 
kun bruger hængelommerne ind i mellem. Man kan 
også lyne dem af, når bukserne skal vaskes, hvis man vil 
slippe for at tømme hængelommerne for alt værktøjet.

Knælommerne er lavet af 
det særligt slidstærke mate-
riale CORDURA®. Vi anbe-
faler en fleksibel knæpude 
(eksempelvis MASCOT® 
Waterloo) til alle stretch-
bukser med knælommer for 
at opnå optimal komfort.

Bukser uden knæ- eller 
hængelommer, men med 
alle de nødvendige lommer 
til opbevaring: forlommer, 
baglommer, tommestok-
lomme og lårlomme.

Bukserne har knæpude-
lommer i et elastisk, slid-
stærkt letvægtsmateriale 
med Dyneema®. Buksernes 
vidde kan tilpasses nederst 
på buksebenet ved hjælp af 
diskrete trykknapper.

De aftagelige hænge-
lommer er lavet af slidstærk 
CORDURA®, mens knæpude-
lommerne får fleksibilitet 
ved hjælp af et elastisk 
materiale med Dyneema®. 
Buksernes vidde kan regu-
leres ved hjælp af en tryk-
knap nederst på buksebenet.

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er registrerede varemærker hos DSM. Brug af disse varemærker er ulovligt med mindre det er godkendt.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. 

17279-311-18
Bukser, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 745,00
Ekskl. moms fra kr. 596,00

17031-311-09
Bukser med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

17179-311-33
Bukser med CORDURA®-
knælommer, firevejs-stretch, lav 
vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 887,50
Ekskl. moms fra kr. 710,00

17079-311-010
Bukser med Dyneema®-knælommer, 
firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1142,50
Ekskl. moms fra kr. 914,00
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Bevægelsesfrihed 
er effektivitet
Det er helt enkelt: Når din krop har ubegrænsede mulig-
heder for bevægelse i løbet af arbejdsdagen, har du ikke 
blot en mere behagelig arbejdsdag. Du er også mere  
effektiv.

Byg bevægelsesfriheden op fra 
inderste lag
Du kan sikre bevægelsesfriheden 
fra inderste lag. Det gør du ved 
at vælge tøj, der mest af alt føles 
som et ekstra lag hud, fordi det 
fleksibelt følger hver eneste krops-
bevægelse. 

Vælg lette, fleksible sko med ergonomisk pasform
I sko og støvler er en lav vægt samt nemt bøjelige 
materialer i sålens forfod vigtig, så foden ikke skal 
bruge ekstra kræfter på hvert eneste skridt. Og så skal 
du også gå efter en pasform, der er lavet efter fodens 
ergonomi.

17031-311-06
Bukser med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

50178-870-18
Funktionsundertrøje, lav vægt, 
svedtransporterende
75% polyester med bambus kulstøv/ 
17% polyamid/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 301,25
Ekskl. moms fra kr. 241,00

F0129-947-09
Sikkerhedsstøvle (lav) S3  
med snørebånd
CORDURA®/fuldnarvet bøffellæder  
- Str. 42: 645 g
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00



LIGHTWEIGHT
COMFORT

MASCOT® FOOTWEAR
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Fuld bevægelsesfrihed

SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

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

F0133-996-18
Sikkerhedsstøvle (lav) S1P med 
snørebånd
Tekstil - Str. 42: 610 g
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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LIGHTWEIGHT COMFORT

Fleksibilitet 
i hvert eneste skridt

Sikkerhedsfodtøj fra MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-serien leverer 
exceptionel komfort og stor frihed til fødder og ryg ved hjælp af 
et ekstremt stødabsorberende sålmateriale af ETPU. Sålmaterialet 
absorberer effektivt stød fra de mange skridt på hårde underlag, 
så trykkene ikke belaster ben og ryg. 

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY er optimal komfort for dine 
fødder. Alle materialer i forfoden er ekstra bøjelige, så skoen 
fleksibelt følger og støtter alle bevægelser. Samtidig er fodtøjet 
blandt markedets letteste. Vægten er holdt nede med lette 
materialer uden metal inde i skoen, nemlig komposittåkappe og 
tekstilsømværn, der samtidig gør fodtøjet helt metalfrit.

SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

Som en ekstra sok
Det elastiske ydermate-

riale føles mest af alt som 
en ekstra sok. Det sidder 
tæt ind til foden og giver 

fleksibilitet, støtte og 
høj komfort. 

F0132-996-18
F0132-996-09
Sikkerhedssko S1P med snørebånd
Tekstil - Str. 42: 585 g
Inkl. moms fra kr. 1120,00
Ekskl. moms fra kr. 896,00

F0133-996-09
F0133-996-18
Sikkerhedsstøvle (lav) S1P med snørebånd
Tekstil - Str. 42: 610 g
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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Fuld bevægelsesfrihed

Tjek sikkerhedsklassen! Sko 
mærket med S1P og S3 har 
både beskyttelse mod skarpe 
genstande (sømværn) og be-
skyttelse af tæerne mod slag og 
tabte genstande (tåkappe). Sko 
med S3 er desuden vandafvi-
sende.

