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UNIQUE
ULTIMATE. COMFORT. IDENTITY

MASCOT® WORKWEAR

NL/BE

Alles op één plek
MASCOT® UNIQUE is bijna een werkkledingmerk op zich. Bekijk alle producten,
stoffen en kleuren die op allerlei manieren en tot in het oneindige gecombineerd
kunnen worden. Altijd met de beste pasvorm en optimale bewegingsvrijheid!

Geavanceerde
technologieën
Het gebruik van bekende
textieltechnologieën en
textielmerken geeft de
werkkleding van MASCOT®
UNIQUE enkele speciale
voordelen. Hierbij maken
we gebruik van onder andere
CORDURA® en TENCEL®. Kijk voor
meer informatie op respectievelijk
pagina 10 en 16.

Broeken in drie
gewichtsklassen
Of u nu op zoek bent naar een
superlichte broek, of naar een zeer
sterke en slijtvaste stof, u vindt het
bij MASCOT® UNIQUE. U kunt kiezen
uit drie verschillende kwaliteiten
stof. Kijk op pagina 6-7 voor meer
informatie.

MASCOT®
UNIQUE

Zie welke mogelijkheden er zijn met de kleur van uw voorkeur
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MASCOT® UNIQUE

Het hele gamma kleding voor het
bovenlichaam
Als u kiest voor de MASCOT® UNIQUE-collectie,
hebt u verder vrijwel niets meer nodig. Bij de
kleding voor het bovenlichaam vindt u alles van
T-shirts tot winterjassen. Combineer laagjes om
het hele jaar door beschermd te zijn tegen weer en
wind en verschillende temperaturen. U vindt een
overzicht op de volgende pagina.

Voor ALLE medewerkers
Ongeacht vakgebied, smaak of maat, MASCOT®
UNIQUE heeft een zeer groot aantal kleuren
en maten. Broeken en overalls zijn bovendien
verkrijgbaar in drie beenlengtes.
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Zie welke mogelijkheden er zijn
Kleding voor het bovenlichaam voor alle activiteiten en
vakgebieden
Onderste laag

®

®

®

50569
Poloshirt
pagina 24

50567
T-shirt
pagina 25

50568
T-shirt, met lange mouwen
pagina 23

Buitenste laag

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

®
WORKWEAR
A
MASCOT
M

12254 + 12154
Bodywarmer
pagina 12

12209
Jack
pagina 13

12009 + 12109
Jack
pagina 15

15603 + 15703
Fleecejack
pagina 32

16003
Fleecejack
pagina 14

Professionele broeken voor alle vakgebieden en industrieën
Superlichte broeken
Verschillende soorten lichte broeken
- stofkwaliteit 230
- stofkwaliteit 442

MASCOT ®

MASCOT ®
WORKWE

AR

16279 + 16179
Broek met dijbeenzakken
pagina 24
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MASCOT ®

WORKWE

AR

13079 + 16079
Broek met kniezakken
pagina 9

MASCOT ®
WORKWE

AR

12049
Shorts
pagina 25

WORKW

MASCOT ®

EAR

14149 + 14249
Driekwart broek met
kniezakken
pagina 22

WORKW

EAR

14349 + 14449
Driekwart broek met knieen spijkerzakken
pagina 23

MASCOT ®

WORKWE

AR

12579
Broek
pagina 12

MASCOT® UNIQUE

®

Middelste laag

®

L

®
®

50570
Sweatshirt
pagina 32

50610
Polosweatshirt
pagina 22

50572
Capuchontrui
pagina 19

50566
Capuchontrui met rits
pagina 18

50565
Sweatshirt met rits
pagina 10

MASCOT® WORKWEAR

15615 + 15715
Thermojack
pagina 31

16002
Winterjack
pagina 28

12002 + 12102
Softshelljack
pagina 21

12035 + 12135
Winterjack
pagina 27

Slijtvaste broeken met TENCEL®
- stofkwaliteit 203
MASCOT® WORKWEAR
MASCOT® WORKWEAR

MASCOT ®

MASCOT ®
WORKW

EAR

WORKW

MASCOT ®

EAR
MASCOT ®

WORKW

MASCOT ®
EAR

WORKW

EAR

WORKWE

AR

®

BRAND

12679 + 12779
Broek met kniezakken
pagina 10

17631 + 17731
Broek met knie- en
spijkerzakken
pagina 19

12169
Amerikaanse overall met
kniezakken
pagina 13

12079
Broek
pagina 14

12179 + 12479
Broek met kniezakken
pagina 21

14031 + 14131
Broek met knie- en
spijkerzakken
pagina 18

12069
Amerikaanse overall met
kniezakken
pagina 15
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Broeken van MASCOT® UNIQUE
Binnen MASCOT® UNIQUE kunt u voor broeken kiezen uit drie verschillende soorten stof. Ieder materiaal is
ontwikkeld met eigenschappen voor bepaalde werksituaties. Het is daarom belangrijk dat u de materiaalkeuze
altijd maakt op basis van uw werk, de temperatuur en het weer. Krijg een idee waarop u moet letten bij het
uitkiezen van een werkbroek.

SUPERLICHTE
TWILL
LICHTGEWICHT

TWILL

STEVIGE TWILL
MET TENCEL®
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MASCOT® UNIQUE

Stofkwaliteit: 230
Samenstelling: 50% katoen/50% polyester
Gewicht per m²: 205 gram
Bijzondere voordelen: Lichtgewicht

De lichtste broeken in het assortiment
Met een gewicht van slechts 205 g/m² zijn dit de lichtste kwaliteit broeken in
het assortiment van MASCOT. Het materiaal heeft een hoog gehalte katoen in
vergelijking met andere broeken. Katoen heeft een goed absorberend vermogen
en voert warmte bij het lichaam vandaan. Dat maakt het materiaal bijzonder
comfortabel om op de huid te dragen. De polyester in het materiaal zorgt vooral
voor slijtvastheid, en ondanks het lage gewicht zijn de broeken van deze stof zeer
duurzaam. Dat is ook te danken aan de CORDURA®-verstevigingen op de meest
kwetsbare plekken van de broeken.

Stofkwaliteit: 442
Samenstelling: 65% polyester/35% katoen
Gewicht per m²: 270 gram
Bijzondere voordelen: Licht materiaal met hoge
slijtvastheid

Lichte kleding voor industrie en bouw

Stofkwaliteit: 203
Samenstelling: 70% polyester/30% lyocell
(TENCEL®),
Gewicht per m²: 340 gram
Bijzondere voordelen: Zacht, slijtvast en
verkoelend

Slijtvaste en comfortabele werkkleding voor professionals

Bij werk in de industrie en bij sommige beroepen hoort lichte en zachte
werkkleding. Stofkwaliteit 442 is niet alleen een van de lichtste stof kwaliteiten,
maar ook erg duurzaam. De stof is vorm- en kleurvast, zelfs na ontelbare keren
industrieel wassen. Kwaliteit 442 is vooral bij industriële klanten een van de
favoriete broekkwaliteiten. Daarom vindt u ook een groot aantal producten van
kwaliteit 442 in de collecties MASCOT® UNIQUE en MASCOT® INDUSTRY.

Stelt u zich een stof voor die slijtvast, zacht en tegelijkertijd verkoelend en
vochtafdrijvend is. Dat is de omschrijving van MASCOTs eigen stofkwaliteit
203. Het is een combinatie van polyester en Tencel® met volledig unieke
eigenschappen. Tencel® wordt gemaakt van eucalyptusbomen en is zodoende
100% natuurlijk. De stof is vochtafdrijvend en temperatuurregulerend, en voelt
zacht, glad en koel aan op de huid. Een bijzondere weefmethode (cavalry twill)
geeft kwaliteit 203 een mooie, grove look. Kies 203 als uw beroep vraagt om
comfortabele werkkleding die lang meegaat.
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De lichtste broeken in het assortiment
Met een gewicht van slechts 205 g/m² zijn dit de lichtste kwaliteit
broeken in het assortiment van MASCOT. De stof is gemaakt van
50% polyester en 50% katoen. Dankzij het hoge gehalte katoen is
de broek comfortabel, ademend en zacht op de huid. De polyester
in het materiaal zorgt vooral voor slijtvastheid, en ondanks het lage
gewicht zijn de broeken van deze stof zeer duurzaam. Dat is ook te
danken aan de CORDURA®-verstevigingen op de meest kwetsbare
plekken van de broeken.

