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Et omfattende sortiment af 
sikkerhedsbeklædning

MASCOT har et af branchens største sortimenter inden for certificeret 
sikkerhedsbeklædning. For at du kan bibeholde overblikket har vi delt 
sortimentet op i serier, der hver har deres karakteristika. Vælg mellem tre 
fluorescerende grundfarver og mange forskellige produkttyper. Fra hoved 
til fod og fra inderst til yderst.

Vær omhyggelig med valget af 
sikkerhedsklasse 

Det er kravet til synlighed – og dermed kravet til arealet af reflekserne og 
det fluorescerende materiale – der afgør hvilken af klasserne, man skal 
vælge. Den højeste klasse er klasse 3. Hos MASCOT kan du opnå klasse 3 
på to måder. Vælg enten et produkt, der alene har klasse 3 (fx en jakke) 
eller vælg to produkter, der sammen er certificeret til klasse 3.

Synlig og sikker med EN ISO 20471

EN ISO 20471 er en international anerkendt standard, der stiller krav til 
synlig arbejdsbeklædning for medarbejdere i høj-risikoområder. Normen 
er opdelt i tre klasser i henhold til hvilken risikozone, man arbejder i og 
til, hvor godt produktet formår at give medarbejderen beskyttelse. 
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Gode grunde til at vælge 
MASCOT® SAFE

Certificeret synlig og sikker
• Godkendt efter den internationale standard EN ISO 

20471.
• Det fluorescerende materiale holder dig synlig i 

dagslys, og reflekserne gør dig synlig i mørke. 
• Den smudsafvisende overflade holder tøjet rent og 

sikrer dig synlighed i længere tid.

Sikkerhedstøj til alle
• Til alle med behov for certificeret 

sikkerhedsbeklædning – funktioner til alle brancher.
• Bukser i op til tre benlængder og et væld af forskellige 

størrelser.
• Tre forskellige fluorescerende farver og mange 

kontrastfarver.

Alt det bedste til arbejdsdagen
• Innovative stofkvaliteter med fokus på slidstyrke, 

komfort og sikkerhed.
• Unik bevægelsesfrihed til en arbejdsdag i højt tempo.
• Gennemtestede lommer og detaljer.
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Jakke 19009-511 er klasse 2-beklædning (hi-vis gruppe A) og knickers med knæ- 
og hængelommer 19049-711 er klasse 1-beklædning (hi-vis gruppe X). Når de to 
produkter bæres sammen, har du opnået højeste sikkerhed, certificeret klasse 3. På 
samme måde kan alle MASCOTs sikkerhedsprodukter kombineres, så der opnås en 
samlet certificeret klasse 2 eller klasse 3 for hele sættet. Ved hvert billede med sik-
kerhedstøj har vi angivet det samlede sæts certificeringsklasse. Kig efter symbolet.

Samcertificering
Hos MASCOT kan du kombinere to individuelle 
produkter med EN ISO 20471 og opnå en klasse 
3-certificering for et helt sæt.

Korte benklæder

*) Overalls kan kombineres til en certificeret klasse 2 eller 3, såfremt overdel bæres uden på overalls. Hvis T-shirt/overdel 
bæres under overalls, er det sikkerhedsklassen for dine overalls, der bestemmer den samlede klasse.

Lange benklæder *)

Veste eller overdele 
uden refleksbånd på 
ærmerne

Overdele med refleksbånd på 
ærmerne

Kombinér produkter og opnå 
højeste beskyttelse

Når du eller dine kolleger har brug for den højeste 
sikkerhedsklasse i EN ISO 20471, er der to muligheder. 
Vælg enten et produkt, der alene har klasse 3 eller vælg to 
produkter, der er certificeret sammen til klasse 3. MASCOT 
har fået godkendt et helt unikt og enkelt bogstavsystem, der 
gør de forskellige klasser nemme at overskue og kombinere 
til klasse 3-beklædning. Systemet er godkendt af instituttet 
og gør, at usikkerheder elimineres, så medarbejderne altid 
har den korrekte sikkerhedsklasse.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE
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MASCOT® ACCELERATE SAFE
MASCOT® ACCELERATE SAFE er hi-vis-beklædning til alle, der har behov for synlighed, maksimal 
bevægelsesfrihed og masser af funktionelle detaljer. Til alle, der kræver noget helt særligt af deres 
sikkerhedstøj.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE fås i følgende farvekombinationer

hi-vis rød/mørk 
marine

hi-vis rød/mørk 
antracit

hi-vis orange/
mørk antracit

hi-vis orange/
mosgrøn

hi-vis orange/
mørk petro-
leum

hi-vis orange/
mørk marine

hi-vis gul/mørk 
petroleum

hi-vis gul/mørk 
marine

hi-vis gul/sort



BREATHABLE

LIGHTWEIGHT INSULATING BREATHABLE
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Effektiv ventilation ved benet via 
lynlås på baglåret.