Vær sikker på, at du køber de rigtige arbejdssko. 
Snup fire sikre tips her.

Hvordan skal skoen lukkes? 
Overvej Boa®-lukningen, hvis 
du tager skoene af og på 
mange gange i løbet af en dag. 
Det er hurtigt og nemt at sikre 
en fast snøring på hele foden 
med Boa®-lukningens snører, 
der fordeler trykket jævnt.

Fodtøjets vidde! Når du vælger 
sko, skal du være opmærksom 
på, at sikkerhedssko findes i 
forskellige vidder (bredden 
på skoen). Vidde 8 er typisk 
velegnet til kvinder, mens 
mænd oftest anvender vidde 10 
eller 11.

Kig på sålen! Du bør først og 
fremmest sikre dig at stå godt 
fast. MASCOTs sko har højeste 
niveau inden for skridhæm-
mende egenskaber, SRC. Hvis 
du udfører knælende arbejde, 
bør du desuden vælge sko, hvor 
sålmaterialet er trukket helt op 
over skosnuden, så det kan tage 
det værste slid.

»Det er virkelig rart med et par lette sikkerhedssko, der føles som 
hverdagssko, når man går i dem 10 timer om dagen. Der er god 

støtte, en meget fleksibel sål og så følger de foden rigtig godt. Der er 
ikke noget, der skarver eller generer, når man sidder på knæ.«

- Thomas, Tømrer

F0130-849-09888
F0130-849-91133
Sikkerhedssko S1P med snørebånd
Tekstil - Str. 42: 590 g
Inkl. moms fra kr. 1120,00
Ekskl. moms fra kr. 896,00

F0131-849-09140
F0131-849-01033
Sikkerhedssko S1P med snørebånd
Tekstil - Str. 42: 590 g
Inkl. moms fra kr. 1120,00
Ekskl. moms fra kr. 896,00
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Flere tips og ny inspiration til din arbejdsdag: facebook.com/MascotWorkwear

Også til skiferien?
Ja! Med bevægelsesfriheden, der er indbygget i 
produkterne og de åndbare, vind- og vandtætte 
egenskaber er produkterne også velegnede til en aktiv 
vinterferie under åben himmel. Her er det MASCOT® 
ADVANCED skaljakken 17001, der bliver anvendt i 
3000 meters højde.

Fuld damp på
aktivitetsniveauet
- i alle situationer

17090-222-09
Overtræksbuks med 

knælommer, vind- og vandtæt
100% polyester - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1372,50

Ekskl. moms fra kr. 1098,00

17001-411-4409
Jakke, firevejs-stretch, vandtæt, lav vægt

87% polyamid/13% elastan - 200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

17019-231-0917
Vinterkedeldragt med quiltfór og 
knælommer, vandtæt, lav vægt
100% polyester - 210 g/m²
Inkl. moms fra kr. 2120,00
Ekskl. moms fra kr. 1696,00
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Fuld bevægelsesfrihed

Vintertøj skal i særlig grad være designet med 
plads til bevægelse, da stoffet på grund af fór 
og den vandtætte overflade ofte er lidt stivere 
end almindeligt arbejdstøj. Og sørger du for 
at vælge tøj med god åndbarhed, skal du ikke 
bekymre dig om komforten selv under et højt 
aktivitetsniveau.

16002-149-88809
Vinterjakke, vandafvisende,  
høj isoleringsevne
100% polyester - 305 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1305,00
Ekskl. moms fra kr. 1044,00
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Mød 
MASCOT® UNIQUE! 

MASCOT® UNIQUE
• 30 produkttyper

• 9 farvekombinationer

• Ensfarvede og tofarvede 
varianter

• 3 bukselængder

• Tøj fra inderst til yderst

• Arbejdstøj til alle fag

Serien, hvor du kan sammensætte et sæt arbejdstøj, der 
matcher lige præcis dine ønsker og behov. Alle produk-
ter kan mikses, og udvalget er enormt. Vælg mellem ni 
farvekombinationer. Pluk dine favoritter blandt et væld 
af produkttyper. Udvælg detaljer til netop dit fag. Pas-
formen er selvfølgelig skabt til en arbejdsdag i fuld fart.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

14031-203-5509
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, høj slidstyrke
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) 
 - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 816,25
Ekskl. moms fra kr. 653,00

50572-963-5509
Hættetrøje, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester  
- 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 415,00
Ekskl. moms fra kr. 332,00

16079-230-09
Bukser med CORDURA® 

-knælommer, ekstra lav 
vægt
50% bomuld/50% polyester  
- 205 g/m²
Inkl. moms fra kr. 586,25
Ekskl. moms fra kr. 469,00

12579-442-0209
Bukser, lav vægt
65% polyester/35% bomuld 
- 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 546,25
Ekskl. moms fra kr. 437,00

12079-203-01011
Bukser, høj slidstyrke
70% polyester/30% lyocell 
(TENCEL®) - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 673,75
Ekskl. moms fra kr. 539,00



MASCOT® UNIQUE
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Fuld bevægelsesfrihed

 Bukserne  
til det hele
Er du på jagt efter bukser, der bare skal kunne lidt af hvert, 
holde til det hele og være et let, blødt og slidstærkt værn mod 
arbejdsomgivelserne? 12679/12779 er den perfekte allrounder.