Een groot aantal ruime zakken
Met de ruime zakken van de broek hebt u ruimte voor erg veel
gereedschap. Verdeel het over de voorzakken, achterzakken,
dijbeenzakken, duimstokzak en pennenzak. Een van de voorzakken
heeft een inwendige zak voor een telefoon. Anders past de
telefoon ook in de dijbeenzak.

Flexibele kniezakken met hoge slijtvastheid
De kniezakken zijn verstelbaar en gemaakt van het slijtvaste
CORDURA®, dat volgens tests zeven keer sterker is dan katoen. U
zet de kniebeschermers er vanaf de bovenkant in, en de zakken
gaan dicht met een klep en klittenbandsluiting, zodat vuil zich er
niet in kan ophopen.

Flexibiliteit en bewegingsvrijheid
De broeken zijn zo gemaakt dat ze al uw bewegingen volgen en
steunen. Dat komt vooral door de lage taille met voorgevormde
tailleband die zo gevormd is dat de broek goed aansluit op de
onderrug, zelfs als u voorovergebogen staat. De bijzondere
constructie van de broekspijpen zorgt ervoor dat niets strak zit of
irriteert.

Duurzame naden en details
Ook al is de stof licht, de slijtvastheid is uitstekend, onder andere
dankzij drievoudig gestikte naden. De meest gebruikte zakken
hebben ter versteviging een extra laag stof op de plek waar ze
bevestigd zijn. De randen van de achterzakken en voorzakken zijn
bovendien verstevigd met CORDURA®.
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MASCOT® UNIQUE

Werkbroeken met een
laag gewicht en hoge
slijtvastheid
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ERGONOMISCHE
PASVORM

5509

KNIEZAKKEN
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REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Lemberg | Werkbroek met CORDURA®-kniezakken, extra
lichtgewicht
Artikelnummer: 13079-230, Tweekleurig
Artikelnummer: 16079-230, Eenkleurig
50% katoen/50% polyester - 205 g/m²
Materiaal voldoet aan de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo
kniebeschermers wordt voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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0618

1809

11010

MODERN FIT

MASCOT® Amberg | Sweatshirt met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50565-963
60% katoen/40% polyester - 340 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot kraag.
• Deelbare rits.
• Voorzakken.
• Tricot aan de onderkant en bij de pols.
• Plaats voor logo.
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EN ISO 15797

MASCOT® Mannheim | Werkbroek met CORDURA®-kniezakken, lichtgewicht
Artikelnummer: 12679-442, Tweekleurig
Artikelnummer: 12779-442, Eenkleurig
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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CORDURA® verhoogt
slijtvastheid
Slijtvaste kleding is extreem belangrijk als er
hard wordt gewerkt. Daarom maakt MASCOT op
bepaalde plaatsen van de kleding gebruik van
CORDURA® om slijtage tegen te gaan, bijvoorbeeld
op kniezakken, spijkerzakken en duimstokzakken.
CORDURA® is namelijk zeven keer sterker dan
bijvoorbeeld katoen.

MASCOT® UNIQUE
Sweatshirt met rits, 50565-963
Broek met kniezakken, 12679-442
Riem, 03044-990
Kniebeschermers, 00418-100
Bekijk alle producten op www.mascot.nl.
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EN ISO 15797

MASCOT® Hagen | Bodywarmer, lichtgewicht
Artikelnummer: 12254-442, Tweekleurig
Artikelnummer: 12154-442, Eenkleurig
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Maat: XS-4XL
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.
• Plaats voor logo.
• Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Oldenburg | Broek, lichtgewicht
Artikelnummer: 12579-442
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 42‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Verbeterde duimstokzak geeft extra bewegingsvrijheid, met dubbele bodem en
pennenzakje.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Hetzelfde maar slijtvaster?
Kijk op de volgende pagina voor vrijwel identieke jassen,
broeken en Amerikaanse overalls van een stevigere kwaliteit.
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MASCOT® UNIQUE

1809

EN ISO 15797

MASCOT® Fulda | Jack, lichtgewicht
Artikelnummer: 12209-442
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Maat: XS-4XL
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Enigzins verlengd rugpand.
• Pasvorm met afgeronde onderkant, zorgt voor extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Augsburg | Amerikaanse overall met kniezakken, lichtgewicht
Artikelnummer: 12169-442
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Hannover | Fleecejack, verlengde rug
Artikelnummer: 16003-302
100% polyester - 270 g/m²
Maat: XS-4XL
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Dortmund | Broek, hoge slijtvastheid
Artikelnummer: 12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Binnenbeenlengte en maat: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Hetzelfde maar lichter?
Zie de vorige pagina voor vrijwel identieke jassen, broeken
en Amerikaanse overalls van een lichtere stof.
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MASCOT® Mainz | Jack, hoge slijtvastheid
Artikelnummer: 12009-203, Tweekleurig
Artikelnummer: 12109-203, Eenkleurig
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Maat: XS-4XL
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Leipzig | Amerikaanse overall met kniezakken, hoge slijtvastheid
Artikelnummer: 12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Kies werkkleding met extra voordelen
Als u kiest voor MASCOT, krijgt u werkkleding met extra eigenschappen. Dat is niet alleen goed voor uw
gezondheid en veiligheid, maar ook voor het milieu.

Verkoelende, zachte en
duurzame werkkleding
Stel je eens voor dat je werkkleding van een
sterke slijtvaste kwaliteit is én tevens koel en
zacht aanvoelt. Dat gevoel heb je bij het dragen
van stofkwaliteit 203, waarbij TENCEL® wordt
gebruikt. TENCEL® bestaat uit natuurlijke vezels,
afkomstig van bomen. TENCEL® heeft
een verkoelende werking en is
vochtabsorberend. Door polyester
aan TENCEL® toe te voegen
ontstaat een zeer sterk
materiaal.

Hout

Papierpulp

Vezelproductie

TENCEL®

De TENCEL®-vezel wordt gewonnen uit hout dat wordt verwerkt tot papierpulp, waarna de eigenlijke vezelproductie
plaatsvindt. Textiel van TENCEL® absorbeert beter dan katoen, is zachter dan zijde en is luchtiger dan linnen.
Zie meer op: www.mascotworkwear.com/TENCEL
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MASCOT® UNIQUE

Gezondheidsmarkering
Uw veiligheid en welzijn zijn belangrijk voor
MASCOT. Daarom streven wij ernaar dat alle
stoffen en accessoires die worden gebruikt bij de
productie, gecertificeerd zijn volgens Oeko-Tex®
Standard 100. Oeko-Tex®-certificering geeft aan dat
het product veilig is als het in aanraking komt met
de huid. Tevens garandeert de certificering dat de
gezondheidsrisico’s in verband met het product
worden geminimaliseerd. Het is uw garantie dat
het aantal schadelijke chemische stoffen die in het
product kunnen zitten niet de toegestane waarden
overschrijden. Alle producten in de MASCOT®
UNIQUE-collectie zijn getest en goedgekeurd
conform Oeko-Tex®.
De Oeko-Tex® Standard 100 is een internationaal, onafhankelijk test- en
certificeringssysteem voor textielproducten.

