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+2600 MEDEWERKERS

WERELDWIJD 
MEER DAN 
3000 DEALERS

MASCOT: een snelle, gemakkelijke en kwaliteitsbewuste 
keuze

Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er staat een volledig assortiment 
werkkleding en veiligheidsschoenen tot uw beschikking - van top tot teen en 
van de zomer tot de winter. U hoeft maar op één plaats te kopen en u krijgt 
wereldwijd verkoopondersteuning. Bovendien kunt u zo veel van uw zaken 
met MASCOT automatiseren als u wilt. 

Winkelen bij MASCOT is ook nog eens snel. Wij bieden u gebruiksvriendelijke 
online bestelplatforms zodat u tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden. 
Daarnaast verzenden we bestellingen vanuit de hele wereld binnen 24-48 uur 
vanuit een volautomatisch, topmodern logistiek centrum met een constante 
voorraad van meer dan 4 miljoen producten. Foutloos en snel - en, indien u 
dat wilt, individueel verpakt.

Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze van uw kant. Het gaat 
er niet alleen om dat de werkkleding en veiligheidsschoenen zelf grondig 
getest zijn en een hoge kwaliteit hebben. Het gaat er ook om dat u de 
effectiefste oplossingen krijgt voor bestellen en service. En niet in de laatste 
plaats betekent het ook dat u bij MASCOT producten koopt die geproduceerd 
zijn onder goede omstandigheden. Het overgrote deel van de artikelen van 
MASCOT wordt geproduceerd in onze eigen MVO-gecertificeerde fabrieken 
in Vietnam en Laos. Wij garanderen goede werkomstandigheden - en 
maatschappelijk verantwoorde werkkleding.

Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn producten, services 
en oplossingen constant ontwikkelt. Wij richten ons op de mogelijkheden en 
beperkingen van onze huidige en potentiële klanten. Deze input staat centraal 
bij de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen van MASCOT. We 
willen steeds vooroplopen bij het leveren van de beste oplossingen aan onze 
klanten. Zodoende kunnen ook onze klanten voorop blijven lopen.
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Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden 
uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel uw rug als uw 
voeten met behulp van een extreem schokabsorberend 
zoolmateriaal van ETPU.

Schoenen uit de DYNAMIC-collectie zijn slijtvast en comfortabel 
om in te bewegen. De schoenen hebben een effectieve 
schokdemping en een transparante zool die geen sporen 
achterlaat.

De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De 
FLEX-modellen laten u vrij om uren te bewegen zonder dat uw 
voeten moe worden. Het gewicht van deze veiligheidsschoenen 
hoort bij de laagste op de markt.

De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste 
schoenen voor werkzaamheden buitenshuis. De schoenen zijn 
bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien 
van een sterke PU/rubberzool.

De FIT-collectie heeft een aangename pasvorm. De FIT-modellen 
wegen bovendien weinig, hebben een goede schokdemping en 
zijn flexibel.

Accessoires
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Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de 
CLASSIC-collectie een zeer comfortabele pasvorm. Kies 
CLASSIC als u op zoek bent naar een schoen die wat breder 
is dan gemiddeld.
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KNIELEND WERK

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

LICHTGEWICHTFLEXIBEL

FLEXIBEL

NON-MARKING
ZOOL

SCHOK-
ABSORBERENDPU/PU ZOOL

140˚ 

LICHTGEWICHT

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-collectie

Geschikt voor knielend 
werk met duurzame TPU-
teenversterking.

Composiet veiligheidsneus - 
geleidt geen kou of warmte.

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY
Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel 
uw rug als uw voeten met behulp van een extreem schokabsorberend zoolmateriaal van ETPU. Het 
zoolmateriaal absorbeert efficiënt de schok van het stappen op harde oppervlakken, zodat de druk 
niet belastend is voor de benen en de rug. 
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY biedt optimaal comfort voor uw voeten. Alle materialen verwerkt 
aan de voorvoet zijn extreem flexibel, zodat de schoen soepel alle bewegingen kan volgen en 
ondersteunen. Tegelijkertijd behoort het gewicht van de schoenen tot de laagste op de markt. 
Het gewicht wordt laag gehouden door metaalvrije lichtgewicht materialen zoals de composiet 
veiligheidsneus en de anti-perforatiezool van textiel, waardoor de schoenen volledig metaalvrij zijn.

De ETPU-zool zorgt voor efficiënte 
schokabsorptie, zodat de benen en de 
rug bij elke stap worden gespaard.

Het voorste gedeelte van de 
schoen buigt flexibel mee 
met de voet.

Non-marking, flexibele, 
lichtgewicht en schokabsorberende 
tweecomponenten zool van PU / PU, 
hittebestendig tot 140 °C.



F0130-849-91133 F0130-849-09888
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MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S1P F0130-849
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P

Artikelnummer:  F0130-849

Textiel Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Bovenmateriaal van slijtvast textiel.
• Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die 

de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug 
bij elke stap worden gespaard.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ
 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0131-849-01033 F0131-849-09140
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S1P
 

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P

Artikelnummer:  F0131-849

Textiel Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Bovenmateriaal van slijtvast textiel.
• Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die 

de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug 
bij elke stap worden gespaard.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0131-849

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



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

S1P
 F0132-996

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P

Artikelnummer:  F0132-996

Textiel Maat 42: 585 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - 

het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
• Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die 

de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug 
bij elke stap worden gespaard.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0133-996-09 F0133-996-18
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S1P
 F0133-996

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters

Artikelnummer:  F0133-996

Textiel Maat 42: 610 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - 

het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
• Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die 

de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug 
bij elke stap worden gespaard.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



LIGHTWEIGHT
COMFORT

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY
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SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

Genoeg van vermoeide voeten en pijnlijke benen?

De veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en veel vrijheid 
voor uw voeten en rug. Het extreem schokabsorberende materiaal van de zolen absorbeert 
perfect schokken bij het lopen op een harde ondergrond, zodat de druk uw lichaam niet belast. 
Tegelijkertijd horen de schoenen tot de lichtste op de markt. 
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S1P S1PS1P S1PS1P S1P

S3 S3 S3S3 S3S3

F0123-772-0911F0125-773-0917 F0124-773-0917F0125-773-09118 F0124-773-09118

F0128-775-09 F0129-947-09F0121-770-0902F0121-770-09880 F0122-771-09880

F0126-774-09880

F0127-775-09

KNIELEND WERK

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

LICHTGEWICHTFLEXIBEL

FLEXIBEL

NON-MARKING
ZOOL

SCHOK-
ABSORBERENDPU/PU ZOOL

140˚ 

LICHTGEWICHT

Geschikt voor knielend 
werk met duurzame TPU-
teenversterking.

Composiet veiligheidsneus - 
geleidt geen kou of warmte.

MASCOT® FOOTWEAR FLEX
De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. In de FLEX-modellen kunt u uren 
bewegen zonder dat uw voeten moe worden. De voet wordt in het achterste deel van de 
schoen ondersteund en gestabiliseerd, terwijl er voldoende ruimte is voor de bewegingen van 
de voorvoet. De schoenen zijn bovendien voorzien van een inlegzool met geoptimaliseerde 
ondersteuning van de voetboog om platvoeten te helpen voorkomen.
De schoenen uit de FLEX-collectie zijn zacht en comfortabel. De zool heeft een uitstekende 
schokabsorptie en het voorste deel van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Tegelijkertijd 
krijgt u een schoen die licht is. Het gewicht van deze veiligheidsschoenen hoort bij de laagste op 
de markt.