Lette bukser med stor  
bevægelsesfrihed

Tilgængelig i mange farver 
– tofarvet og ensfarvet

Fås også uden knælommer 
eller med hængelommer

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

12679-442, Tofarvet
12779-442, Ensfarvet
Bukser med CORDURA® 

-knælommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld  
- 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 657,50
Ekskl. moms fra kr. 526,00
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Jeres navn og logo på arbejdstøjet er den 
bedste reklame for jeres arbejdsplads og for 
det produkt eller den faglighed, I leverer. 
MASCOT-beklædningen er designet, så der 
er god plads til, at I kan få firmanavnet trykt 
eller broderet på tøjet. 

Vi trykker dit logo på tøjet

Uundværlige  
basisprodukter  
i et væld af  
farver

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Hos din forhandler er vi klar med råd og vejledning.

1

1

2 23

3

4

4

5

5

6

6

Der kan  
anvendes mange typer 

tryk på MASCOTs 
beklædning. Hos din for-

handler er vi klar med 
råd og vejledning.

50068-828-0918
Polosweatshirt med lynlås, moderne 
pasform, svedtransporterende
100% polyester (MASCODRY®) - 220 g/m²
Inkl. moms fra kr. 337,50
Ekskl. moms fra kr. 270,00

50423-191-08
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform
80% bomuld/20% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 458,75
Ekskl. moms fra kr. 367,00

50148-239-91
Fleecetrøje med kort lynlås
100% polyester - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 362,50
Ekskl. moms fra kr. 290,00

51589-970-02
Hættetrøje, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 215,00
Ekskl. moms fra kr. 172,00

00785-280-888
Polosweatshirt, klassisk pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 265,00
Ekskl. moms fra kr. 212,00

00784-280-03
Sweatshirt, klassisk pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 235,00
Ekskl. moms fra kr. 188,00



17484-319-3309

15703-259-09 15015-998-09

15615-249-0209

17165-318-440916003-302-0309
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Fuld bevægelsesfrihed

Lette jakker til milde vinterdage

10154-154-09 Vest. Inkl. moms fra kr. 
632,50. Ekskl. moms fra kr. 506,00. 

17684-319-4409 Hættetrøje med kort 
lynlås. Inkl. moms fra kr. 571,25. Ekskl. 
moms fra kr. 457,00. 

17101-311-0618 Jakke. Inkl. moms fra kr. 
1245,00. Ekskl. moms fra kr. 996,00. 

17484-319-3309 Sweatshirt med lynlås. Inkl. moms fra kr. 698,75. Ekskl. moms fra kr. 559,00. 15703-259-09 Fleecejakke.  
Inkl. moms fra kr. 953,75. Ekskl. moms fra kr. 763,00. 16003-302-0309 Fleecejakke. Inkl. moms fra kr. 445,00. Ekskl. moms  
fra kr. 356,00. 15015-998-09 Termojakke. Inkl. moms fra kr. 683,75. Ekskl. moms fra kr. 547,00. 15615-249-0209 Termojakke.  
Inkl. moms fra kr. 816,25. Ekskl. moms fra kr. 653,00. 17165-318-4409 Termovest. Inkl. moms fra kr. 632,50. Ekskl. moms fra  
kr. 506,00. 
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Audi Sport og MASCOT har et beklædnings-samarbejde. Hele Audi Sports omfattende 
team af mekanikere, ingeniører og øvrige stab i DTM arbejder i MASCOT-beklædning. 

Man har især valgt lette produkter med optimal bevægelsesfrihed ved hjælp af stretch-
materialer til de travle minutter, timer og dage i værkstedet og pitten. Der er ligeledes 

valgt produkter med fokus på komfort i varme miljøer, fordi der eksempelvis i pitten kan 
være op til 35-40 grader. Her er effektiv åndbarhed og fugtransport afgørende.

Præcision, tempo og  
konstant innovation

Kilde: 
www.audi-mediacenter.com/dtm
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Om DTM
• 10 løbsweekender på ni forskellige baner i 

løbet af sæsonen
• 20 ræs - hver løbsweekend har to selvstæn-

dige ræs
• Tre fabriksteams deltager hver med seks 

biler, BMW, Mercedes-Benz og Audi
• Bilen (inklusiv kører) skal veje minimum 

1115 kg
• Racerbanernes omgange er fra 2,3 km  

(Norisring) til 4,574 km (Hockenheim)
• Hvert race er 55 minutter plus en fuld om-

gang
• Vinder 2017: Audi Sport/René Rast (kører), 

Audi Sport (fabriksteam), Audi Sport Team 
Rosberg (team).