TENCEL® als vezel is:
• Een 100 % natuurlijke vezel,
verkregen uit bomen
• Een duurzame vezel, uitsluitend
geproduceerd d.m.v. duurzame
bosbouw

Lightweight Insulation
RECYCLED CONTENT

• Een milieuvriendelijke vezel:
er wordt slechts 1% van de
hoeveelheid water die nodig is om
katoen te produceren gebruikt
MASCOT gebruikt ook materialen die deels
hergebruikt zijn, dat geldt bijvoorbeeld voor
CLIMASCOT®. Kijk op pagina 30 voor meer
informatie.
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MASCOT® Wiesbaden | Capuchontrui met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50566-963
60% katoen/40% polyester - 340 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Capuchon met voering.
• Deelbare rits.
• Voorzakken.
• Tricot aan de onderkant en bij de pols.
• Plaats voor logo.
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MASCOT® Bremen | Werkbroek met CORDURA®-knie- en spijkerzakken, hoge
slijtvastheid
Artikelnummer: 14031-203, Tweekleurig
Artikelnummer: 14131-203, Eenkleurig
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
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MASCOT® Regensburg | Capuchontrui, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50572-963
60% katoen/40% polyester - 340 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Capuchon met voering.
• Voorzak.
• Tricot aan de onderkant en bij de pols.
• Plaats voor logo.
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MASCOT® UNIQUE | Werkbroek met CORDURA®-knie- en spijkerzakken, lichtgewicht
Artikelnummer: 17631-442, Tweekleurig
Artikelnummer: 17731-442, Eenkleurig
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan de eisen
volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt voldaan aan de
EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het
lichaam volgt en steun biedt.
• Verstelbare spijkerzakken van CORDURA® met extra gereedschapszakken.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de
bovenkant zodat er geen vuil inkomt.

Broeken in twee gewichtsklassen
Zijn de broeken hetzelfde? Bijna. Wilt u een broek die extra
slijtvast is of hebt u een lichter model nodig met minder
gewicht? MASCOT heeft broeken met verschillende diktes,
zodat u en uw collega’s zelf kunnen kiezen. Kijk voor meer
informatie op pagina 6-7.
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MASCOT® Dresden | Softshelljack met fleece aan de binnenkant waterafstotend
materiaal
Artikelnummer: 12002-149, Tweekleurig
Artikelnummer: 12102-149, Eenkleurig
100% polyester - 305 g/m²
Maat: XS-4XL
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Zakken met ritssluiting.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Erlangen | Werkbroek met CORDURA®-kniezakken, hoge
slijtvastheid
Artikelnummer: 12179-203, Tweekleurig
Artikelnummer: 12479-203, Eenkleurig
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Magdeburg | Polosweatshirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50610-962
60% katoen/40% polyester - 310 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Plaats voor logo.
• Kraag van tricot met knoopsluiting.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot in de mouwen em aan de onderkant.
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MASCOT® Altona | Driekwart werkbroek met CORDURA®-kniezakken,
lichtgewicht
Artikelnummer: 14149-442, Tweekleurig
Artikelnummer: 14249-442, Eenkleurig
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 53 cm: C 44‑C 66
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Schuine, ruime en gemakkelijk toegankelijke dijbeenzakken.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
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MASCOT® Bielefeld | T-shirt, met lange mouwen, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50568-959
60% katoen/40% polyester - 195 g/m²
Maat: XS-4XL
• Voorgekrompen katoen met aniti-pilling (pluist niet).
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Plaats voor logo.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals en mouwen.
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MASCOT® Lindau | Driekwart werkbroek met CORDURA®-knie- en
spijkerzakken, hoge slijtvastheid
Artikelnummer: 14349-442, Tweekleurig
Artikelnummer: 14449-442, Eenkleurig
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801. Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt
voldaan aan de EN 14404 standaard.
Binnenbeenlengte en maat: 53 cm: C 44‑C 66
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting
aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Bottrop | Poloshirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50569-961
60% katoen/40% polyester - 180 g/m²
Maat: XS-4XL
• Plaats voor logo.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot kraag.
• Knoopsluiting.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® Ingolstadt | Broek met dijbeenzakken, extra lichtgewicht
Artikelnummer: 16279-230, Tweekleurig
Artikelnummer: 16179-230, Eenkleurig
50% katoen/50% polyester - 205 g/m²
Materiaal voldoet aan de eisen volgens UV Standard 801.
Binnenbeenlengte en maat: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en
het hoge gehalte aan katoen.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant
en bij het kruis (met extra versteviging).
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Potsdam | T-shirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50567-959
60% katoen/40% polyester - 195 g/m²
Maat: XS-4XL
• Sterk materiaal met antipilling.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• Versteviging bij de hals.
• Plaats voor logo.
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MASCOT® Stuttgart | Shorts, lichtgewicht
Artikelnummer: 12049-442
65% polyester/35% katoen - 270 g/m²
Getest volgens EN ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA. Materiaal voldoet aan
de eisen volgens UV Standard 801.
Binnenbeenlengte en maat: 26 cm: C 42‑C 68
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange
levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Versterkte achterzakken en duimstokzak.
• Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
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Als kou en neerslag een serieuze uitdaging vormen, moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kleding
u beschermt. U kunt hiervoor zorgen door te kiezen voor beschermende winterkleding met EN 343
certificering - bescherming tegen neerslag, en EN 342 certificering -bescherming tegen kou.

EN 343
Werkkleding die is gecertificeerd volgens EN
343 is getest op het bestand zijn tegen een het
vochtafdrijvend vermogen. De certificering wordt
gecombineerd met twee getallen. Het eerste getal
geeft de waterdichtheid aan en het tweede getal het
ademend vermogen van het complete product. In
beide schalen lopen de waarden van 1-3, waarbij 3 de
hoogste klasse aangeeft.

EN 342

MASCOT® UNIQUE

Bescherming tegen kou en neerslag

EN 342 wordt altijd gecombineerd met twee
getallen. Het bovenste getal (1, 2 of 3) is de
bestendigheid tegen luchtcirculatie, waarbij
klasse 3 de beste klasse is. Het onderste getal (1
of 2) geeft de weerstand tegen binnendringing
van water aan, waarbij klasse 2 de grootste
bescherming aangeeft.
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MASCOT® Frankfurt | Winterjack met gewatteerde fleecevoering, waterdicht
Artikelnummer: 12035-211, Tweekleurig
Artikelnummer: 12135-211, Eenkleurig
100% polyester - 255 g/m²
Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/1 en EN 342 - kl. 3/2 (2,0 clo).
Maat: XS-4XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Kraag met zachte stof waardoor de kraag flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Lightweight insulation

MASCOT® Darmstadt | Winterjack, waterafstotend materiaal, hoog isolerend
vermogen
Artikelnummer: 16002-149
100% polyester - 305 g/m²
Maat: XS-4XL
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Ademend, winddicht en waterafstotend
Het buitenste materiaal is een waterafstotende en winddichte
softshell met een verlengde rug voor extra bescherming. Het
materiaal is licht elastisch en de jas heeft een ergonomisch
ontwerp dat zorgt voor grote bewegingsvrijheid. Hij is bovendien
ademend, zodat vocht gemakkelijk afgevoerd wordt als u veel
inspanning levert.

Innovatieve voering
De voering van de winterjas is van het merk CLIMASCOT®
Lightweight Insulation. CLIMASCOT® is niet alleen zeer isolerend,
het is daarnaast ook een ademend en lichtgewicht materiaal dat
samengedrukt zeer weinig ruimte opneemt. Er is ook aan het
milieu gedacht, CLIMASCOT® is namelijk gedeeltelijk vervaardigd
uit gerecyclede materialen.

Zakken met rits
Met deze jas kunt u er zeker van zijn dat de inhoud van uw
zakken veilig is. Zowel de voorzakken als borstzakken hebben een
ritssluiting. Tevens is de jas voorzien van een binnenzak met rits
aan de rechter zijde. In de linkerborstzak vindt u een D-ring voor
bevestiging van sleutels of identiteitskaart.

Individuele aanpassing van de capuchon
Vermijd wind en regen op het hoofd en in uw nek met de gevoerde,
winddichte en waterafstotende capuchon. Deze kan afgesteld
worden met een verstelbaar elastisch rijgsnoer. Wanneer u de
capuchon niet nodig hebt, kunt u hem gemakkelijk verwijderen
dankzij de drukknopen.