Binnenzool met optimale ondersteuning 
voor de voetholte, die de neiging tot 
platte voeten kan tegengaan.

Het voorste gedeelte van de 
schoen buigt flexibel mee 
met de voet.

Non-marking, flexibele, 
lichtgewicht en schokabsorberende 
tweecomponenten zool van PU / PU, 
hittebestendig tot 140 °C.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FLEX-collectie



F0121-770-0902 F0121-770-09880
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

S3
 

Is zowel in damesmaten (breedte 8,  
schoenmaat 35-41) als in herenmaten 
(breedte 10, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar. 
F0121-770-0902 is alleen in herenmaten 
verkrijgbaar.

F0121-770
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, 
nylon/suède

Artikelnummer:  F0121-770

Nylon/suède Maat 42: 610 g

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 10 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 
6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND WRU

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0125-773-0917 F0125-773-09118
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S1P

 F0125-773
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P mesh met 
print

Artikelnummer:  F0125-773

Textiel Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een 

drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit 
doen.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



FREEDOM FOR  
YOUR FEET

FLEXIBLE

LIGHTWEIGHT
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

Voel de flexibiliteit

U merkt het al wanneer u deze schoen uit het rek pakt. Hij voelt licht in de hand en doorstaat 
ook de volgende test. Namelijk wanneer u de punt en de hiel van de schoen naar elkaar toe buigt 
om te voelen hoe gemakkelijk hij buigt. U zult merken dat hij makkelijker buigt dan de meeste 
andere schoenen. En als u hem aantrekt, merkt u dat hij zeer aangenaam en flexibel is om in 
rond te lopen. Zelfs urenlang per dag. Het geeft uw voeten vrijheid. En dat geldt overigens voor 
alle modellen uit de FLEX-collectie.
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Met het Boa®-sluitsysteem kunt u uw 
schoenen snel aan- en uittrekken.

1. Druk op het wieltje om het systeem te 
activeren.

2. Draai aan het wieltje om de veters aan 
te trekken voor een perfect passende 
schoen. Tijdens het draaien worden de 
veters aangetrokken door het wieltje.

3. Trek aan het wieltje tot het klikt, en de 
veters zitten meteen los.

Snelle en veilige sluiting

U kent misschien gemakkelijke sluitoplossingen van uw sport- of wandelschoenen. Maar hoe zit 
het met de veiligheidsschoenen die u iedere dag draagt? Probeer schoenen met Boa®-sluiting. 
De schoenen zijn niet alleen erg snel aan en uit te trekken. De roestvrije metalen veters verdelen 
ook nog eens de druk gelijkmatig over de wreef, zodat er niets is dat irriteert. Met Boa® zitten uw 
schoenen goed en krijgt u ondersteuning om veilig en comfortabel te lopen op iedere ondergrond. 
Snel en gemakkelijk.



F0122-771-09880
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S3

 F0122-771
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met Boa® 
sluiting, Dyneema®

Artikelnummer:  F0122-771

Textiel/suède Maat 42: 620 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR

KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0128-775-09
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S3

 F0128-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, 
volnerf buffelleer

Artikelnummer:  F0128-775

Volnerf buffelleer Maat 42: 720 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0127-775-09
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S3

 F0127-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, 
volnerf buffelleer

Artikelnummer:  F0127-775

Volnerf buffelleer Maat 42: 660 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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Lichte veiligheidsschoenen

Kunnen veiligheidsschoenen vederlicht zijn? Helaas niet, maar voor de FLEX-collectie hebben we 
er alles aan gedaan om het van de onderdelen van de schoen te beperken. Metaal is vervangen 
door composiet en textiel, en zware onderdelen zijn met behulp van nieuwe onderzoeken en 
technologie vervangen door lichtere alternatieven. Daardoor horen de schoenen uit de FLEX-
collectie bij de lichtste van de branche. En ze zijn tevens echt flexibel en aangenaam om te dragen.



F0124-773-09118F0124-773-0917
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

S1P
 F0124-773

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P mesh met 
print

Artikelnummer:  F0124-773

Textiel Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0123-772-0911

22

S1P
 F0123-772

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters, 
nylon TPU accenten

Artikelnummer:  F0123-772

Nylon Maat 42: 610 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot 

platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

 
S1P

 F0126-774
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P met 
veters, volnerf buffelleer

Artikelnummer:  F0126-774

Volnerf buffelleer Maat 42: 650 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de 

neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen 

metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende 
neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel 
warme als koude omgevingen.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/
PU.

• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 

2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0129-947-09
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S3

 F0129-947
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met 
veters

Artikelnummer:  F0129-947

CORDURA®/volnerf buffelleer Maat 42: 645 g

EU maat: 39-48  Wijdte 10 | UK maat: M 6-13  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®.
• Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de 

neiging tot platte voeten kan tegengaan.
• Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen 

metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende 
neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel 
warme als koude omgevingen.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende 
cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een 
oneffen ondergrond en ladders.

• Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/
PU.

• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 

2008.

FLEXIBEL LICHTGEWICHT METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

CAMBREUR KNIELEND WERK
NON-MARKING

ZOOL PU/PU ZOOL

140˚ 
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MASCOT® FOOTWEAR FLEX

1

2

3

4 Kijk naar de zool!

U moet er allereerst voor zorgen dat u stevig 
staat. De schoenen van MASCOT hebben het 
hoogste niveau van antislipeigenschappen, 
SRC. Als u knielend werk doet, moet u 
daarnaast schoenen kiezen waarbij het 
materiaal van de zool helemaal over de punt 
van de teen heen loopt en zo de ergste slijtage 
kan opvangen.

Zorg dat u de juiste werkschoenen koopt. 
Wij geven u vier goede tips.

De breedte van de schoen!

Let er bij het kiezen van schoenen op dat 
veiligheidsschoenen verkrijgbaar zijn in 
verschillende breedtematen. Breedtemaat 
8 is meestal geschikt voor vrouwen, terwijl 
mannen meestal breedtemaat 10 of 11 dragen.

Wat voor sluiting wilt u voor de 
schoen?

Overweeg een Boa®-sluiting als u uw schoenen 
gedurende de dag meermaals aan- en uittrekt. 
De roestvrijstalen veters van de Boa®-sluiting 
verdelen de druk gelijkmatig, waardoor de 
sluiting snel en gemakkelijk over de hele voet 
kan worden vastgetrokken.

Controleer de veiligheidsklasse!

Schoenen met de aanduiding S1P en S3 
beschermen tegen scherpe voorwerpen 
(antiperforatiezool) en beschermen de 
tenen tegen stoten en vallende voorwerpen 
(veiligheidsneus). Schoenen met S3 zijn 
bovendien waterafstotend.