Audi RS 5 DTM
Til løbene i 2017 havde man mere kraftfulde motorer og 
blødere dæk for at intensivere spændingen i løbene. I 2018 
er den aerodynamiske downforce af DTM racerbilerne med 
mere end 500 hestekræfter blevet reduceret med omkring 
25 procent i forhold til sidste år.

Den nyeste generation af Audi RS 5 DTM kaldes internt 
RC7. Bortset fra den nye aerodynamik og en forenklet 
suspension er designet stort set det samme som forgæn-
geren, RC6, der blev brugt første gang i 2017.

Audi RS 5 DTM har siden 2013 (til og med 2017-sæsonen) 
fået 32 sejre og sat så mange som 26 pole positions og 42 
hurtigste omgange i 73 løb i den populære internationale 
touringcar serie. I hvert af de seneste tre år vandt Audi det 
største antal DTM-løb.

Innovation og teknik



Lightweight Insulation 
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Vand

Vandtæt membran

Produktets 
yderste lag

5.000 mm

7.500 mm

10.000 mm

Tryk

INNOVATIVE MATERIALER
Når nye materialetyper i arbejdstøjet giver  

ekstra fordele for dig

Beskyt tæerne på flere måder med  
komposit
Gennem mange år var sikkerhedssko udstyret med tunge tåkapper 
af stål. I dag kan du få tåkapper med samme sikkerhed, men af kom-
posit. Komposit er lettere og så er det i modsætning til metal ikke 
kulde- og varmeledende. Ved at vælge sko med komposittåkappe 
(i kombination med tekstilsømværn) undgår du at blive udsat for 
kulde- eller varmepåvirkning udefra. Så kan du bibeholde en jævn 
temperatur i skoene.

Hold varmen i en let jakke
CLIMASCOT®-fór er innovativt, fordi det har 
en unik kombination af egenskaber. Især har 
du gavn af, at materialet kombinerer en me-
get lav vægt med effektivt isolerende evner. 
Så kan du holde varmen med en ganske let 
jakke. Fóret er desuden åndbart, og så fylder 
det ganske lidt, når det presses sammen og 
skal opbevares i fx en taske. Se termojak-
ker og vinterjakker med CLIMASCOT®-fór på 
www.mascot.dk.  

Vandtæthed på flere niveauer
Det er en stor belastning for dit helbred, hvis du 
bliver gennemblødt på en kold arbejdsdag. Men 
hvordan sikrer du, at dit arbejdstøj er helt vand-
tæt? Du kan gå efter overtøj med EN 343-certifice-
ring. Denne certificering sikrer, at dit tøj er både 
vandtæt og åndbart. Går du efter regntøj, der skal 
holde dig tør under heldagsregn, mens du står, går 
og sidder, er vandsøjletrykket et godt pejlemærke. 
I sådanne situationer skal du gå efter regntøj 
med et vandsøjletryk på omkring de 10.000 mm. 
Husk også at vælge åndbare materialer, så du kan 
komme af med fugten indefra, når aktivitetsni-
veauet er højt.
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Jakke – eller isolerende  
mellembeklædning?

Begge dele. Med tre tynde lag 
stof, der er ’svejset’ sammen, får 
du en præsentabel strik på yder-
siden, en blød fleece på indersi-
den og imellem dem en vind- og 
vandtæt membran. Du kan holde 
varmen langt ind i sæsonen. 
Men er vinteren hård og våd, 
er jakken også perfekt som det 
isolerende lag under en vandtæt 
skaljakke. To i én!

Let stretch-stof, 
der giver øget 
bevægelsesfrihed

Innovation og teknik

ÅNDBAR

VINDTÆT 

VANDAFVISENDE

17105-309-3309
Strikjakke med membran
78% polyester/15% polyacryl/ 
5% viskose/2% uld - 460 g/m²
Inkl. moms fra kr. 887,50
Ekskl. moms fra kr. 710,00

17005-309-3309
Strikjakke med kort lynlås og med 
membran
78% polyester/15% polyacryl/ 
5% viskose/2% uld - 460 g/m²
Inkl. moms fra kr. 826,25
Ekskl. moms fra kr. 661,00
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Hos MASCOT udvikles stoffet til 
arbejdsbukser helt fra bunden. Det 
sker for at sikre, at stoffet har den 
optimale kombination af egenskaber 
til det arbejde, bukserne skal bruges 
til. 

De fem mest populære stoftyper til 
arbejdsbukser til byggeri og hånd-
værk er ret forskellige, fordi behov 
og præferencer blandt dig og dine 
kolleger også er helt forskellige. 
Det er det trecifrede tal midterst 
i produktnummeret, der angiver 
kvaliteten.