Voeg uw bedrijfsnaam toe
Geef meer ruchtbaarheid aan uw bedrijf door uw bedrijfsnaam op
uw rug te zetten. Deze jas is geschikt voor bedrukken en borduren.
De binnenkant van de jas is voorzien van een rits aan de onderkant,
zodat op het buitenmateriaal geborduurd of gedrukt kan worden,
zonder de eigenschappen van de isolerende voering aan te tasten.
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Houd de warmte vast
met CLIMASCOT®voering
Ervaar de voordelen van een voering van het
merk CLIMASCOT® Lightweight Insulation.
CLIMASCOT® is niet alleen zeer isolerend, het
is daarnaast ook een ademend en lichtgewicht
materiaal dat samengedrukt zeer weinig
ruimte opneemt. Er is ook aan het milieu
gedacht, CLIMASCOT® is namelijk gedeeltelijk
vervaardigd uit gerecyclede materialen. U
vindt de CLIMASCOT®-voering ook in andere
collecties. Bekijk alle producten op
www.mascot.nl.
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Lightweight insulation

MASCOT® Erding | Jack met voering, waterafstotend, hoog isolerend vermogen
Artikelnummer: 15615-249, Tweekleurig
Artikelnummer: 15715-249, Eenkleurig
100% polyester - 310 g/m²
Maat: XS-4XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® Witten | Sweatshirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 50570-962
60% katoen/40% polyester - 310 g/m²
Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.
• Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Plaats voor logo.
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MASCOT® Marburg | Fleecejack met gaasvoering, waterafstotend
Artikelnummer: 15603-259, Tweekleurig
Artikelnummer: 15703-259, Eenkleurig
100% polyester - 345 g/m²
Maat: XS-4XL
• Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Mesh voering.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® UNIQUE
Broek met kniezakken, 12179-203, Zie pagina 29
Riem, 50456-990, Zie pagina 418
Kniebeschermers, 50451-916, Zie pagina 419
Sokken, 50409-876, Zie pagina 420
Veiligheidsschoen, laag, F0111-937, Zie pagina 449
Bekijk alle producten op www.mascot.nl.
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Geschikt voor industrieel wassen
Een groot deel van de werkkleding van MASCOT® UNIQUE is zo gemaakt dat industrieel
wassen geen probleem is.
Let op het EN ISO 15797-symbool bij de producten. Met EN ISO 15797 weet u zeker dat de
kleding probleemloos bestand is tegen industrieel wassen en drogen. EN ISO 15797 beschrijft
de testmethode waarmee het effect van industriële wasprocessen op de werkkleding wordt
gesimuleerd. De testmethode stelt ook eisen aan de kleurechtheid en duurzaamheid van de
werkkleding.
Kleding die voldoet aan de eisen van EN ISO 15797 wordt gemarkeerd met een PRO-label
dat dient als het wasvoorschrift voor wasserijen. Producten van MASCOT met PRO-label
zijn getest met testmethode 8B voor gekleurde werkkleding die bestand moet zijn tegen
tunnelfinish.
Zodoende kunt u uw MASCOT-producten met EN ISO 15797-markering veilig laten wassen en
verzorgen door industriële wasserijen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle factoren,
zoals temperatuur, gekozen wasmiddelen en dosering, het type stof en het karakter van de
vlekken om zo het beste resultaat te garanderen. Tegelijkertijd wordt voldaan aan strenge
Europese en internationale eisen om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.
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Combineer met andere collecties
Het assortiment van MASCOT is onderverdeeld in collecties die allemaal
hun eigen specifieke eigenschappen hebben. Wanneer u kiest voor MASCOT
hebt u binnen het assortiment keuze uit meer dan 600 producten. U kunt
dezelfde kleuren terugvinden in verschillende collecties. Zodoende kunt u
producten uit de verschillende collecties gemakkelijk combineren om zo uw
lievelingsset te vinden in de kleur van uw voorkeur.
Bekijk alle producten op www.mascot.nl
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Met de grote selectie kleurrijke T-shirts, sweatshirts en polo’s in de
MASCOT® CROSSOVER-collectie hebt u ontelbare mogelijkheden om kleur
aan uw werkkleding toe te voegen. Neem bijvoorbeeld de kleur van uw logo
als uitgangspunt.

De details maken het verschil als u een zwart jack kiest (hier de
MASCOT® Marburg-fleece): Het oranje MASCOT® Orgon-poloshirt
combineert subtiel met de oranje details van de veiligheidsschoenen
MASCOT® Diran en de sokken MASCOT® Mongu.
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Denk aan het geheel bij het kiezen van een
broek, hier de MASCOT® Mannheim. De
collectie MASCOT® COMPLETE omvat een
reeks kniebeschermers en riemen en andere
accessoires. Hier ziet u de MASCOT® Likasikniebeschermers en de MASCOT® Congo-riem.

Combineer MASCOT® UNIQUE met basisproducten en
accessoires uit andere MASCOT-collecties

0918

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Regensburg

Hooded sweatshirt 50572-963

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® UNIQUE

0918 zwart/donkerantraciet

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Wiesbaden

Hooded sweatshirt 50566-963

MASCOT® Oldenburg
Broek 12579-442

MASCOT® Leipzig

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Erlangen
Broek 12179-203

MASCOT® Dortmund
Broek 12079-203

MASCOT® Mannheim
Broek 12679-442
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Met een groot aanbod winterjassen, fleecjacks en softshells kunt u
werkkleding kiezen voor alle situaties en omgevingen. Hier wordt
een MASCOT® Vilada-bodywarmer over de MASCOT® Regensburg
hoodie gedragen die het lichaam effectief warm houdt.

Vul de MASCOT® UNIQUE-producten aan met de rest van het uitgebreide
MASCOT-assortiment. Combineer bijvoorbeeld met een effen broek uit
MASCOT® INDUSTRY, hier de MASCOT® Pittsburgh.
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Dankzij het grote aanbod schoenen
met volledige veiligheid, kunt u precies
uw favoriet vinden. Hier ziet u de
veiligheidsschoenen F0121. Als accessoire
kunt u de MASCOT® Kisumu-wintersokken
en de leren MASCOT® Congo-riem kiezen.

Een compleet assortiment met een oneindig veel
combinatiemogelijkheden met rood

0209

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg

Hooded sweatshirt 50572-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Marburg

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

T-shirt 50567-959

Sweatshirt 50570-962

Fleecejack 15603-259

Winterjack 16002-149

MASCOT® Wiesbaden

Hooded sweatshirt 50566-963

MASCOT® Hannover
Fleecejack 16003-302

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Mainz

Werkjack 12209-442

Werkjack 12009-203

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Thermojack 15615-249

MASCOT® UNIQUE

0209 rood/zwart

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Leipzig

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall 12169-442

MASCOT® Oldenburg
Broek 12579-442

MASCOT® Dortmund
Broek 12079-203

MASCOT® Mannheim
Broek 12679-442
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Als u een effen broek wilt bij uw tweekleurige bovenkleding (zoals de
MASCOT® Dresden-softshell) is de MASCOT® INDUSTRY-collectie een goed
uitgangspunt. Hier vindt u dezelfde kleuren en veel van dezelfde kwaliteit.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de MASCOT® Pittsburg-broek.

Zwart past goed bij de groene kleur van
MASCOT. Hier ziet u zwarte accessoires
en basisproducten in de vorm van een
granddad T-shirt met lange mouwen,
MASCOT® Pelham, de sokken MASCOT®
Tanga, de riem MASCOT® Kampala en de
muts MASCOT® Tribeca.
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Kies voor veiligheidsschoenen op basis van branche, werksituatie
of bijvoorbeeld de sluiting van uw voorkeur. MASCOT® Tatraveiligheidsschoen met Boa®-sluiting zijn ook verkrijgbaar in een
andere kleurcombinatie.