Detaljerne gør 
forskellen

Unikt CLIMASCOT®-fór sikrer effektivt varmen. Det er let, 
blødt og fylder næsten ingenting, når det presses sammen.
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ULTIMATE STRETCH

WATER REPELLENT

ULTIMATE STRETCH

WATER REPELLENT

STRETCH ZONES

LIGHTWEIGHT

711

511

236
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Helbukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19169-711

se side 40

Helbukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19069-711
se side 40

Bukser med knælommer, 
strækstof-zoner

19579-236
se side 54

Overall med knælommer, 
strækstof-zoner

19569-236
se side 59

Kedeldragt med 
knælommer, strækstof-

zoner
19519-236
se side 63

Overall med knælommer, 
strækstof-zoner

19669-236
se side 61

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, 

fire-vejs strækstof
19178-511
se side 25

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, 

fire-vejs strækstof
19078-511
se side 21

Bukser med knælommer, 
fire-vejs strækstof

19079-511
se side 16

Bukser med knælommer, 
fire-vejs strækstof

19179-511
se side 23

Bukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19131-711

se side 38

Bukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19031-711
se side 37

STOFTYPE

100% strækstof, egnet til 
industrivask
Komposition:  

88% polyester/ 
12% elastolefin

STOFTYPE

Let metervare med  
strækstofzoner
Komposition:  

70% polyester/30% bomuld

STOFTYPE

100% strækstof
Komposition:  

92% polyester/8% elastan

Bukser i MASCOT® ACCELERATE SAFE
Find de bukser i MASCOT® ACCELERATE SAFE, der matcher arbejdsopgaverne. Ud over 
produktvarianter kan stofkvaliteterne guide dig til den optimale løsning.



WATERPROOF
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LIGHTWEIGHT
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Bukser med knælommer, 
fire-vejs strækstof

19879-711
se side 45

Bukser med knælommer, 
fire-vejs strækstof

19479-711
se side 45

Bukser med knælommer, 
fire-vejs strækstof

19279-510
se side 26

STOFTYPE 

100% strækstof, ekstra lav 
vægt, egnet til industrivask

Komposition: 83% gen-
anvendt polyester/17% 

elastolefin

Shorts, lange med 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19349-711
se side 46

Knickers med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs 

strækstof
19049-711
se side 49

Bukser med lårlommer, 
fire-vejs strækstof

19379-510
se side 29

Bukser med knælommer, 
strækstof-zoner

19679-236
se side 50

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, 

strækstof-zoner
19578-236
se side 56

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, 

strækstof-zoner
19678-236
se side 52

Shorts, lange, fire-vejs 
strækstof
19249-510
se side 18

Shorts, lange, 
damepasform DIAMOND, 

fire-vejs strækstof
19248-510
se side 33

Nederdel, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19244-711
se side 49

Overtræksbukser med let 
fór, vandtæt
19590-449
se side 73

Vinterbukser 
med knælommer, 
CLIMASCOT®-fór

19090-449
se side 74

STOFTYPE

Let metervare, let strækbar
Komposition: 100% 

polyester
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Jakke, strækstof-zoner
19509-236
se side 58

Hættetrøje med lynlås, 
moderne pasform

19284-781
se side 50

Sweatshirt, moderne 
pasform

19084-781
se side 37

Sweatshirt med lynlås, 
moderne pasform

19184-781
se side 26

T-shirt, moderne pasform
19082-771
se side 30

T-shirt, damepasform, 
langærmet
19091-771
se side 52

Poloshirt, moderne 
pasform

19083-771
se side 34

Poloshirt, damepasform
19093-771
se side 49

Vinterjakke med 
CLIMASCOT®-fór, lav vægt

19035-449
se side 74

Parka med CLIMASCOT®-
fór, lav vægt
19030-449
se side 71

Vinterjakke med 
CLIMASCOT®-fór

19335-231
se side 54

Vinterjakke med 
CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, lav vægt
19045-449
se side 56

Skaljakke med let fór, 
damepasform, lav vægt

19011-449
se side 73

T-shirt, damepasform
19092-771
se side 32

Jakke, damepasform, fire-
vejs strækstof

19008-511
se side 20

Overdele til alt slags vejr
Fra inderst til yderst. Få et overblik over T-shirts, trøjer og jakker.