Hver af bukserne 
findes i flere varianter 

– fx med hængelommer 
eller uden knælommer – 
og i forskellige farver. Se 

udvalget på 
www.mascot.dk 

Stoffets særlige fordele: Høj slid-
styrke, blødt at bære mod huden.

Stoffets særlige fordele: Meget 
robust samt blødt og behageligt 
mod huden via kølende egen-
skaber.

Slidstyrke: 4,5

Rivstyrke: 5

Slidstyrke: 4

Rivstyrke: 4,5

Slidstærkt kanvas-materiale Robust cavalry twill-materiale 

• Kvalitetsnummer: 010

• Komposition: 65% Polyester/ 
35% bomuld

• Vægt pr. m²:  310 gram
• Oeko-Tex® Standard 100

• Kvalitetsnummer: 203

• Komposition: 70% polyester/ 
30% lyocell (TENCEL®)

• Vægt pr. m²: 340 gram
• Oeko-Tex® Standard 100

• Industrivaskegnet: EN ISO 15797

• Certificeret UV-beskyttende

• Fugttransporterende og tempera-
turkontrollerende Tencel®

Find ekstra fordele i stoffet
Skal dine bukser være helt lette eller meget kraftige? Stretch eller fast stof? 
Måske vandafvisende eller ekstremt slidstærke? Eller en kombination? 

14031-203-0618 
Bukser med knæ- og hængelommer. Inkl. 
moms fra kr. 816,25. Ekskl. moms fra  
kr. 653,00. 

05079-010-01 
Bukser med knælommer. Inkl. moms fra  
kr. 856,25. Ekskl. moms fra kr. 685,00. 
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FREEDOM OF MOVEMENT
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Find egenskaberne via kvalitetsnummeret
Kig efter de tre cifre, der følger det femcifrede 
nummer. Så har du koden til egenskaber i pro-
dukterne.

Stoffets særlige fordele: Let og 
med god slidstyrke, holder form og 
farve vask efter vask

Stoffets særlige fordele: Absolut 
letteste buksekvalitet i sortimentet, 
højt indhold af bomuld.

Stoffets særlige fordele: Let, blødt 
og vandafvisende med stretch og 
høj slidstyrke.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Søg på det femcifrede nummer.

Slidstyrke: 3

Rivstyrke: 3

Slidstyrke: 3

Rivstyrke: 2

Slidstyrke: 5

Rivstyrke: 4,5

Let twill-materiale 100% stretch-materialeSuperlet twill-materiale

• Kvalitetsnummer: 442

• Komposition: 65% polyester/ 
35% bomuld

• Vægt pr. m²: 270 gram
• Oeko-Tex® Standard 100

• Industrivaskegnet: EN ISO 15797

• Certificeret UV-beskyttende

• Kvalitetsnummer: 230

• Komposition: 50% bomuld/ 
50% polyester

• Vægt pr. m²: 205 gram
• Oeko-Tex® Standard 100

• Certificeret UV-beskyttende

• Kvalitetsnummer: 311

• Komposition: 93% nylon/ 
7% elastan 

• Vægt pr. m²: 250 gram
• Oeko-Tex® Standard 100

• Firevejs-stretch

Innovation og teknik

17179-311-09 
Bukser med knælommer. Inkl. moms fra  
kr. 887,50. Ekskl. moms fra kr. 710,00. 

16279-230-11010 
Bukser med lårlommer. Inkl. moms fra  
kr. 561,25. Ekskl. moms fra kr. 449,00. 

17631-442-1809 
Bukser med knæ- og hængelommer. Inkl. 
moms fra kr. 750,00. Ekskl. moms fra  
kr. 600,00. 
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På de helt store nybyggerier bliver der ofte anvendt nogle lidt anderle-
des eller nyere systemer, løsninger og anlæg. MASCOT er netop flyttet 
ind i et nyt domicil og viser nogle løsninger frem fra den 35.500 m2 
store bygning, der rummer både al administration, udvikling og logi-
stikcenter under ét tag.

Ruder med solafskærmning og 
isolering
Bygningens største glasfacade vender mod syd og 
dermed mod store mængder sollys. Derfor er valgt en 
løsning med tre-lags-vinduer, der ifølge producenten 
er den seneste innovation og mest avancerede løsning 
inden for kontrol af solafskærmning.
Glasset adskiller effektivt lys og varme. Det lukker 
masser af lys ind og giver et lyst kontormiljø året rundt, 
men holder varmen ude, så man undgår overophed-
ning af lokalerne. Glasset giver desuden et behageligt 
indeklima året rundt, da det også har en høj isolerings-
evne, så varmen ikke forsvinder ud gennem glasset 
om vinteren. Som følge af glassets egenskaber kan der 
spares på energiforbruget samlet set, da der ikke skal 
bruges ekstra energi på opvarmning om vinteren og 
nedkøling om sommeren. Udseendet er æstetisk neutralt 
og uden udvendig refleksion. 