Creëer uw favoriete set met keuze uit 600 verschillende
MASCOT-producten

0309

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg

Hooded sweatshirt 50572-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Marburg

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

T-shirt 50567-959

Sweatshirt 50570-962

Fleecejack 15603-259

Winterjack 16002-149

MASCOT® Wiesbaden

Hooded sweatshirt 50566-963

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall 12169-442

Fleecejack 16003-302

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Mainz

Werkjack 12209-442

Werkjack 12009-203

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Thermojack 15615-249

MASCOT® Stuttgart

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Hannover

Winterjack 12035-211

Shorts 12049-442

Driekwart broek 14149-442

MASCOT® Altona

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Erlangen

MASCOT® Dortmund

MASCOT® Mannheim

Broek 12179-203

Broek 12079-203

MASCOT® UNIQUE

0309 groen/zwart

Broek 13079-230

Broek 12679-442
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MASCOT heeft een groot aanbod effen T-shirts en sweatshirts in
verschillende gewichts- en prijsklassen. Hier ziet u de mooie granddad
T-shirts met zowel korte als lange mouwen, respectievelijk MASCOT®
Greenwich en MASCOT® Pelham.

Denk aan de belangrijke accessoires zoals kniebeschermers met CEmarkering (MASCOT® Waterloo), hamerhouder (MASCOT® Maputo) en sokken
(MASCOT® Maseru).
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De slijtvaste driekwart werkbroek MASCOT® Lindau kan
gecombineerd worden met allerlei soorten schoenen,
al naar gelang branche en behoefte. Bijvoorbeeld deze
MASCOT® Manaslu-veiligheidsschoenen met Boa®-sluiting.

Enorm veel mogelijkheden om te combineren met wit,
antraciet en zwart

0618

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg

Hooded sweatshirt 50572-963

MASCOT® Lindau

Driekwart werkbroek 14349-442

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Marburg
Fleecejack 15603-259

MASCOT® Witten

MASCOT® Mainz

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Wiesbaden

Hooded sweatshirt 50566-963

MASCOT® Altona

Driekwart broek 14149-442

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Amberg

Sweatshirt met ritssluiting
50565-963

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall 12169-442

Winterjack 16002-149

MASCOT® Fulda

Werkjack 12209-442

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Bremen

MASCOT® Lemberg

Broek met spijkerzakken,
lichtgewicht.

MASCOT® Mannheim

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

Werkbroek 14031-203

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Darmstadt

Werkjack 12009-203

Thermojack 15615-249

MASCOT® UNIQUE

0618 wit/donkerantraciet

MASCOT® Erlangen
Broek 12179-203

17631-442

Broek 13079-230

Broek 12679-442
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Het T-shirt MASCOT® Calais is verkrijgbaar in maar liefst 23 kleuren om mee
te combineren. Hier is het te zien onder MASCOT® Amberg.

Denk aan veiligheidsschoenen en beperk de risico’s van uitglijden,
vallen en andere ongelukken. Kies op stijl en branche uit het grote
assortiment van MASCOT zoals MASCOT® Tatra. De sokken zijn
MASCOT® Tanga.
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Jeans zijn verkrijgbaar in veel varianten en nu ook met
perfecte bewegingsvrijheid. MASCOT® Ferrol-jeans breken met
het traditionele uniforme uiterlijk, maar hebben alle goede
kenmerken van werkbroeken.

Voeg meer kleur toe aan MASCOT® UNIQUE met
basisproducten en accessoires uit overige MASCOTcollecties

1809

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Amberg

Sweatshirt met ritssluiting
50565-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Bielefeld

MASCOT® Marburg

MASCOT® Regensburg

MASCOT® Wiesbaden

MASCOT® Darmstadt

T-shirt 50567-959

T-shirt 50568-959

Hooded sweatshirt 50572-963 Hooded sweatshirt 50566-963

Fleecejack 15603-259

Winterjack 16002-149

MASCOT® Magdeburg

Polosweatshirt 50610-962

MASCOT® Hannover
Fleecejack 16003-302

MASCOT® Erding

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Mainz

Thermojack 15615-249

Werkjack 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

Werkjack 12209-442

MASCOT® UNIQUE

1809 donkerantraciet/zwart

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Altona

Driekwart broek 14149-442

MASCOT® Bremen

Werkbroek 14031-203

MASCOT® Ingolstadt
Broek 16279-230

Broek met spijkerzakken, MASCOT® Mannheim
Broek 12679-442
lichtgewicht.
17631-442

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Oldenburg

MASCOT® Dortmund

MASCOT® Erlangen

Broek 13079-230

Broek 12079-203

Broek 12579-442

Broek 12179-203

MASCOT® Leipzig
Amerikaanse overall
12069-203

MASCOT® Augsburg
Amerikaanse overall
12169-442
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MASCOT® Palencia is een sterk voorbeeld van een licht jack met unieke isolatie (eronder ziet u het
sweatshirt MASCOT® Witten). Als het jack wordt gecombineerd met zwarte veiligheidsschoenen, is
MASCOT® Ultar een voor de hand liggende keuze waarbij comfort en veiligheid perfect samen gaan.

In MASCOT® COMPLETE vindt u een
brede selectie sokken, hoofddeksels,
riemen, spijkerzakken en andere
accessoires. Als accessoire bij deze set is
gekozen voor de MASCOT® Zanzibar-riem
en de MASCOT® Tribeca-muts.

Waar u ook kijkt in het grote assortiment van MASCOT,
u ziet er veel producten met Cordura®-verstevigingen
die ervoor zorgen dat de producten langer meegaan. De
MASCOT® Lemberg-broek is hiervan een voorbeeld.
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Het brede assortiment van MASCOT omvat speciale
producten voor zowel vakwerk als industrie

5509

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg

Hooded sweatshirt 50572-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Erding

T-shirt 50567-959

Thermojack 15615-249

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Wiesbaden

Hooded sweatshirt 50566-963

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Mainz

Winterjack 16002-149

Werkjack 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Bremen

MASCOT® Lemberg

Broek met spijkerzakken,
lichtgewicht.

MASCOT® Mannheim

Werkjack 12209-442

MASCOT® UNIQUE

5509 lichtkhaki/zwart

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Lindau

Driekwart werkbroek 14349-442

Werkbroek 14031-203

MASCOT® Leipzig

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall 12169-442

MASCOT® Erlangen
Broek 12179-203

17631-442

Broek 13079-230

Broek 12679-442

49

De korenblauwe producten met donkere marineblauwe contrasten bieden vele stijlvolle
combinaties met effen marineblauwe producten. Hier ziet u het MASCOT® Columbus-jack en de
MASCOT® Houston-broek uit de MASCOT® INDUSTRY-collectie.

Schoenen met kleine contrasterende details maken de
set compleet. Hier ziet u MASCOT® Trivor met zeer goede
antislipzolen. Denk ook aan de accessoires: MASCOT® Joba-pet en
de id-kaarthouder MASCOT® Kananga.
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De MASCOT® Magdeburg-polosweater kan eventueel worden
gecombineerd met vochtregulerend ondergoed zoals MASCOT®
Parada als basislaag.

Combineer korenblauw met een uitgebreide reeks in
marineblauw die er perfect bij past

11010

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Amberg

Sweatshirt met ritssluiting
50565-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Bielefeld

MASCOT® Marburg

MASCOT® Regensburg

MASCOT® Wiesbaden

MASCOT® Darmstadt

T-shirt 50567-959

T-shirt 50568-959

Hooded sweatshirt 50572-963 Hooded sweatshirt 50566-963

Fleecejack 15603-259

Winterjack 16002-149

MASCOT® Magdeburg

Polosweatshirt 50610-962

MASCOT® Hannover
Fleecejack 16003-302

MASCOT® Erding

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12002-149

MASCOT® Mainz

Thermojack 15615-249

Werkjack 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg

Werkjack 12209-442

MASCOT® UNIQUE

11010 korenblauw/donkermarine

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Altona

Driekwart broek 14149-442

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Oldenburg

MASCOT® Mannheim

Broek 16279-230

Broek 12579-442

Broek 13079-230

Broek 12679-442

MASCOT® Dortmund
Broek 12079-203

MASCOT® Erlangen
Broek 12179-203

Amerikaanse overall
12069-203

Amerikaanse overall
12169-442
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De MASCOT® Erding jas is niet alleen mooi. De unieke isolatie
van CLIMASCOT® zorgt voor een voorsprong op het gebied van
comfort.

