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Ideel beklædning til fysisk aktivitet i varme omgivelser
Vælg et af disse produkter, når du vil sørge for at have en god og
behagelig regulering af kropstemperaturen – selv når du er fysisk
Deze producten zorgen voor een goede
aangename
regulering van de og tørrer hurtigt. Vi har
aktiv.enStoffet
er svedtransporterende
lichaamstemperatuur, zelfs in warme
werkomgevingen
en wanneer
fysiek actief bent.
desuden givet produkterne
enuantibakteriel
efterbehandling, der
De stof is vochtafdrijvend, droogt snel
en
is
antibacterieel
behandeld
om
luchtjes
te
hæmmer dannelsen af lugt. Beklædning fremstillet af dette matevoorkomen.
riale giver selv ved høje temperaturer en komfortabel arbejdsdag
for brugeren.

Comfortabel bij hoge temperaturen
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MASCOT ADVANCED | T-shirt met borstzak, vochtregulerend, moderne
pasvorm
Artikelnummer: 17782-945

MASCOT ADVANCED | Polo met borstzak, vochtregulerend, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17283-945

92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochttransporterend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Borstzak met rits.

®

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochttransporterend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Borstzak met rits.

®

92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²
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MASCOT ADVANCED | T-shirt, vochtregulerend, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17482-944
®

92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²
Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochttransporterend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals.
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MASCOT ADVANCED | T-shirt met lange mouwen, vochtregulerend, moderne
pasvorm
Artikelnummer: 17281-944
®

92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²
Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochttransporterend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals.
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MASCOT® ADVANCED | T-shirt met beerlogo en BEAR IN MIND-tekst.
Artikelnummer: 17381-983
100% katoen - 160 g/m²
Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

06

MODERN FIT

MASCOT® ADVANCED | T-shirt met ADVANCED-tekst, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17181-983
100% katoen - 160 g/m²
Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MODERN FIT

MASCOT® ADVANCED | T-shirt met beer met surfplank, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17982-983
100% katoen - 160 g/m²
Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ADVANCED | Sweatshirt met beer, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17284-280

MASCOT® ADVANCED | T-shirt met surfer, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17082-250

60% katoen/40% polyester - 310 g/m²

100% katoen - 195 g/m²

Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Voorgekrompen katoen met aniti-pilling (pluist niet).
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ADVANCED | T-shirt met surfer, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17182-250

MASCOT® ADVANCED | T-shirt met surfplanken, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17282-994

100% katoen - 195 g/m²

90% katoen/10% viscose - 195 g/m²

Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Voorgekrompen katoen met aniti-pilling (pluist niet).
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Maat: S-3XL
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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Als u meer van uw
sweatshirt verlangt
In de MASCOT® ADVANCED collectie is er opnieuw
gekeken naar de functies, stoffen en details van de
sweatshirts. Deze tops kunnen worden beschouwd
als iets tussen een sweatshirt en een softshell
in. Zoals bij andere producten in deze collectie is
bescherming tegen weersinvloeden inbegrepen door
middel van effectieve isolatie tegen de kou op de
hals.
De stof is elastisch en comfortabel, maar verschilt
van traditionele sweatshirts door de modernere look.
Geeft u de voorkeur aan een capuchon, volledige
ritssluiting of verstelbare kraag? Met vier varianten is
er één voor elke smaak en elke situatie.

01009

09

MODERN FIT

MASCOT® ADVANCED | Capuchontrui met korte rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17684-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Rits bij de hals met windvanger.
• Voorzakken.
• Capuchon met verstelbaar elastiek.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.

3309

4409
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MASCOT® ADVANCED | Sweater met hoge verstelbare kraag, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17584-319

MASCOT® ADVANCED | Capuchontrui met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17384-319

69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat
hij niet irriteert.
• Ventilatie onder de armen.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Capuchon met verstelbaar elastiek.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• De stof op de borst is geschikt om te bedrukken.
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Nieuwe generatie lichte
fleecetruien
Het elastisch materiaal met een elegant, glad
oppervlak biedt een nieuw type fleece. De look, fit
en comfort zijn iets nieuws in de fleece categorie.
De trui sluit relatief nauw aan op het lichaam, en
door het gebruik van én dunner materiaal onder
de mouwen en langs de zijkanten heeft u volledige
bewegingsvrijheid voor uw armen.
De nieuwe generatie fleece truien biedt extra
functies om je warm te houden: een hoge,
nauwsluitende kraag, mouwen die over de handen
kunnen worden getrokken en gaten voor de
duimen.
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MASCOT® ADVANCED | Fleecetrui met korte rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17003-316
100% polyester - 260 g/m²
Maat: XS-4XL
• Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Openingen voor de duim in de mouwen.