Topmoderne anlæg og 
løsninger i byggeriet

50128-933-01014 T-shirt, langærmet. Inkl. moms fra 
kr. 551,25. Ekskl. moms fra kr. 441,00. 15089-154-
010 Værktøjsvest . Inkl. moms fra kr. 1025,00. Ekskl. 
moms fra kr. 820,00. 15079-010-010 Bukser med 
knælommer. Inkl. moms fra kr. 1142,50. Ekskl. moms 
fra kr. 914,00. 

12002-149-11010 Softshelljakke. Inkl. moms fra  
kr. 953,75. Ekskl. moms fra kr. 763,00. 12179-203-

11010 Bukser med knælommer. Inkl. moms fra  
kr. 770,00. Ekskl. moms fra kr. 616,00. 
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Topautomatiseret logistikcenter
Et af de vitale organer i MASCOTs byggeri er det fuld-
automatiske færdigvarelager, som er en del af et omfat-
tende logistikcenter. Hele processen fra varemodtagelse 
til vareudsendelse er automatiseret i højest mulige grad. 
Topmoderne hardware og software er kombineret, så 
varerne styres og transporteres i et lukket flow til og 
fra højlageret ved hjælp af robotter, transportbånd etc. 
Ligeså er eksempelvis processen omkring ordreforsen-
delsen automatiseret.

Køle- og varmean-
læg i undergrunden
Til opvarmning af bygningen 
om vinteren og nedkøling om 
sommeren har MASCOT valgt 
et grundvandskøle- og varme-
anlæg. Store bygninger har som 
regel et stort varmeoverskud om 
sommeren. Den overskudsvarme 
lagres i grundvandsmagasinerne i 
cirka 60 meters dybde og pumpes 
så op og anvendes til opvarmning 
i kolde perioder. Om sommeren 
køles bygningen tilsvarende med 
lagret kulde. Vandet kommer 
dermed til at cirkulere i et kredsløb 
mellem bygningen og de varme 
og kolde magasiner under jorden. 
Denne sæsonlagring i under-
grunden vurderes til at kunne 
give energibesparelser på helt op 
til 60% på opvarmning og 90% 
på køling samt at kunne reducere 
CO2-udslippet væsentligt.

Fakta om lagerløsningen:
• Rummer pt. mere end 4 millioner stk. arbejdstøj  

og sikkerhedssko, plads til langt mere

• Har næsten 400.000 kasselokationer

• 14 kraner

• Hver kran vejer 3,6 ton og kører op mod 40 km/t

• Der kan hentes 140 kasser i timen pr. kran

• Hver kran betjener 28.000 lokationer

Innovation og teknik

17115-318-01009
Jakke med CLIMASCOT®-for, 
lav vægt, vandafvisende
100% polyester - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 760,00
Ekskl. moms fra kr. 608,00
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Facade og granit
• 6500 m2 facade

• 965 tons granit til gulve, 
udendørs belægning og  
bænke (plinte)

Et byggeri i 
 skala

Måske har du været med på nogle af de helt store byg-
gerier. Så ved du, hvor stort der ind imellem bliver købt 
ind, når der skal elementer, loft, gulv, facade og inven-
tar til det hele. Få lidt indsigt i mængderne fra MASCOTs 
hovedkvarter i Danmark.

Nedhængte 
lofter
I alt 13.230 m², herunder:

• 150 m² hygiejneloft

• 390 m² bambus listeloft

• 1.100 m² fast gipsloft

• 11.590 m² akustikloft

• 794 kølebafler
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Den hurtigst voksende 
græsart
MASCOT har valgt bambus til gulve, døre og 
vægbeklædning. Bambus har en bæredygtig 
profil, da det er en græsart (ikke en træart), der 
efter fældning vokser ud til samme længde igen 
i løbet af kun cirka 5 år. Bambus kræver ikke 
kunstvanding, kunstgødning eller pesticider for 
at gro, og den absorberer store mængder CO2.

• 421 stk. døre (herunder 140 stk. 
bambusdøre)

• 12.150 m2 bambusgulv, svarende til 198 tons 
eller godt 57 km gulvbrædder i løbende meter

• 1.825 m² bambusbeklædning på indvendige  
gipsvægge

• 3,3 km bambus fodlister

• 390 m² bambus listeloft

Belysning og el 
• 2 transformere på i alt 2500 kW

• 100 km powerkabler

• 70 km EDB- og svagstrømskabler 

• 2000 EDB-stik

• 400 PIR sensor (lysstyring)

• 40 eltavler

• 600 meter udvendige LED-bånd 
langs facaden

• 953 stk. LED-armaturer på sammenlagt 5,2 km

Stål
• 800 tons stål 

Innovation og teknik

MASCOTs nye hovedkvarter, mens det fortsat var i byggefasen.
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SAFETY FIRST

Specielt 
designet og 
figursyet til 
kvinder

For at komme sikkert og komfortabelt gennem vinteren er enten en  
vinterjakke eller en softshell et must. Vælg en vandtæt eller en vand- 
afvisende model. Begge jakker er vindtætte og åndbare samt designet  

til kvinder. 