Donker marineblauw en kobaltblauw
passen goed samen en kunnen in
het MASCOT-assortiment eindeloos
worden gecombineerd. Combineer
effen en tweekleurige producten of
mix de tweekleurige zoals hier met een
MASCOT® Erlangen-broek.
Met 600 verschillende producten in het assortiment vindt u iets
voor alle situaties. Ook als het gaat om schoenen en accessoires.
Hier ziet u veiligheidsschoenen F0114, MASCOT® Kisa muts en
MASCOT® Manica sokker.
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Stel zelf de look van uw bedrijf samen: de
combinatiemogelijkheden zijn oneindig

01011

MASCOT® UNIQUE

01011 donkermarine/korenblauw

MASCOT® Fulda

Werkjack 12209-442

MASCOT® Erlangen
Broek 12179-203

MASCOT® Leipzig

Amerikaanse overall 12069-203

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall 12169-442

MASCOT® Dortmund
Broek 12079-203

MASCOT® Oldenburg
Broek 12579-442

MASCOT® Mannheim
Broek 12679-442
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De kleur 888 antraciet is uitzonderlijk populair binnen verschillende
vakgebieden. Daarom vindt u in het volledige assortiment van MASCOT een
grote selectie antraciete producten, die u naar hartenlust kunt combineren
met de producten van MASCOT® UNIQUE. Zie meer op www.mascot.nl.

De lichte broek MASCOT® Ingolstadt 16279 in de kleur antraciet
kan worden gecombineerd met producten in vrijwel iedere
kleur. Hier is gekozen voor T-shirt 17782, elastische riem 17044,
omkeerbare capuchontrui 15146, veiligheidsschoenen met Boa®sluiting F0122 en vochtafdrijvende sokken 50411.
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Oneindig veel combinatiemogelijkheden met antraciet

88809

MASCOT® Bottrop
Poloshirt 50569-961

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Hannover
Fleecejack 16003-302

Bodywarmer 12154-442

MASCOT® Hagen

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

MASCOT® Darmstadt

MASCOT® Frankfurt

Softshelljack 12002-149

Winterjack 16002-149

MASCOT® UNIQUE

88809 antraciet/zwart

Jack 12209-442

Winterjack 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Shorts 12049-442

MASCOT® Oldenburg
Broek 12579-442

MASCOT® Ingolstadt

Broek met dijbeenzakken 16279-230

MASCOT® Lemberg

Broek met kniezakken 13079-230

MASCOT® Mannheim
Broek 12679-442

MASCOT® Augsburg

Amerikaanse overall met kniezakken 12169-442
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Draag kleding in lagen zodat u altijd gepast gekleed bent voor de situatie
en de temperatuur. Combineer bijvoorbeeld het MASCOT® Calais T-shirt met
een microfleece MASCOT® Reims voor koele omgevingen. Houd wind en
neerslag buiten met MASCOT® Frankfurt.

In alle branches zijn goed uitgedachte zakken
onmisbaar. Kies MASCOT® Adra broeken als u
ruimte nodig hebt voor al het gereedschap maar
maximaal comfort ook belangrijk is.
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De veiligheidsschoenen F0115 hebben een
versterkte teen van composiet waardoor ze volledig
vrij van metaal zijn. Composiet geleidt geen kou of
warmte, en beschermende neuzen van composiet
zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme
als koude omgevingen. Kies een van de metaalvrije
modellen van MASCOT® FOOTWEAR.

Combineer kleuren, stijlen en functies uit het hele
MASCOT assortiment

010

MASCOT® Erding

Thermojack 15715-249

MASCOT® Mainz

MASCOT® Marburg
Fleecejack 15703-259

MASCOT® Hagen

Werkjack 12109-203

Bodywarmer 12154-442

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

Broek 16179-230

Broek 16079-230

MASCOT® UNIQUE

010 donkermarine

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12102-149

MASCOT® Frankfurt
Winterjack 12135-211

MASCOT® Erlangen
Broek 12479-203

MASCOT® Altona

MASCOT® Bremen

Broek met spijkerzakken,
lichtgewicht.

MASCOT® Mannheim

Driekwart broek 14249-442

Werkbroek 14131-203

Broek 12779-442

17731-442
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Zwart kan goed worden gecombineerd met vrijwel alle kleuren. Dit is de
zwarte MASCOT® Ingolstadt-broek, bijzonder geschikt in warme omgevingen
dankzij het lage gewicht en het hoge gehalte katoen.

De MASCOT® Corby-capuchontrui met rits is goedgekeurd
conform klasse 3 van EN ISO 20471, en biedt zodoende de hoogste
bescherming wanneer deze alleen gedragen wordt. Hier met het
bijbehorende jack MASCOT® Gandia erover.
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Sluit geen compromissen als het gaat
om veiligheidsschoenen. Dit zijn de
veiligheidsschoenen F0124, die passen bij
de fluorescerende MASCOT® Ripon-pet en
MASCOT® Brits-bretels uit de accessoire
collectie MASCOT® COMPLETE.

Stel een set met hoge zichtbaarheid en
veiligheid samen uit het uitgebreide assortiment
veiligheidskleding van MASCOT

09

MASCOT® Erding

Thermojack 15715-249

MASCOT® Marburg
Fleecejack 15703-259

MASCOT® Dresden

Softshell jack 12102-149

MASCOT® Mainz

Werkjack 12109-203

MASCOT® UNIQUE

09 zwart

MASCOT® Frankfurt
Winterjack 12135-211

MASCOT® Hagen

Bodywarmer 12154-442

MASCOT® Altona

Driekwart broek 14249-442

MASCOT® Ingolstadt
Broek 16179-230

MASCOT® Lemberg
Broek 16079-230

MASCOT® Erlangen
Broek 12479-203

MASCOT® Lindau

Driekwart werkbroek 14449-442

Broek met spijkerzakken,
lichtgewicht.

MASCOT® Bremen
Werkbroek 14131-203

MASCOT® Mannheim
Broek 12779-442

17731-442
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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.

WERELDWIJD

MEER DAN
+2600 MEDEWERKERS
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3000 DEALERS

Mascot International
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Corporate Identity
- promoot uw bedrijf met uw bedrijfsnaam en logo
Uw naam en logo op uw werkkleding is de beste reclame voor uw bedrijf en voor
de producten en diensten die u levert. Het geeft bovendien uw medewerkers het
trotse gevoel deel te zijn van de organisatie. Uw bedrijfsnaam en logo versterken uw
identiteit als bedrijf.
Bij MASCOT kan bedrukken en borduren een integraal onderdeel van de bestelling van
werkkleding uitmaken. Welke bestellingsoplossing u ook kiest, het is gemakkelijk om
het bedrukken of borduren van een logo aan uw bestelling toe te voegen. Bedrukken
en borduren worden opgenomen in hetzelfde proces als de geautomatiseerde
verzameling uit het magazijn. Dat zorgt voor een effectieve en snelle afhandeling van
uw opdrukbestelling, zodat uw medewerkers snel kleding kunnen krijgen die voorzien
is van uw bedrijfsnaam.
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Mascot International
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Maatschappelijk verantwoorde
werkkleding
- internationaal gecertificeerde productie
Ongeacht welk product uit het assortiment van MASCOT u ook kiest, u kunt er
zeker van zijn dat u het met een goed geweten kunt dragen. Onze productie wordt
doorlopend gecontroleerd en gedocumenteerd door onpartijdige internationale
partners.
Het overgrote deel van het assortiment van MASCOT wordt geproduceerd in onze
eigen fabrieken met SA 8000-certificering. SA 8000 is een internationaal erkende
norm op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die ook eisen stelt
aan onderaannemers. De fabrieken van MASCOT in Vietnam en Laos hebben al sinds
de oprichting een Europese directie en Europese arbeidsnormen, met onder andere
een zorgverzekering, een gratis kantine, een vakbond, een hoog veiligheidsniveau en
een gratis zorgkliniek voor alle werknemers. Het doorlopen van het gestructureerde
proces dat vereist is voor een SA 8000-certificering, was zodoende een natuurlijke
formalisering van de bestaande werkomstandigheden.
De overige producten worden gemaakt in gerenommeerde fabrieken met
een grote expertise binnen de productgroep. De fabrieken waarmee MASCOT
samenwerkingsafspraken heeft, worden jaarlijks gecontroleerd door SGS,
een onafhankelijke derde partij die alles tot in de details controleert, van
werkomstandigheden en werkplezier tot aan vluchtwegen en milieubewaking.
U kunt er nog veel meer over lezen op www.mascot.nl