F0108-937-09 F0107-937-09 F0113-937-09F0115-937-09140 F0113-937-0911F0111-937-09

F0116-937-09140 F0109-937-09F0114-937-09F0110-937-09 F0114-937-0911
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S1P S1P S3 S3S3 S3

S3 S3S3S3 S3

NON-MARKING
ZOOL

SCHOK-
ABSORBERENDPU/PU ZOOL

140˚ 

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

CAMBREUR

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en 
schokabsorberende tweecomponenten zool van 
PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

Composiet veiligheidsneus - 
geleidt geen kou of warmte.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FIT-collectie

MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en 
schokabsorberende cambreur.

De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en 
beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.

MASCOT® FOOTWEAR FIT
De FIT-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De schoenen bieden steun en zitten 
van teen tot hak goed. Vóór in de schoen is er genoeg ruimte, zodat de voorvoet en tenen 
voldoende bewegingsvrijheid hebben. De FIT-modellen wegen bovendien weinig, hebben een 
goede schokdemping en zijn flexibel, zodat de veiligheidsschoenen zelfs op lange dagen comfort 
blijven bieden. 



F0111-937-09
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

S3
 F0111-937

MASCOT® Manaslu | Veiligheidsschoenen S3 met Boa®-sluiting

Artikelnummer:  F0111-937

Leder Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die 

goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-
goedkeuring geldig.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een 
drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit 
doen.

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR PU/PU ZOOL

140˚ 

NON-MARKING
ZOOL

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND WRU
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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en goedgekeurd conform de antislipnorm, 
met goedkeuringen voor zowel SRA als SRB 
(respectievelijk getest met uitglijden in een 
zeepoplossing op keramieken ondergrond en 
getest met glycerine op stalen ondergrond). Dat 
zorgt automatisch voor goedkeuring met de 
beste norm voor antislipzolen: SRC.

Niet vergeten!
...om uw veiligheidsschoenen goed dicht te doen. 
Zodoende geven uw schoenen betere steun en neemt het 
gevaar van verdraaien of misstappen af.

Sta goed stevig

Voor uw veiligheid is het allesbepalend om 
schoenen te hebben waarin u goed stevig 
staat. Of een schoen antislip is, hangt af 
van het materiaal van de zool en of het 
zoolpatroon zo is gevormd dat de zool goed 
grip heeft op de ondergrond. Het zoolpatroon 
moet onder andere tot op zekere hoogte 
zelfreinigend zijn, zodat er bijvoorbeeld geen 
aarde tussen de ribbels blijft zitten. Dat maakt 
de schoenen namelijk onnodig zwaar en 
inflexibel. 

Bij MASCOT gebruiken we de nieuwste 
kennis om de zolen zo veel mogelijk antislip 
te maken. Alle zolen van MASCOT zijn getest 



F0115-937-09140
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S3

 F0115-937
MASCOT® Diran | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer:  F0115-937

Leder Maat 42: 524 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 

geschikt voor bijv. vliegvelden.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR
NON-MARKING

ZOOL

KNIELEND WERK PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 
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F0114-937-09 F0114-937-0911 
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S3

 F0114-937
MASCOT® Trivor | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0114-937

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 
geschikt voor bijv. vliegvelden.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR
NON-MARKING

ZOOL

KNIELEND WERK PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S3

 F0113-937
MASCOT® Ultar | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer:  F0113-937

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 

geschikt voor bijv. vliegvelden.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR
NON-MARKING

ZOOL

KNIELEND WERK PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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S3

 F0116-937
MASCOT® Rimo | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0116-937

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 
geschikt voor bijv. vliegvelden.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR
NON-MARKING

ZOOL

KNIELEND WERK PU/PU ZOOL

140˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

Metaalvrije schoenen

U vindt de combinatie van versterkte teen 
en anti-perforatiezool zonder metaal in de 
collectie ENERGY, FIT, FLEX en DYNAMIC. 
Als u helemaal geen metaal wilt, kiest u 
schoenen zonder Boa®-sluiting. De Boa®-
technologie is namelijk gebaseerd op een 
vetersysteem van roestvrij staal.

Niet vergeten!
...om zorgvuldig sokken te kiezen. Ze moeten 
vochtafdrijvend zijn om natte voeten te voorkomen. 
Natte voeten worden snel koude voeten. Misschien 
moeten de sokken ook extra isolerend zijn, als u in 
een koude omgeving werkt.

Geen koude voeten meer

Metaal geleidt warmte en koude. Als u 
in een koude omgeving werkt, kunnen 
veiligheidsschoenen met anti-perforatiezool 
en versterkte teen van metaal daarom koud 
zijn voor de voeten en met name voor de 
tenen. 

Dat kunt u voorkomen met een paar 
metaalvrije schoenen waarin de voeten niet 
worden blootgesteld aan externe invloeden 
van kou en warmte. De anti-perforatiezool 
is gemaakt van een stevig textielmateriaal 
dat de onderkant van uw voeten net zo goed 
beschermt tegen scherpe voorwerpen als 
metaal. De versterkte teen is gemaakt van 
composiet. Dat is een lichter materiaal dan 
metaal. Daarnaast biedt een versterkte teen 
van composiet gecertificeerde bescherming 
tegen druk - precies zoals een versterkte 
teen van metaal.



F0110-937-09

34

 
S3

 

Is zowel in damesmaten (breedte 8,  
schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 
11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

F0110-937
MASCOT® Mont Blanc | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer:  F0110-937

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 

geschikt voor bijv. vliegvelden.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die 

goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-
goedkeuring geldig.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR PU/PU ZOOL

140˚ 

NON-MARKING
ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

S3
 

Is zowel in damesmaten (breedte 8,  
schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 
11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

F0109-937
MASCOT® Bimberi Peak | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0109-937

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek 
geschikt voor bijv. vliegvelden.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR PU/PU ZOOL

140˚ 

NON-MARKING
ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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S1P
 

Is zowel in damesmaten (breedte 8,  
schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 
11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

F0108-937
MASCOT® Fujiyama | Veiligheidsschoenen S1P met veters

Artikelnummer:  F0108-937

Leder Maat 42: 524 g

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Ademende textielvoering en textielinzet in de schacht voor betere 

luchtdoorstroming.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op 

bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte 
geleiding beperkt.

• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR PU/PU ZOOL

140˚ 

NON-MARKING
ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

 
S1P

 

Is zowel in damesmaten (breedte 8,  
schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 
11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

F0107-937
MASCOT® Alpamayo | Veiligheidssandalen S1P met klittenbandsluiting

Artikelnummer:  F0107-937

Leder Maat 42: 540 g

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Snelsluiting, kan worden ingekort.
• Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
• Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op 

bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte 
geleiding beperkt.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 

Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

METAALVRIJ

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR PU/PU ZOOL

140˚ 

NON-MARKING
ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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S3S3 S3S3

S3S3

F0165-902-0907

F0072-911-09F0073-902-0907

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

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

SCHOK-
ABSORBEREND

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

CAMBREUR

KNIELEND WERK

Ergonomische versterkte teen 
van aluminium voor extra 
bescherming van de tenen en meer 
bewegingsvrijheid.

Schokabsorberend, zeer glijvaste tweecompononentenzool van PU/
rubber, hittebestendig tot een contacthitte van 300 °C.