18545-231-17
Vinterjakke, damemodel,  
vandtæt, kl. 3
100% polyester - 210 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1807,50
Ekskl. moms fra kr. 1446,00

18512-246-17
Softshelljakke, damemodel, 
vandafvisende, kl. 3
100% polyester - 360 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1185,00
Ekskl. moms fra kr. 948,00
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Fuld bevægelsesfrihed

HAVE 
A SAFE 

DAY

Forlænget ærme 
på håndryggen er 
en ekstra beskyt-

telse mod kulde og 
nedbør

Hætten er afta-
gelig, foret og 
har regulerbar 
elastiksnøre.

Vinteren bringer flere arbejds-
timer i mørke eller tusmørke 
med sig, og her gør hi-vis-tøj 
en stor forskel, så du bliver 
set. Men sikkerhed er ikke det 
eneste, du kan vælge jakke 
efter. Vælg komfort hele sæ-
sonen med en åndbar, vindtæt 
og vandafvisende softshell 
med optimal bevægelsesfri-
hed. Findes også i kvindepas-
form (model 18512).

Fuld komfort 
Fuld sikkerhed 
Hele vinteren

Sikkerhed

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

15502-246-1709
Softshelljakke, vandafvisende, 
 fleece på indersiden, kl. 3
100% polyester - 360 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1162,50
Ekskl. moms fra kr. 930,00
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Den fluorescerende 
farve holder dig synlig 
i dagslys.

Reflekserne sikrer synlig-
hed i mørke.

Vi præsenterer…
SIKKERHEDSBEKLÆDNING
…smart og certificeret

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Og mellem forskel-
lige sikkerheds-
klasser i EN ISO 
20471.

Der er to metoder til at 
opnå højeste sikkerhed 
med klasse 3. Iklæd dig et 
klasse 3 produkt. 

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

Se video:  
www.mascot.dk/

safe

15535-231-1709 Vinterjakke. Inkl. moms fra 
kr. 1773,75. Ekskl. moms fra kr. 1419,00. 

15679-860-0917 Bukser med knælommer. Inkl. moms fra kr. 790,00. Ekskl. moms fra kr. 632,00. 
50581-964-09 T-shirt, langærmet. Inkl. moms fra kr. 193,75. Ekskl. moms fra kr. 155,00.  
15565-249-1709 Vest. Inkl. moms fra kr. 683,75. Ekskl. moms fra kr. 547,00. 15501-231-1709  
Skaljakke. Inkl. moms fra kr. 1570,00. Ekskl. moms fra kr. 1256,00. 

15535-231-1709 Vinterjakke. Inkl. moms fra kr. 1773,75. Ekskl. moms fra kr. 1419,00. 
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Sikkerhedstøjet har 
præcis de samme 
funktioner og lom-
mer, som du kender 
fra dit almindelige 
arbejdstøj.

MASCOT har mere end 100 
forskellige produkter inden 
for sikkerhedsbeklædning. 
Alle produkterne er EN ISO 
20471 certificerede.

Du kan vælge mellem 
forskellige fluore-
scerende farver. Gul, 
orange og rød.

Sikkerhed

Er du en af dem, som skal bære sikkerhedstøj ind imellem?  
Det er der en god grund til, for certificeret sikkerhedstøj kan 
være afgørende for, om dine omgivelser kan se dig og passe  
på dig. 

Har du helt styr på dine mange valgmuligheder? 

Eller kombinér to pro-
dukter, der er klasse 
3-certificerede tilsam-
men.

15579-860-14010 Bukser med knælommer. Inkl. moms fra kr. 816,25. Ekskl. moms fra kr. 653,00. 
15515-249-14010 Jakke. Inkl. moms fra kr. 892,50. Ekskl. moms fra kr. 714,00. 

15503-259, Tofarvet. Fleecejakke. Inkl. moms fra kr. 1162,50. Ekskl. moms fra kr. 930,00. 15579-860, 
Tofarvet. Bukser med knælommer. Inkl. moms fra kr. 816,25. Ekskl. moms fra kr. 653,00. 
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Intet børnearbejde

Intet tvangsarbejde

Et godt arbejds-
miljø tilpasset 
lokale forhold

Ingen  
diskrimination

Rimelig arbejdstid 
og løn

Et effektivt ledelses-
system med kontrol 
af underleverandø-
rers medarbejder-
forhold

Organisationsret og 
retten til kollektive 
forhandlinger

Socialt ansvarlig 
produktion

MASCOT syr selv tøjet
MASCOTs arbejdstøj bliver fremstillet 
på MASCOTs egne fabrikker i Vietnam 
og Laos. Her arbejder mere end 2000 
MASCOT-medarbejdere. Langt største-
parten af arbejdstøjet laver MASCOT 
nemlig selv. Det giver stor fleksibilitet 
i forhold til efterspørgslen. Men endnu 
vigtigere: Det giver mulighed for 100% 
kvalitetssikring. Både hvad angår dine 
MASCOT-produkter og de ansattes 
gode arbejdsmiljø og -vilkår.