Bedrijven die SA 8000 hebben behaald,
voldoen aan de volgende criteria:

Geen kinderarbeid
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Geen dwangarbeid

Goede
arbeidsomstandigheden
die passen bij de lokale
omstandigheden

Eerlijke werktijden en
salaris

Mascot International

SA
8000
Vrijheid om een
vakbond te kiezen

Geen discriminatie

Een effectief
managementsysteem
dat controle
uitoefent op de
werkverhoudingen
van medewerkers van
onderleveranciers
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Individuele productaanpassingen
- meer dan alleen een standaard assortiment
Hebt u een grotere onderneming met individuele behoeften die niet worden gedekt
door het standaardassortiment van MASCOT? Dan kunt u misschien gebruik maken
van de mogelijkheid voor een op maat gemaakte MASCOT-oplossing voor uw
medewerkers. Misschien hebt u behoefte aan speciale maten, een extra zak voor een
bepaald stuk gereedschap, een iets andere stof of een andere kleur. Of misschien zijn
er een of meerdere volledig nieuwe producttypes of modellen die u graag gemaakt
wilt hebben. Het is allemaal mogelijk en we stellen onze experts tot uw beschikking
zodat we samen de oplossing kunnen vinden die het beste bij u past.
Bij MASCOT categoriseren we de vele soorten individuele productaanpassingen
steeds een beetje anders, afhankelijk van hoe omvangrijk de veranderingen zijn.
Voor sommige soorten speciaal gemaakte artikelen geldt dat minimaal een bepaald
aantal producten moet worden besteld, en de levertijd is uiteraard langer dan bij
standaardartikelen. Dit wordt per order individueel overeengekomen.
Hebt u een speciale bestelling of wilt u andere individuele aanpassingen? Neem
contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij MASCOT of met uw dealer.
Zij kunnen u verder helpen zodat u werkkleding krijgt die precies aansluit op uw
behoeften.
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Tested to work
- Slogan en werkstrategie
TESTED TO WORK is meer dan een motto; het is de belangrijkste bedrijfswaarde van
MASCOT. Het beschrijft onze werkwijze en strategische aanpak. TESTED TO WORK is
gebaseerd op twee belangrijke principes: ten eerste handelen we weloverwogen en
correct, gebaseerd op bewezen kennis en ten tweede focussen wij op de relevantie en
toepasbaarheid voor de doelgroep.
Deze bedrijfswaarde is in de praktijk bij alle onderdelen terug te zien. Ons doel is dat
onze productie, dienstverlening en presentatie volledig TESTED TO WORK zijn. Wij
hanteren een zeer strikt controlebeleid als het gaat om de kwaliteit van grondstoffen
en verf-, naai- en verzendprocessen. Leveranciers en naaiateliers worden continu
gecontroleerd en wij stellen zeer hoge eisen aan onze zakenpartners.

Getest voor de productie
Pasvorm en functie:
Bij de ontwikkeling van nieuwe werkkleding winnen we
advies in van gebruikers. We zetten de werkkleding aan
het werk in de verschillende branches. De werkkleding
wordt door ons testpanel langdurig gebruikt in
authentieke werksituaties, waarbij de kleding wordt
blootgesteld aan natuurlijke slijtage en regelmatig wassen.
Alles wordt beoordeeld, van pasvorm tot functionaliteit.
De stof:
Voor het kiezen van de juiste stof wordt een groot
aantal fysieke en chemische tests uitgevoerd op
gestandaardiseerde machines in de eigen laboratoria van
MASCOT in Denemarken en Vietnam. Dat doen we om de
kwaliteit te garanderen van bijvoorbeeld de slijtvastheid
van de producten, de scheur- en breeksterkte van
grondstoffen, kleurechtheid, vormvastheid en gewicht. Als
de uiteindelijke rollen stof later worden geleverd bij het
grondstoffenmagazijn, worden alle artikelen doorgelicht
met sterk licht om voordat de productie begint eventuele
weeffouten te lokaliseren.
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TEST CENTRE
Getest tijdens en na de
productie
MASCOTs kwaliteitscontrole is zeer uitgebreid en
wordt gedurende alle productiefasen nauwgezet
uitgevoerd. In MASCOTs fabriek in Vietnam zijn maar
liefst 70 mensen in dienst om de kwaliteit van onze
producten te controleren. Onze kwaliteitscontrole
is 100%. Tijdens iedere productiefase worden er
kwaliteitscontroles uitgevoerd. Daarnaast vindt er
een inspectie van het eindproduct plaats en tot slot
wordt er steekproefsgewijs nog een laatste controle
uitgevoerd.
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Effectievere bestellingen
- als de bestelling van werkkleding optimaal verloopt
MASCOT biedt verschillende online bestellingsoplossingen op maat voor al onze
soorten klanten. Ze zijn ontwikkeld om uw bestelling en orderafhandeling snel,
gemakkelijk en foutloos te maken Zo bieden wij het platform MASCOT® SmartStore
dat de dagelijkse afhandeling van werkkleding gemakkelijker maakt voor een groot
aantal tussenhandelaars en grote bedrijven. Bent u ook op zoek naar manieren om
iedere dag effectiever te maken? Dan is MASCOT® SmartStore misschien de oplossing
voor u.

MASCOT®

INTERNATIONALE

PRIJZEN
SMART

STORE
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MASCOT® SmartStore
De MASCOT® SmartStore is dé perfecte oplossing
voor middelgrote en grote bedrijven die regelmatig
nieuwe werkkleding en toebehoren voor hun
werknemers bestellen. Als u een computer met
internetverbinding heeft, is dit bestelsysteem altijd en
overal ter wereld beschikbaar. U logt in en bestelt in
een handomdraai nieuwe werkkleding, voor uzelf of
voor uw werknemers! Uw nieuwe werkkleding wordt,
indien gewenst met uw logo en bedrijfsnaam, tot aan
de deur gebracht. Afhankelijk van uw wensen sturen
wij de kleding individueel verpakt naar een huisadres
of leveren wij het direct af bij uw bedrijf of kantoor.
Het bestelsysteem is bijzonder gebruiksvriendelijk
en houdt rekening met individuele wensen. Uw
dealer handelt alle praktische zaken af en helpt u
graag op weg. U maakt samen een selectie van de
producten en bepaalt de plaats waar het bedrijfslogo
moet komen. Het systeem kan precies aan uw eisen
worden aangepast. Naar gelang de werksituaties
kunnen er verschillende producten per afdeling
worden geselecteerd. U kunt zelfs een gewenste
bestelhiërarchie aangeven. Bespaar tijd en geld en
neem vandaag nog contact op met uw dealer.
Lees meer over MASCOT® SmartStore op www.mascot.
dk, waar we ook een animatiefilmpje hebben gemaakt
met Max en zijn ervaringen met bestellingen van
werkkleding.
Koop online
Hoe groot uw bedrijf ook is, het is altijd mogelijk om
online te winkelen. Vooral kleinere bedrijven kunnen
profiteren van de MASCOT-webshops van onze
verkopers met toegang tot het volledige MASCOTassortiment en snelle levering.
www.mascotwebshop.nl
www.mascotwebshop.be/nl

Bekroonde oplossing
MASCOT werd in 2013 bekroond voor MASCOT® SmartStore. De prijs
die MASCOT kreeg, was voor het bieden van de klantenservice met de
meest toegevoegde waarde binnen de werkkledingbranche.
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Snelle en foutloze levering
- vanuit een volautomatisch en topmodern logistiek centrum
MASCOT beschikt op 11.000 m² over een volautomatisch magazijn met altijd meer
dan 4 miljoen producten op voorraad. Hier zijn robots op hoge snelheid bezig met het
verzamelen en inpakken van artikelen voor verzending over de hele wereld.