Geschikt voor knielend 
werk met duurzame TPU-
teenversterking.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY-collectie

MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en 
schokabsorberende cambreur.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY
De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste schoenen voor werkzaamheden 
buitenshuis. De schoenen zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen slijtage als gevolg van kruipen 
op cementvloeren, werken in rioleringsbuizen of in vergelijkbare omstandigheden. De schoenen 
zijn bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien van een sterke PU/rubberzool, die 
bestand is tegen contacthitte tot 300°C. Dankzij de stevige versterkte teen (beschermende neus) 
zijn de schoenen ook zeer robuust bij knielend werk. De zolen hebben bovendien een buitengewone 
slipweerstand, en het profiel van de zolen is zo ontworpen dat vuil en aarde snel loslaten wanneer 
de zool buigt tijdens het lopen.



F0165-902-0907
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

S3
 

IMPACT

Met drie lagen enkelbescherming
- gecertificeerd conform EN ISO 20345 met een 
drukeffect van 4,8 kN.

F0165-902
MASCOT® Batura Plus | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0165-902

Volnerfleer Maat 42: 940 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra 

bewegingsvrijheid.
• Drielaags enkelbescherming, absorbeert en verdeelt druk en stoten op de 

enkel, EN ISO 20345 gecertificeerd.
• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
• De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, 

hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
• Vlamwerende Nomex®-veters.
• Slijtvaste antislipzool (SRC-gecertificeerd) - olie en benzinebestendig, tevens 

bestand tegen bepaalde chemicaliën.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS
ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL CAMBREUR

EN-
KEL-BESCHERM- KNIELEND WERK

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0073-902-0907
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S3

 F0073-902
MASCOT® Oro | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer:  F0073-902

Buffelleer Maat 42: 690 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen 

beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
• De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, 

hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
• Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
• Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
• Gestabiliseerd met TPU versterkingen, die ook extra slijtvastheid geven aan de 

hiel bij het uit doen van de schoenen.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS
ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL CAMBREUR

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

KNIELEND WERK

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND WRU  

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

S3
 F0074-902

MASCOT® Elbrus | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0074-902

Buffelleer Maat 42: 761 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen 

beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
• De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, 

hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
• Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
• Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS
ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL CAMBREUR KNIELEND WERK

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND WRU  
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191
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Waterdicht en ademend membraan

Sympatex® is marktleider in ademende en waterdichte membranen. De productie van Sympatex® 
is zeer geavanceerd. Het resultaat is een laagje van slechts vijf micrometer (0,005 mm) dik. Toch 
beschermt het uw voeten voor 100% tegen wind en water. Ook heeft het materiaal ademende 
eigenschappen.



F0169-902-09
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

 
S3

 F0169-902
MASCOT® Kamet Plus | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0169-902

Volnerfleer Maat 42: 980 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• Waterdicht en ademend Sympatex® membraan.
• Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, 

bewegingsvrijheid en comfort.
• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• Zeer comfortabele schokabsorberende zones bij de hiel en onder de voet.
• De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, 

hittebestendig tot 300°C contactwarmte.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR KNIELEND WERK
OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND WRU  
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0072-911-09
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S3

 F0072-911
MASCOT® Boron | Veiligheidslaarzen S3 met gespsluiting

Artikelnummer:  F0072-911

Geprent buffelleer Maat 42: 745 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• Speciale sluiting verhindert dat er lasspatten in de laars kunnen komen.
• Slijtvaste antislipzool (SRC-gecertificeerd) van rubber, hittebestendig tot 

300°C.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig, bestand tegen bepaalde chemicaliën 

en bovendien hittebestendig tot 300° C contactwarmte.
• Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra 

bewegingsvrijheid.
• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
• Dubbel effect - zowel de uitneembare inlegzool als de flexibele PU/rubberen 

zool zijn schokabsorberend.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS
ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL CAMBREUR

PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

LADDERGRIP
SCHOK-

ABSORBEREND WRU KNIELEND WERK
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

 
S3

 

Houd de warmte vast met Thinsulate™

Thinsulate™ Insulation is een isolerend materiaal dat wordt 
gebruikt in verschillende soorten schoenen en kleding. Dit lichte 
kunstofmateriaal zorgt ervoor dat de warmte van uw voeten wordt 
opgeslagen in luchtgaatjes in het materiaal. Tegelijk wordt vocht 
van de voet afgevoerd, zodat uw voeten droog blijven. Het ligt voor 
de hand schoenen met Thinsulate™ te kiezen voor werk in koude 
omstandigheden, waar het extra belangrijk is om uw voeten warm en 
droog te houden. 

Houdt de warmte 
van uw voeten vast

Vocht wordt doorgelaten, 
zodat uw voeten droog 
blijven

De warmte van 
uw voeten wordt 
opgeslagen in kleine 
luchtgaten

F0084-902
MASCOT® Craig | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0084-902

Volnerfleer Maat 42: 1025 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
• De isolerende voering van Thinsulate™ Insulation houdt uw voeten warm in 

een koude werkomgeving.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig, bestand tegen bepaalde chemicaliën 

en bovendien hittebestendig tot 300° C contactwarmte.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra 
bewegingsvrijheid.

• Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR
PU/RUBBER 

ZOOL

300˚ 

KNIELEND WERK

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND WRU  

BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



F0119-906-09888
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S1P

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

KNIELEND WERK

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL
NON-MARKING

ZOOL
SCHOK-

ABSORBERENDPU/PU ZOOL

140˚ 

Composiet veiligheidsneus - geleidt 
geen kou of warmte.

Geschikt voor knielend 
werk met duurzame PU-
teenversterking.

De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en 
beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.

Boa® sluiting met draaiknop en RVS-
kabelsysteem, eenvoudig en nauwkeurig te 
sluiten en met één klik weer snel te openen.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC-collectie

Non-marking, flexibele, 
lichtgewicht en schokabsorberende 
tweecomponenten zool van PU / PU, 
hittebestendig tot 140 °C.

MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC
DYNAMIC is de optimale keuze voor een actieve werkdag, waarbij de schoenen zowel slijtvast 
moeten zijn als lekker moeten zitten.
De modellen zijn uitgerust met een sterke versteviging op de neus (kruipneus), die onontbeerlijk 
is bij herhaaldelijk knielend werken. Dankzij de ergonomisch ontworpen pasvorm kunnen de 
schoenen goed buigen en bewegen zonder dat de binnenkant van de veiligheidsneus en andere 
veiligheidsdelen de voeten irriteren. De schoenen hebben een sportieve look, een effectieve 
schokdemping en een transparante zool die geen sporen achterlaat.



F0119-906-09888
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MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC

 
S1P

 F0119-906
MASCOT® Grofa | Veiligheidssandalen S1P met Boa®-sluiting 

Artikelnummer:  F0119-906

Nubuck Maat 42: 620 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
• Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een 

drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit 
doen.

• De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van 
composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude 
omgevingen.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 
maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR KNIELEND WERK PU/TPU SOHLE

NON-MARKING
ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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S3S3

PU/TPU ZOOL

120˚ 
ANTI-

PERFORATIEZOOL 
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

TPU-NEUS-
VERSTERKING

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

Tweecompononentenzool van PU/
TPU, hittebestendig tot 120 °C.