Medarbejderpleje
Alle ansatte tilbydes en god (gratis) frokost, og det er i høj kurs blandt de ansatte. Det gode arbejds-
miljø sikres også ved hjælp af god ergonomi og behagelige arbejdsomgivelser, og medarbejderne 
udvikles fagligt gennem sparring, træning og undervisning. 
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MASCOTs produktion på fire fabrikker i Vietnam og Laos er SA8000-certificeret. Cer-
tificeringens formål er at sikre de ansattes rettigheder og beskytte dem på alle områ-
der. Audits efter SA8000 sker to gange årligt og foretages af et uvildigt certificerings-
bureau.

Sikkerhed
Sikkerhed har allerhøjeste prioritet, og 
medarbejderne undervises dagligt i potentielle 
sikkerhedsrisici. Førstehjælpskurser og brand-
slukningsøvelser gennemføres også jævnligt.

Sundhed
MASCOT har indrettet egen lægeklinik på 
fabrikkerne. Læger og sygeplejersker vejleder 
og giver behandling til de ansatte som i en 
almindelig lægeklinik. Derudover sørger sund-
hedspersonalet for, at de ansatte jævnligt får 
sundhedsundervisning.
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MASCOT - et smart, 
hurtigt og kvalitets-
bevidst valg

Smart
MASCOT er et smart valg, hvis du stiller krav til dit 
arbejdstøj og samtidig har fokus på kvalitet kontra pris. 
Produkterne er langtidsholdbare hvad angår slidstyrke og 
funktioner – og det giver værdi for pengene, når du ikke 
skal skifte arbejdstøj så tit.
Med hele 600 produkter til din rådighed, kan du finde 
præcis det, du har brug for. Fra top til tå, til sommer og 
vinter. Du får tøj, der sidder perfekt uanset kropsform – 
vælg din størrelse mellem op til fire benlængder i bukserne 
og i et bredt udvalg af størrelser. 

Hurtigt
Det er hurtigt og nemt at handle med MASCOT. Du har en 
MASCOT-forhandler i nærheden, hvor du kan få vejledning  

og prøve tøjet på. Du kan også bestille via online bestillings-
platforme for at spare tid. 
Der er desuden hurtig og sikker levering med MASCOTs 
lager på mere end 4 millioner produkter som supplement til 
udvalget hos din lokale forhandler.

Kvalitetsbevidst
MASCOT er et kvalitetsbevidst valg. Selve arbejdstøjs-
produkterne og sikkerhedsskoene er gennemtestede og af 
højeste kvalitet, både hvad angår holdbarhed, design og 
funktioner. 
Med i købet af MASCOT-produkter får du tillige varer, der 
er produceret under gode og trygge arbejdsforhold for de 
ansatte.
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4 MIO.
PRODUKTER 
PÅ LAGER

20.000 
VARENUMRE

UNIKKE 
PRODUKTER

FAMILIE

 EJET

DANSK
DESIGN

EGNE FABRIKKER
I LAOS OG 
VIETNAM4

 GRUNDLAGT

 1982

SOCIALT
ANSVARLIG 
PRODUKTION

INTERNATIONALE PRISER

98%
LEVERINGSEVNEEGNE SÆLGERE I 

15 EUROPÆISKE 
LANDE



www.facebook.com/MascotWorkwear

www.instagram.com/mascot_workwear

Klæd dig i lag! Så er du forberedt på alt 
vejr i hele vintersæsonen
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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

Alle priser er vejledende udsalgspriser. Priser er angivet både inklusiv og eksklusiv moms i DKK. Priserne er gældende fra den 01.09.2018 til 
31.12.2018. Produkterne i magasinet er særligt velegnede til professionelle håndværkere. Der tages forbehold for produktændringer,  
prisstigninger, trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer. 

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

www.youtube.com/mascotinternational
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50561-940-09 Funktionsundertrøje. Inkl. moms fra kr. 530,00. Ekskl. moms fra kr. 424,00. 17165-318-4409 Termovest . Inkl. moms fra kr. 632,50. Ekskl. moms 
fra kr. 506,00. 17684-319-09 Hættetrøje med kort lynlås. Inkl. moms fra kr. 571,25. Ekskl. moms fra kr. 457,00. 17001-411-4409 Skaljakke. Inkl. moms fra kr. 
1245,00. Ekskl. moms fra kr. 996,00. 17079-311-09 Bukser med knælommer. Inkl. moms fra kr. 1142,50. Ekskl. moms fra kr. 914,00. 50409-876-0918 Sokker. 
Inkl. moms fra kr. 198,75. Ekskl. moms fra kr. 159,00. 00718-100-08 Knæpuder. Inkl. moms fra kr. 122,50. Ekskl. moms fra kr. 98,00. F0130-849-91133 Sikker-
hedssko. Inkl. moms fra kr. 1120,00. Ekskl. moms fra kr. 896,00. 
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