MODERN FIT
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PASVORM

MASCOT® ADVANCED | Fleecetrui met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17103-316
100% polyester - 260 g/m²
Maat: XS-4XL
• Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Openingen voor de duim in de mouwen.
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Lightweight Insulation

Houd de warmte vast met
CLIMASCOT®
Het product is gevoerd met CLIMASCOT®, effectief
isolerend, licht en zacht. Het neemt samengedrukt
weinig ruimte in. Er is bij CLIMASCOT® ook rekening
gehouden met het milieu: tijdens de productie is
gerecycled materiaal toegepast. MASCOT® ADVANCED
heeft in totaal drie producten met CLIMASCOT®.
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LICHTGEWICHT

01009

WATERAFSTOTEND

REFLECTIE
EFFECTEN

4409

3309

0618

Lightweight insulation

MASCOT® ADVANCED | Winterbodywarmer met CLIMASCOT®, lichtgewicht,
waterafstotend
Artikelnummer: 17165-318
100% polyester - 240 g/m²
Maat: XS-4XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend
geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ADVANCED | Sweater met rits, hoge kraag, moderne pasvorm
Artikelnummer: 17484-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat
hij niet irriteert.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Ventilatie onder de armen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
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Lightweight Insulation

Thermojack met
geavanceerde
lichtgewichtvoering
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Lightweight insulation

MASCOT® ADVANCED | Jack met CLIMASCOT®-voering lichtgewicht,
waterafstotend
Artikelnummer: 17015-318
100% polyester - 260 g/m²
Maat: S-3XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Waterafstotend materiaal.
• Tricot kraag.
• Borstzak is geschikt voor bedrukking.
• Binnenzakken.
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MASCOT® ADVANCED
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tegen weer en wind

09

ADEMEND

WINDDICHT

010

WATERDICHT

LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

Lightweight insulation

MASCOT® ADVANCED | Winterjack met CLIMASCOT®, waterdicht
Artikelnummer: 17035-411
87% polyamide/13% elastaan - 200 g/m²
Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/1 en EN 342 - kl. 3/3.
Maat: XS-4XL
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterdicht.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ADVANCED | Gebreid jack met membraan
Artikelnummer: 17105-309
78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol - 460 g/m²
Maat: XS-4XL
• Het gebreide materiaal bestaat uit drie samengevoegde lagen stof: gebreid aan
de buitenkant, zacht fleece aan de binnenkant, met daartussen een winddicht en
waterafstotend membraan.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat
hij niet irriteert.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Gebreide jassen–
een nieuw type
softshell
Het gebreide materiaal van
MASCOT® ADVANCED bestaat uit
drie samengevoegde lagen stof: de
buitenste laag is gebreid, de binnenkant
is fleece en tussen de twee lagen zit
een wind- en waterdicht membraan.
Daardoor zijn de gebreide jassen
flexibel, ademend, winddicht en
waterafstotend - bijna als een softshell.
Op de onderkant van de mouwen en
langs de zijkanten wordt een dunner
materiaal geplaatst om optimale
bewegingsvrijheid en comfort te geven.
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MASCOT® ADVANCED | Gebreid jack met korte rits en membraan
Artikelnummer: 17005-309
78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol - 460 g/m²
Maat: XS-4XL
• Het gebreide materiaal bestaat uit drie samengevoegde lagen stof: gebreid aan
de buitenkant, zacht fleece aan de binnenkant, met daartussen een winddicht en
waterafstotend membraan.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat
hij niet irriteert.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ADVANCED | Jack, 4 way stretch, waterdicht, lichtgewicht
Artikelnummer: 17001-411
87% polyamide/13% elastaan - 200 g/m²
Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/3.
Maat: XS-4XL
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterdicht.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
• Goedgekeurd volgens EN 343 - gecertificeerde bescherming tegen regen.
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MASCOT® ADVANCED
Lightweight Insulation