De kruipneus van TPU verlengt 
de levensduur van de schoen.

Ergonomische versterkte teen 
van aluminium voor extra 
bescherming van de tenen en meer 
bewegingsvrijheid.

De anti-perforatiezool van textiel is zeer 
flexibel en beschermt de voet tevens tegen 
warmte en kou.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC-collectie

MASCOT’s gepatenteerde, 
stabiliserende en schokabsorberende 
cambreur.

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de CLASSIC-collectie een zeer 
comfortabele pasvorm. Kies ook voor de modellen uit deze collectie als u op zoek bent naar een 
schoen die wat breder is dan gemiddeld. De schoenen zijn gemaakt van flexibele materialen 
die zorgen voor een goed loopcomfort. Uw voeten worden ook beschermd met stabiliteit op 
ongelijkmatige ondergronden dankzij een klein, stijf inzetstuk in het achterste deel van de zool. 
De CLASSIC-modellen zijn daarom zeer geschikt voor uiteenlopende activiteiten en beroepen 
binnen de lichte bouw en industrie, waarbij zowel buiten als binnen wordt gewerkt.
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MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

S3
 F0014-901

MASCOT® Kilimanjaro | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer:  F0014-901

Geolied Nubuck Maat 42: 670 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen 

beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 

tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
• Zeer comfortabele schokabsorberende zones bij de hiel en onder de voet.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR KNIELEND WERK PU/TPU ZOOL

120˚ 

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND WRU
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S3

 F0025-901
MASCOT® Kenya | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer:  F0025-901

Geolied Nubuck Maat 42: 760 g

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
• Waterdicht en ademend Sympatex® membraan.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur 

maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond 
en ladders.

• De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens 
tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is 
groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant 
van de voet.

• De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
• Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra 

bewegingsvrijheid.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL CAMBREUR KNIELEND WERK PU/TPU ZOOL

120˚ 

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL LADDERGRIP

SCHOK-
ABSORBEREND WRU
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EU maat Dames - breedtemaat 8 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841

EU maat Heren - breedtemaat 10 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048

EU maat Heren - breedtemaat 11 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

UK maat Dames - breedtemaat 8 L 2.5 L 3.5 L 4 L 5 L 6 L 6.5 L 7

UK maat Heren - breedtemaat 10 M 6 M 6.5 M 7 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11 M 12 M 13

UK maat Heren - breedtemaat 11 M 6 M 6.5 M 7 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11 M 12 M 13

US maat Dames - breedtemaat 8 L 4 L 5 L 5.5 L 6.5 L 7 L 7.5 L 8

US maat Heren - breedtemaat 10 M 7 M 7.5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

US maat Heren - breedtemaat 11 M 7 M 7.5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

Kies de juiste maat en juiste breedte

Maatschema

Maten
De schoenmaten van MASCOT komen in het algemeen overeen met de gebruikelijke schoenmaten. 
Als u normaal gesproken maat 42 hebt, is het zeer waarschijnlijk dat 42 ook de juiste maat is voor 
veiligheidsschoenen van MASCOT. MASCOT heeft schoenen in de maten 35-48. We raden echter altijd aan 
om de schoenen te passen voor u ze koopt. U moet namelijk ook rekening houden met de breedte van uw 
veiligheidsschoenen.

Breedtematen
We hebben niet allemaal even brede voeten. Daarom kunt u in het assortiment van MASCOT kiezen uit 
schoenen met verschillende breedtematen. Breedtemaat 11 is een gangbare standaardbreedte die geschikt 
is voor de meeste herenvoeten. Als u een wat smallere voet hebt, kunt u eens naar de FLEX-collectie 
kijken die veiligheidsschoenen en -laarzen heeft met breedtemaat 10. De meeste vrouwenvoeten passen 
in breedtemaat 8. Daarom heeft MASCOT een reeks schoenen geproduceerd met breedtemaat 8. Deze 
modellen zijn verkrijgbaar in kleinere maten, namelijk 35-41.

Veiligheidsschoenen hoeven over het algemeen niet ingelopen te worden. Ze moeten direct passen. 

Inlegzolen
U kunt extra inlegzolen kopen in verschillende maten en breedtematen. 
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Veiligheidsschoen, laag, F0126-774, Zie pagina 23

Sokken, 50455-914, Zie pagina 63
Veiligheidsschoen, laag, F0121-770, Zie pagina 13

Accessoires voor veiligheidsschoenen
Zijn uw inlegzolen of veters versleten, of bent u op zoek naar een upgrade? U kunt de 
levensduur van uw schoenen verlengen door te investeren in nieuwe accessoires.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-0909

-09

-09

FT080-980
MASCOT® Pollux | Veters

Artikelnummer:  FT080-980

100% polyester

Lengte: 85, 110, 130 & 150 cm  
• Polyester is een zeer slijtvast materiaal.
• Verkrijgbaar in 4 lengtes: 85, 110, 130 en 150 cm.

FT087-980

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, antibacterieel

Artikelnummer:  FT087-980

100% High Poly Tech(PU) 

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Ontwikkeld met een antibacterieel materiaal dat het ontstaan van luchtjes 

tegengaat.
• Ademend.
• Schokdempende inlegzool.
• TPU-voetboogondersteuning zorgt voor goede ondersteuning en ontlasting 

van de voetboog.
• ESD-goedgekeurd.

ANTI 
BACTERIAL ADEMEND

FT086-980

MASCOT® Monviso | Inlegzolen met schokabsorbering

Artikelnummer:  FT086-980

100% EVA 

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die 

goede ondersteuning geeft aan de voetholte.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND
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MINIMUM

MEDIUM 

MAXIMUM Zorgt voor stabiliteit

HIEL- EN VOET-
BOOGONDERSTEUNING 

VAN TPU

Zorgt voor stabiliteit

HIEL- EN VOET-
BOOGONDERSTEUNING 

VAN TPU

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

Voor voeten met een lage voetboog (platvoeten)
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Voor voeten met een normale voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Voor voeten met een hoge voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Comfortabele inlegzolen met ondersteuning van de voetboog
Met inlegzolen die perfect bij uw voeten passen zorgt u voor veiligheidsschoenen met optimaal 
comfort en optimale ondersteuning. U kunt kiezen uit ondersteuning van de voetboog in maar 
liefst drie niveaus. Bovendien zijn de inlegzolen schokabsorberend, om uw benen en rug te 
ontlasten van druk en stoten.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-09

-09

-09

FT090-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, minimale 
ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer:  FT090-276

100% High Poly Tech foam

EU maat: 39-48  Wijdte 11  UK maat: M 6-13  Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet 

en hiel.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND

FT091-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, gemiddelde 
ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer:  FT091-276

100% High Poly Tech foam 

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet 

en hiel.
• Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te 

helpen voorkomen.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND

FT092-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, maximale 
ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer:  FT092-276

100% High Poly Tech foam 

EU maat: 39-48  Wijdte 11 | UK maat: M 6-13  Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet 

en hiel.
• Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te 

helpen voorkomen.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

-88

-88
MASCOT® FOOTWEAR | Impregneerspray voor alle materialen

Artikelnummer:  FT088-980

300 ml  
• Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
• Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
• Na het aanbrengen wordt er een netachtige structuur gevormd die ervoor 

zorgt dat de schoen ademt en waterafstotend is.