Snelle orderafhandeling
Een deel van het logistieke proces bestaat ook uit effectieve inpak-, druk- en
borduurstations. Het hele proces is in hoge mate geautomatiseerd en neemt de kans op
fouten weg. We nemen uw order binnen 24-48 uur in behandeling en zorgen ervoor dat
de artikelen zo snel mogelijk bij u zijn.
Buitengewoon hoge leveringszekerheid
U en uw dealer kunnen ieder product bestellen van de 20.000 artikelnummers in het
assortiment van MASCOT. Dankzij de grote voorraad van ieder product in elke maat,
hebben wij een buitengewoon hoge leveringszekerheid.
Individuele levering per medewerker
Bij MASCOT worden zelfs zeer grote orders effectief beheerd. Maar we bieden ook de
mogelijkheid om voor iedere medewerker een individueel pakket te maken. De naam
van de medewerker wordt dan op de verzending vermeld. Op die manier kunnen
medewerkers gemakkelijk hun eigen pakket ophalen zonder dat u kleding en schoenen
voor iedere medewerker hoeft te sorteren. Alle individuele bestellingen binnen dezelfde
order worden tegelijkertijd geleverd.
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UNIEKE

20.000

ARTIKELNUMMERS

PRODUCTEN
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Zoek de juiste maat
Niet alleen de juiste maat is belangrijk: voor uw veiligheid, comfort en effectiviteit is het allesbepalend dat u een broek kiest die past bij uw
beenlengte.

Tips om zo nauwkeurig mogelijk te meten
• Meet dicht op het lichaam
• Vraag een ander uw maten op te nemen kiezen
• Trek het meetlint aan bij het meten van de taille
• De beenlengte is belangrijk als uw werkkleding kniezakken en functies op de benen heeft
• Besluit welke pasvorm het beste bij u past. Kleding van MASCOT heeft verschillende pasvormen

HOOFDDEKSELS
H. Hoofdmaat
Meet voor uw hoofdmaat rond om uw hoofd.

H

KLEDING VOOR BOVENLICHAAM
Overhemden
P. Halsmaat
Meet voor uw halsmaat rond om uw hals. Plaats het meetlint 1 cm boven
het sleutelbeen.

P

A
T

K1
K2
L

Kleding voor bovenlichaam en overalls
A. Borstomvang
U meet de borstomvang door het meetlint rond het lichaam te plaatsen op
het breedste deel van de borstkas.
BROEKEN, KORTE BROEKEN, AMERIKAANSE OVERALLS
Broeken met klassieke hoge taille
(met name MASCOT® ORIGINALS, MASCOT® IMAGE):
K1. Algemene taille
Meet de taillewijdte door het meetlint strak rond het lichaam te leggen.
Broeken met moderne lage taille
(veruit de meeste broeken in deze catalogus):
K2. Lage taille
Meet de taillewijdte door het meetlint strak rond de taille te leggen.
MASCOT-broeken met lage taille zijn ook geschikt voor vrouwen.
Vrouwen moeten hun maat kiezen aan de hand van de heupmaat:
L. Heupomtrek
Meet de taillewijdte door het meetlint strak rond het lichaam te leggen.
Lengtemaat van uw broek
E. Binnenbeenlengte
Meet uw binnenbeenlengte aan de binnenkant van uw been, van het kruis
tot de grond (op blote voeten).
LENGTE
T. Volledige lengte vanaf de bovenkant van het hoofd tot de zool van de
voet
De lengte wordt op blote voeten gemeten

E
74

Bekijk een korte video om
te zien hoe u uw maat kunt
opnemen - voor werkkleding die
als gegoten zit.
www.mascot.nl/nl/sizeguide
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Zo vindt u uw maat in het schema
Voorbeeld: U zoekt een broek met lage taille.
Uw taillemaat (K2) is 92 cm.
Zoek uw maat in het schema bij K1/K2. Als u in het schema tussen twee maten valt, kiest u in de regel de grotere van de twee maten. In dit voorbeeld kiest u
93 cm en daarmee maat C52.
Denk eraan om uw beenlengte te meten voordat u bestelt.
T-shirts, sweatshirts, jassen en overige kleding voor bovenlichaam plus overalls
C42

C43

C44

C45

XS
A - Borstomvang (cm)

84

A - Borstomvang (inch)

33

86

C46

C47

C48

C49

C50

S

88

90

34.5

C51

M

92

94

96

36

98

C54

L

100

38

C52

102

39.5

C56

C58

XL

2XL

C60

C62

C64

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

41

42.5

44

45.5

47

49

50.5

52

53.5

55

56.5

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

C70

C72

XL

2XL

Overhemden
C42

C43

C44

C45

XS
P - Halsmaat (cm)
P - Halsmaat (inch)

C46

C47

C48

C49

C50

C51

S

M

L

37-38

39-40

41-42

14

15.5

16.5

3XL

43-44 45-46
17.5

18

C56

C58

XL

2XL

4XL

47-48 49-50
19

19.5

C62

C64

5XL
51-52
20

Damesmaat
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

73-79

79-85

85-92

92-100

100-108

108-116

116-124

124-132

A - Borstomvang (inch)

29-31

31-33,5

33,5-36

36-39,5 39,5-42,5 42,5-46

46-49

49-52

L - Heupomtrek (cm)

85-91

91-97

97-103

103-109

109-115

115-121

121-127

127-133

33.5-36

36-38

38-40.5

40.5-43

43-45

45-47.5

47.5-50

50-52

A - Borstomvang (cm)

L - Heupomtrek (inch)

Hoofddeksels
S

M

L

XL

2XL

H - Hoofdmaat (cm)

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

H - Hoofdmaat (inch)

21

21.5

22

22.5

23

23.25

23.5

24

24.5

25

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C49

C50

C51

Broeken/Amerikaanse overalls
XS

S

M

C52

C54

L

C60

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

K1/K2 - Tailleband (cm)*

68

70,5

73

75,5

78

80,5

83

85,5

88

90,5

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

K1/K2 - Tailleband (inch)*

27

28

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

L - Heupomtrek (cm)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

L - Heupomtrek (inch)

35.5

36

37

38

38.5

39.5

40

41

41.5

42.5

43

45

46.5

48

49.5

51

52.5

54

56

57.5

59

* Amerikaanse overalls zijn niet verkrijgbaar in verschillende maten

Jeans
K1/K2 - Tailleband (inch)

W29

W30

W31

W32

W33

W34

W36

W38

W40

73

76

78,5

81

83,5

86

91

96

101

E - Binnenbeenlengte (inch)

L30

L32

L34

L36

E - Binnenbeenlengte (cm)

76

82

87

92

0835

0836

0837

0838

K1/K2 - Tailleband (cm)

Veiligheidsschoenen
EU maat Dames - breedtemaat 8

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

L6

L 6.5

L7

UK maat Dames - breedtemaat 8

L 2.5

L 3.5

L4

L5

UK maat Heren - breedtemaat 10

M6

M 6.5

M7

M8

M9

M 10 M 10.5 M 11

M 12

M 13

UK maat Heren - breedtemaat 11

M6

M 6.5

M7

M8

M9

M 10 M 10.5 M 11

M 12

M 13

L7

L 7.5

L8

US maat Heren - breedtemaat 10

US maat Dames - breedtemaat 8

L4

L5

L 5.5

L 6.5

M7

M 7.5

M8

M9

M 10

M 11 M 11.5 M 12

M 13

M14

US maat Heren - breedtemaat 11

M7

M 7. 5

M8

M9

M 10

M 11

M 13

M14

M 11.5 M 12
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Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Denemarken
Tel. +31-(0)35 702 35 35 · Fax +45 87 24 47 41
info@mascot.nl · www.mascot.nl
www.facebook.com/MascotWorkwear

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

B0600-118-05 - NL/BE 042018

www.instagram.com/mascot_workwear/

5 711074 680719

www.youtube.com/mascotinternational

MASCOT® is een gedeponeerd handelsmerk van Mascot International A/S.
Onder voorbehoud van productveranderingen, prijswijzigingen, drukfouten, ontoereikende levering en uitverkochte artikelen.