Hoeveel lagen hebt u
nodig?
In overgangsperiodes zijn twee lagen vaak voldoende:
een vochtafdrijvende en een isolerende laag. Het
thermojack van MASCOT® ADVANCED met de
isolerende CLIMASCOT® voering is de juiste keuze
wanneer u een lichte en zachte overgangsjas zoekt laag 2. Als het flink koud wordt, is het jack dankzij de
lichte voering met zijn unieke samenstelling uitstekend
geschikt als isolerende tussenlaag. Lees meer over
CLIMASCOT® Lightweight Insulation op pagina 76.
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Lightweight insulation

MASCOT® ADVANCED | Jack met CLIMASCOT®-voering lichtgewicht,
waterafstotend
Artikelnummer: 17115-318
100% polyester - 240 g/m²
Maat: XS-4XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend
geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Een broek die u niet meer
uit wilt trekken
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MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met kniezakken en afneembare
spijkerzakken van Dyneema®, 4 way stretch, lichtgewicht
Artikelnummer: 17031-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk
worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek
moet worden gewassen.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar®
en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van
DSM.
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MASCOT® ADVANCED | Jack, 4 way stretch, lichtgewicht
Artikelnummer: 17101-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
Maat: S-4XL
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met kniezakken, 4 way stretch, lichtgewicht.
Artikelnummer: 17179-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet
terwijl de broek wordt gedragen.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met
de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.

21

Indsalgsbrochure forår 2019 Advanced_Flex.indd 21

04-03-2019 11:25:26

Een driekwart broek die
past - ongeacht uw maat
Bij werkbroeken kunt u standaard altijd kiezen
uit verschillende lengtematen, maar driekwart
broeken hebben over het algemeen maar één
lengtemaat. Daarom is het trekkoord in deze
driekwart broeken essentieel voor uw comfort. U
kunt er de lengte gemakkelijk mee aanpassen zodat
de kniebeschermers helemaal goed zitten, ongeacht
de lengte en beenlengte van de drager. Zo heeft u
altijd alle voordelen van de ergonomisch ontworpen
broekspijpen.

06

09

010

33

44

55

WATERAFSTOTEND

LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE
PASVORM

SPIJKER
ZAKKEN

KNIEZAKKEN

18

MAGNET

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Driekwart broek met afneembare spijkerzakken, 4 way
stretch, lichtgewicht.
Artikelnummer: 17049-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
Binnenbeenlengte en maat: 53 cm: C 42‑C 68
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk
worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek
moet worden gewassen.
• Dijbeenzak met telefoonzakje en geïntegreerde ID-kaarthouder.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar®
en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van
DSM.
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MASCOT® ADVANCED

Gebruik het volledige
assortiment
Het assortiment van MASCOT bestaat uit meer dan 600
producten met tot wel 24 verschillende kleuren. We
hebben de kleuren van de collecties op elkaar afgestemd
zodat u producten uit de verschillende collecties
gemakkelijk kunt combineren.
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Wij produceren de kleding
zelf
De werkkleding van MASCOT wordt gemaakt in de
eigen fabrieken van MASCOT in Vietnam en Laos.
Hier werken meer dan 2000 MASCOT-medewerkers.
Het overgrote deel van de werkkleding maken we
zelf, wat ons de flexibiliteit geeft om in te spelen op
de altijd-veranderende vraag van onze klanten. Maar
nog belangrijker: Het maakt 100% kwaliteitscontrole
mogelijk, niet alleen ten opzichte van uw MASCOTproducten, maar ook met betrekking tot het
arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden.
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MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met Kevlar®/Dyneema® kniezakken, 4 way
stretch, lichtgewicht.
Artikelnummer: 17079-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar®
en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met
de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.

Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van
DSM.
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MASCOT® ADVANCED
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MASCOT® ADVANCED | Shorts met afneembare CORDURA®-spijkerzakken, 4
way stretch, lichtgewicht
Artikelnummer: 17149-311

MASCOT® ADVANCED | Werkbroek, 4 way stretch, lichtgewicht
Artikelnummer: 17279-311

93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Afneembare ID-kaarthouder die gemakkelijk kan worden bevestigd aan een
dijbeenzak of D-ring - kan ook worden gebruikt met alle producten met een D-ring.

Binnenbeenlengte en maat: 36 cm: C 42‑C 68
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.
• De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk
worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek
moet worden gewassen.
• Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.

93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²
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MASCOT® ADVANCED
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www.mascot.nl
www.facebook.com/MascotWorkwear

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

www.youtube.com/mascotinternational
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Denmark · Tel. +31-(0)35 702 35 35 · Fax +45 87 24 47 41
info@mascot.nl
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