MASCOT® FOOTWEAR | Reinigend schuim voor schoenen.

Artikelnummer:  FT089-980

125 ml  
• Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
• Behoudt de ademende en flexibele eigenschappen, en frist tevens de kleur op.
• Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
• Zonder oplosmiddel.

FT089-980

FT088-980

Verzorgingsmiddelen voor 
uw veiligheidsschoenen
Verleng de levensduur van uw 
veiligheidsschoenen. Gebruik 
verzorgingsmiddelen en impregneerspray om 
uw schoenen al van begin af aan te beschermen 
tegen vet, vuil en water.
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One 
Stop 
Shop

Veiligheidsschoen, hoog, F0114-937, Zie pagina 30

U hebt maar één leverancier nodig voor al 
uw kleding. Bespaar tijd door al uw kleding, 
schoenen en accessoires te kopen bij één 
leverancier, die ook nog eens een zeer hoge 
leverbetrouwbaarheid en korte levertijd heeft. 
Bekijk alle producten op www.mascot.nl.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES



60

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT L R

ECS COOLMAX® Left/right LYCRA®

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

+5 °C
-20 °C

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

+5 °C
-20 °C

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

+5 °C
-20 °C •

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

-20 °C

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

+10 °C 
+30 °C •

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

+10 °C 
+30 °C •

MASCOT® Kisumu
50455-914-09 • 85 g

+5 °C
-20 °C

MASCOT® Mongu
50454-913-09 • 70 g

+5 °C 
+20 °C

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

+10 °C 
+30 °C •

W

W

A

A

Z

Z

W

A

Z

Z
A
W

Gemiddeld ge-
wicht per paar

Lichtgewicht

TemperatuurLinks/rechtsVochtregulatie

B
A
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H

IG
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ER
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R

M
A
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C
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(Winter)
(Allround)
(Zomer)

Sokken moeten vocht afvoeren
Uw voeten transpireren. Uw sokken moeten dat reguleren zodat uw voeten niet klam en koud worden. Sokken van 
synthetisch materiaal zijn goed in het afvoeren van zweet en drogen snel.

Sokken moeten de warmte reguleren
Sokken met wol erin zijn doorgaans dikker en daardoor warmer. Daarnaast heeft wol indrukwekkende vocht- en 
temperatuurregulerende eigenschappen. Wol kan veel vocht absorberen, en dankzij het waterafstotende oppervlak 
voelt wol niet vochtig aan op de huid. Bovendien blijven de temperatuurregulerende eigenschappen behouden, 
zelfs als de wol nat is. Uw voetzolen worden met dikke sokken ook nog eens ontlast.

Kies de juiste maat
Bij het kiezen van schoenen zorgen we vaak dat ze iets ruimer zitten. Bij sokken is dat eigenlijk omgekeerd. Een 
goede sok sluit dankzij elastische materialen nauw aan rond de voet. Kies eerder wat te kleine sokken dan te grote 
sokken. Als sokken te los zitten kunnen ze blaren veroorzaken. Houd er ook rekening mee dat dikke sokken vaak 
nog wat ruimer worden dan dunne sokken.

Advies bij het kiezen van sokken
Schoenen en laarzen zorgen voor steun en stabiliteit, maar sokken zorgen voor een goed comfort voor huid en 
voeten. De belangrijkste functies van sokken zijn warmte reguleren, vocht afvoeren en ervoor zorgen dat de schoenen 
comfortabel zitten. En comfort is belangrijk wanneer u uw werksokken 10-12 uur per dag aan hebt.
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES

ECS  
ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT

L R
L R

VERBETERDE 
PASVORM

ADEMEND

VOCHT-
REGULEREND

VERSTERKING 
ONDER DE VOET

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEENADEMEND

VOCHT-
REGULEREND

LINKER EN RECHTER SOK
Speciale linker en rechter sok met contouren voor 
verbeterde pasvorm.

LYCRA®

LYCRA® zorgt voor comfort, pasvorm, vormbehoud, 
duurzaamheid en bewegingsvrijheid. LYCRA® kan worden 
uitgerekt tot 7 maal de oorspronkelijke lengte, en neemt de 
oorspronkelijke vorm weer aan zodra de spanning wordt 
vrijgegeven. LYCRA® zorgt voor versteviging en houdt de 
sok goed op de plaats. 

COOLMAX®

COOLMAX® is marktleider als het gaat om vochttransport. 
COOLMAX® voert vocht weg van de voet en verspreidt het 
zodat het sneller verdampt. Sokken met COOLMAX® zijn 
zacht, ademend en sneldrogend.

Ergonomische steun
Alle sokken van MASCOT hebben ECS – Ergonomic 
Comfort Support. Dit is een technologie die extra zachte 
verstevigingen in de sokken inbouwt, waarbij de voet op 
het vlak van comfort veel baat heeft bij de versteviging. 
Bijvoorbeeld onder de hiel en tenen of onder de volledige 
voet. Verschillende modellen hebben ook aparte linker- en 
rechtersokken met comfortzones.

Vochtregulerend
Het materiaal (zoals Merino Wool en COOLMAX®) 
absorbeert vocht en voert dit weg van de voet. Door de 
vochtregulatie en ventilatie blijven uw voeten droog. 
Voert het vocht weg van de voet = zweettransporterend/
vochtabsorberend
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www.mascot.dk
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Antibacterial · Moisture wicking

MASCOT

Allround socks

3KSRT

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

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

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

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

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

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

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

BREATHABLE
REINFORCED 

HEEL AND TOE
MOISTURE
WICKING

MOISTURE 
MANAGEMENT
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m

253 m
m

272 m
m

25 mm
105 mm

www.mascotworkwear.com
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MASCOT® WORKWEAR

KEEP WARM
STAY DRY 

Insulating · Moisture wicking

3KSRT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Breathable · Moisture wicking
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Summer Socks
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COMFORT
ALLROUND

Comfortable · Lightweight

KEEP WARM
WINTER

Insulating · Moisture wicking

STAY DRY
SUMMER

Breathable · Moisture wicking

ADEMEND
VOCHT-

REGULEREND
VERSTERKING BIJ

 HIEL EN TEEN

MASCOT® Moshi | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer:  50406-877
85% polyester (COOLMAX® PRO)/13% polyamide/2% LYCRA® - 95 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt 

afkoeling.
• Ademend en vochtabsorberend.
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

VOCHT-
REGULEREND ADEMEND

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

L R

VERBETERDE 
PASVORM

MASCOT® Maseru | Sokken, kort model, vochtregulerend

Artikelnummer:  50411-881
42% polyester (COOLMAX®)/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA® - 62 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48
• COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt 

afkoeling.
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

VOCHT-
REGULEREND ADEMEND

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

MASCOT® Kasama | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer:  50409-876
36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan - 80 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
• Mix van wol en acryl voor warmte, comfort en goede ademende eigenschappen.
• Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.
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MASCOT® COMPLETE

www.mascot.dk
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Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Tanga  50407-875-1809

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

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

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

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

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, 61 g par paire en moyenne. Qualité 
légère. Résistant à l’usure, absorbant l’humidité et permettant au corps de respirer. 
LYCRA® - augmente la stabilité des formes et maintient la chaussette en place sur 
le pied. Dans une matière qui ne forme pas de plis - évite les frottements. Renfort 
sous la totalité de la plante des pieds. Convient au port dans des sandales, bottes 
légères et chaussures de sport.
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LYCRA®  is a trademark of DUPONT
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30 mm
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MASCOT® Mongu 50454-913-09
36% cotton/27% polyamide/23% polyester/12% acrylic/2% elasthane , average 70 g per pair. 
Strong quality. Fabric composition provides high comfort. The bottom of the sock 
has been cushioned with super soft polyamide for added comfort. Suitable for use in 
strong, closed footwear, boots and rubber boots.

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

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

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

36% coton/27% polyamide/23% polyester/12% acrylique/2% élasthanne, 70 g par paire  
en moyenne. Qualité robuste. La composition des matières donne un grand confort.  
Renforcement en polyamide douce sous le pied pour plus de confort en marchant. 
Convient au port dans des bottes, bottes en plastique et grosses chaussures fermées. 
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Allround socks 3 pairs
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MASCOT® Kisumu 50455-914-09
33% wool/33% polyacrylic/32% polyamide/2% elastane, average 85 g per pair.  
Strong quality. This product is made with warm wool yarns for enhanced comfort during 
cold seasons. Reinforced heel and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots 
and rubber boots.

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

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

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

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

100 mm95 mm 95 mm
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Winter socks 3 pairs
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MASCOT® Manica 50453-912-09
41% polyester (COOLMAX®)/29% cotton/28% polyamide/2% LYCRA®, average 65 g per pair.  
Strong quality. Moisture wicking. This product is made with COOLMAX® yarns for enhanced  
comfort during hot seasons. Fabric composition provides high comfort and good breath  ability. 
The bottom of the sock has been cushioned with super soft polyamide for added comfort.  
Suitable for use in strong, closed footwear, boots and rubber boots.

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

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

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

41% polyester (COOLMAX®)/29% coton/28% polyamide/2% LYCRA®, 65 g par paire en moy-
enne. Qualité robuste. Propriété de transfert de la transpiration. Les chaussettes contiennent 
du COOLMAX® pour plus de confort dans un environnement chaud. La composition des 
matières donne un grand confort et une excellente respirabilité. Renforcement en polyamide 
douce sous le pied pour plus de confort en marchant. Convient au port dans des bottes, bottes 
en plastique et grosses chaussures fermées.www.mascotworkwear.com
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Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Asmara | 50410-881-0918

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

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

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

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

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

LYCRA®  is a trademark of DUPONT
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VOCHT-
REGULEREND

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

MASCOT® Manica | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer:  50453-912
41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamid/2% LYCRA® - 65 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Vochtregulerend en goed ademend.
• COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en 

voorkomt afkoeling.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

ADEMEND
VERSTERKING 

ONDER DE VOET LICHTGEWICHT

MASCOT® Tanga | Sokken, lichtgewicht

Artikelnummer:  50407-875
83% katoen/15% polyamide/2% elastaan - 61 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Licht materiaal.
• Ademend, vochtabsorberend en slijtvast.
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Versterking onder de voet voor extra bescherming en slijtvastheid.

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

MASCOT® Mongu | Sokken

Artikelnummer:  50454-913
34% katoen/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastaan - 70 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Slijtvaste sokken.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

VOCHT-
REGULEREND ADEMEND

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

L R

VERBETERDE 
PASVORM

MASCOT® Asmara | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer:  50410-881
42% polyester (COOLMAX®)/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA® - 74 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48
• COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt 

afkoeling.
• Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

VOCHT-
REGULEREND ADEMEND

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

MASCOT® Lubango | Sokken, lange stijl, vochtregulerend

Artikelnummer:  50404-876
36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan - 90 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Mix van wol en acryl voor warmte, comfort en goede ademende eigenschappen.
• Robuust materiaal dat de vorm behoudt.
• Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
• Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.

VERSTERKING BIJ
 HIEL EN TEEN

MASCOT® Kisumu | Sokken, isolerend

Artikelnummer:  50455-914
33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan - 85 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48
• Slijtvaste sokken.
• Wol isoleert en is comfortabel onder koude omstandigheden.
• Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
• Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.
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HRO

Statische elektriciteit:
Kies schoenen met ESD-goedkeuring.

Vochtige/natte omgevingen:
Kies schoenen met waterdichte en ademende membranen.

Kou:
Overweeg schoenen te kiezen met een isolerende voering. 
Zoek bovendien naar schoenen zonder metaal, zodat kou uit de omgeving 
minder in de schoen geleid wordt.

Warmte:
Kies schoenen met HRO-goedkeuring. Schoenen met HRO hebben zolen 
die bestand zijn tegen contacthitte tot 300 graden.
Kies voor het comfort ook schoenen met goed ademend vermogen, zodat 
vocht kan worden afgevoerd.

Knielend werk:
Kies schoenen met extra versteviging/kruipneus op de punt van de 
schoen - daarmee gaan uw schoenen/laarzen langer mee.

Advies bij het kiezen van veiligheidsschoenen

Alle schoenen van MASCOT zijn voor de veiligheid voorzien van een versterkte teen en een anti-
perforatiezool. Maar niet alleen de veiligheid moet top zijn. U moet uw schoenen ook kiezen aan 
de hand van de uitdagingen die u dagelijks tegenkomt. Houd rekening met het volgende als u 
tijdens het werkt te maken hebt met:
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Kwetsbare enkels:
Kies laarzen met drielagige enkelbescherming die is gecertificeerd volgens 
EN ISO 20345.

Harde ondergrond:
Kies schoenen met verschillende soorten effectieve schokabsorptie. 
Sommige modellen hebben schokabsorptie in de tussenzool, een 
stootkussen in het geleng en in de inlegzool.

Ongelijkmatige/gladde ondergrond:
Kies schoenen met de hoogste certificering voor zolen met 
antislipeigenschappen, SRC.

Waterafstotend of waterdicht

Ademend

Antistatisch

Schokabsorberend

Olie- en benzinebestendige loopzool

Antislipzool

Neusbescherming

Anti-perforatiezool

Voor veiligheidsschoenen die voldoen aan EN ISO 20345 geldt: 

Veiligheidsklasse
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Stabiliserende en schokabsorberende cambreur

De speciaal ontwikkelde multifunctionele cambreur is gemaakt van 
een stijf nylonmateriaal. De cambreur stabiliseert het middelste deel 
van de voet en zorgt ervoor dat de schoen op precies de juiste plek 
ten opzichte van de voet buigt. In deze cambreur is een speciaal 
kussen van comfortschuim gelegd, wat schokabsorberend werkt. Deze 
is zo geplaatst, dat de hiel altijd in contact is met de comfortzone. De 
voet blijft op de plaats waardoor de rug ontlast wordt.

Volledige bescherming

MASCOT® FOOTWEAR is professionele footwear voor professionals. Daarom vindt u uitsluitend schoenen 
met volledige bescherming in deze catalogus: alle schoenen hebben bijvoorbeeld veiligheidsneuzen, anti-
perforatiezolen en antislipzolen, goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2011.

Veiligheid heeft ook betrekking op aandacht voor het belangrijkste deel van uw uitrusting, uw lichaam. 
Hier is goed loopcomfort van groot belang. Daarom is comfort een essentiële eigenschap voor MASCOT. 
Wij testen alle schoenen, zowel in het laboratorium als in de praktijk, voordat wij deze op de markt 
brengen. TESTED TO WORK betekent dat MASCOT® FOOTWEAR een perfecte ergonomie, ondersteuning en 
stootabsorbatie biedt, ook bij lange werkdagen.

FLEXIBEL

Flexibele

Schoenen met dit symbool zijn extreem flexibel, zodat 
de schoen kan buigen bij werken op de hurken of de 
knieën. Dat zorgt voor vrijheid bij alle bewegingen op een 
werkdag. Vrijheid voor uw voeten.

LICHTGEWICHT

Licht van gewicht

Het symbool geeft aan dat de veiligheidsschoenen een 
lager gewicht hebben dan gemiddeld. Kies schoenen met 
dit symbool als u op zoek bent naar flexibele schoenen met 
minder gewicht.

METAALVRIJ

Metaalvrije schoenen

Schoenen waar dit symbool bij staat, zijn geheel metaalvrij. 
Zowel de veiligheidsneus, veterogen en –haakjes als de 
anti-perforatiezool bevatten geen metalen delen.

WRU

Waterafstotend

WRU staat voor Water Repellent Upper en houdt in dat het 
bovenmateriaal waterafstotend is.

 

 VEILIGHEIDSNEUS 
VAN COMPOSIET

Veiligheidsneus van composiet

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten 
en druk van buitenaf. De veiligheidsneus is getest en 
weerstaat stoten en druk tot 200 joules (EN 12568). 
De composieten veiligheidsneus bevat geen metaal. 
Composiet geleidt geen warmte en is daardoor extra 
comfortabel tijdens werkzaamheden in een warme of 
koude omgeving.

ERGONOMISCHE 
ALU VEILIGHEIDS-

NEUS

Ergonomische aluminium veiligheidsneus

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten 
en druk van buitenaf. Deze veiligheidsneus is getest en 
bestand tegen een druk van 200 joule (EN 12568). De 
ergonomisch gevormde aluminium neus heeft een goede 
pasvorm en geeft extra bescherming en bewegingsruimte 
aan de tenen, bijvoorbeeld wanneer de voet buigt. Tevens 
geeft de neus extra bescherming aan de kleine en grote 
teen.

ANTI-
PERFORATIEZOOL 

VAN TEXTIEL

Anti-perforatiezool van textiel

Anti-perforatiezool gemaakt van speciale vezels. De 
anti-perforatiezool is gecertificeerd volgens EN ISO 
20345. Het voordeel is dat de anti-perforatiezool meer 
flexibiliteit geeft aan de schoen en een betere bescherming 
biedt. Tevens is er meer bescherming onder warme en 
koude weerscondities waardoor het draagcomfort wordt 
verhoogd.

ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL

Anti-perforatiezool van staal

De zool van het schoeisel is voorzien van een dunne plaat 
van staal, die voorkomt dat spijkers en scherpe voorwerpen 
in de voet/schoen komen. De antiperforatiezool van staal is 
getest volgens de norm: EN 12568.

CAMBREUR

NON-MARKING
ZOOL

Non marking zool

Dit is het symbool dat u in de gaten moet houden als 
u op zoek bent naar schoenen die geen strepen op de 
ondergrond maken. Schoenen met dit symbool hebben een 
loopzool van PU/PU die niet afgeeft op de ondergrond.

PU/TPU ZOOL

120˚ 

Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is 
gemaakt van TPU. De zolen zijn bestendig tot 120°C. 
TPU is een thermoplastisch materiaal met een zeer hoge 
slijtvastheid. Alle PU/TPU-zolen van MASCOT zijn olie- en 
benzinebestendig.

PU/PU ZOOL

140˚ 

Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C

Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn gemaakt van 
PU. De zolen zijn bestendig tot 140° C contactwarmte. 
PU is een schuimmateriaal dat zeer schokdempend en 
stroef is. Alle PU/PU-zolen van MASCOT zijn olie- en 
benzinebestendig.

Symbooloverzicht
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PU/RUBBER 
ZOOL

300˚ 

Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is 
gemaakt van rubber. Rubber is zeer warmtebestendig en 
kan temperaturen tot 300° C contactwarmte weerstaan. 
Alle PU/rubber-zolen van MASCOT zijn olie-, benzine-, en 
chemicaliënbestendig.

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen 
bepaalde chemicaliën

De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen 
bepaalde chemicaliën.

SCHOK-
ABSORBEREND

Schokabsorberende comfortzool

Alle comfortzolen (tussenzolen) van MASCOT zijn in de 
hele zool schokabsorberend. Zorgt voor goed loopcomfort.

KNIELEND WERK

Kruipneus, geschikt voor knielend werk

De beschermende neus is een extra versteviging op 
de punt van de schoen die de slijtvastheid aanzienlijk 
vergroot, wat de levensduur van de schoenen verlengt. Het 
schoeisel is zeer geschikt voor knielend werk. 

LADDERGRIP

Laddergrip

Een speciale vorm van de hak voorkomt uitglijden op 
ladders.

EN-
KEL-BESCHERM-

Enkelbescherming

Een speciaal ontwikkelde enkelbescherming is 
geïntegreerd in zowel de buitenkant als de binnenkant van 
de schoen, zodat de enkel beschermd wordt tegen stoten 
en druk.

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

Orthopedisch schoeisel: Geschikt voor aanpassingen

Bepaalde modellen van MASCOT® FOOTWEAR zijn geschikt 
voor orthopedische aanpassingen. In verband met de 
regelgeving mogen deze aanpassingen alleen worden 
uitgevoerd door Mander-Malms Schuhtechnik GmbH in 
Duitsland.

Weg- en waterbouw en industrie
Dit symbool wijst op stevige en 
slijtvaste schoenen voor metselaars, 
rioleringswerkers, aannemers, slopers of 
andere vergelijkbare beroepen.

Lichte industrie en logistiek
Met dit symbool vindt u schoenen 
voor branches zoals elektronica- en 
montageproductie, magazijn, transport 
en aanverwante gebieden.

Zware industrie
Kijk uit naar dit symbool als 
u bijvoorbeeld werkt in de 
metaalverwerking, machineproductie of 
in een smederij.

Bouw en installatie
Zoek naar dit symbool als u werkt als 
ambachtsman of in de bouw met een 
beroep als timmerman, elektricien, 
schilder, monteur enz.

Branche symbolen
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Tel. +31 35 7023535
info@mascot.nl · www.mascot.nl
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MASCOT® is een gedeponeerd handelsmerk van 
Mascot International A/S. - Onder voorbehoud van 
productveranderingen, prijswijzigingen, drukfouten, 
ontoereikende levering en uitverkochte artikelen.