Striktrøje med kort lynlås
19005-351
se side 38

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511
se side 23

Vinterjakke med 
CLIMASCOT®-fór

19435-231
se side 54
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Fleecetrøje med lynlås
19103-315
se side 46

Softshelljakke, 
damepasform, åndbar, 

vindtæt og vandafvisende
19012-143
se side 69

Softshelljakke med 
reflekseffekter, 
damepasform

19212-291
se side 66

Softshelljakke, åndbar, 
vindtæt og vandafvisende

19002-143
se side 28

Softshelljakke med 
reflekseffekter

19202-291
se side 66

Fleecetrøje med lynlås, 
damepasform

19153-315
se side 24

Fleecetrøje med lynlås, 
damepasform

19453-316
se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316
se side 64

Værktøjsvest, fire-vejs 
strækstof
19589-711
se side 45

T-shirt med print, 
moderne pasform

19182-965
se side 49

Skaljakke med let fór, 
vandtæt
19301-231
se side 68

T-shirt, langærmet, 
moderne pasform

19081-771
se side 61

Fleecetrøje med kort 
lynlås

19303-316
se side 65

Fleecetrøje med kort 
lynlås, damepasform

19353-316
se side 65

Skaljakke med let fór, 
lav vægt

19001-449
se side 72
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19079-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0400 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte 
areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 
50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Produktet kan industrivaskes.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

Stofkvalitet 511

Stofkvalitet 511 kombinerer ultimative 
elastiske egenskaber i alle retninger  
med industrivaskbarhed.
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Elastisk stof, der følger alle bevægelser

Strækstoffet er elastisk i alle retninger. Det giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. Det 
multifunktionelle stof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende. 
Den bløde bagside og det fleksible stof gør, at bukserne nærmest ikke mærkes mod huden.

Mange rummelige lommer

Buksernes rummelige lommer giver plads til meget værktøj. Fordel det i forlommer, baglommer, lårlomme, 
tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger og lommer med klap foran på låret. Lommeklapperne, der oftest 
er udsat for snavs, er smudsafvisende. Lårlommen har en foret telefonlomme, skjult trykknaplukning og aftagelig 
ID-kortholder. Som ekstra detalje er der en skjult hammerstrop i højre side. Lommerne er fuldt integrerede i 
designet. Det gør i kombination med det elastiske materiale, at du kan fylde lommerne op, uden at det generer 
ved bevægelse. 

Elastisk strækstof, der klarer til industrivask

Strækstoffet er udviklet med markedets mest avancerede elastiske fiber. Det gør, at produktet ikke blot har en 
ekstraordinær evne til at strækkes, men også tåler industrivask ved 60 grader. ProWash®-mærket er din sikkerhed 
for, at produktet kan tåle industrivask og -tørring.

Certificeret synlig og sikker

Godkendt efter den internationale standard EN ISO 20471, der stiller krav til synlig arbejdsbeklædning for 
medarbejdere i høj-risikoområder. Det fluorescerende materiale holder dig synlig i dagslys, og reflekserne med 
højeste refleksionsevne gør dig synlig i mørke.

Fleksible knælommer med høj slidstyrke

Knæpudelommerne er lavet af en meget slidstærk CORDURA®, der er testet til at være syv gange stærkere end 
bomuld. Knæpuderne indsættes nemt nedefra og højden på pudernes placering kan justeres.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19008-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,1000 m² (XS-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 

intet strammer eller generer.
• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 

samtidig med det er vandafvisende.
• Produktet kan industrivaskes.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af skrå, tværgående reflekser.
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DIAMOND FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19078-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0200 m² (76 cm) - 0,0200 m² (82 cm) logo. Dette godkendte areal må 
ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det 
samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 34-C 56  •  82 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Produktet kan industrivaskes.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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MASCOT® COMPLETE | Hængelommer, CORDURA®-forstærkninger

Varenummer:  19450-126

100% polyester - 190 g/m²

One size

• CORDURA®-forstærkninger på dele af produktet.
• Påsættes med patentknapper.
• Måler 20 x 24 cm.
• Passer til udvalgte MASCOT® ACCELERATE SAFE underdele.

Behov for ekstra lommer?

Mangler du ekstra lommer til dit værktøj, så er de 
løse hængelommer 19450-126 en god løsning til 
dine eksisterende bukser. Lommerne påsættes med 
patentknapper. 
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19179-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0300 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Produktet kan industrivaskes.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jakke, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19009-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,3300 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Produktet kan industrivaskes.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af skrå, tværgående reflekser.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med lynlås, damepasform

Varenummer:  19153-315

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Produktet er certificeret 
til at kunne påsættes 0,4800 m² (XS) - 0,1500 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal 
må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af 
det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Inderlommer.
• ID-kortholder er aftagelig.
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DIAMOND FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19178-511

88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0300 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 34-C 56  •  82 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Produktet kan industrivaskes.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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Stofkvalitet 510

Kvalitet 510 er en meget 
let stoftype med ultimative 
elastiske egenskaber, der 
sikrer bevægelsesfrihed og høj 
komfort. Materialet består af 83% 
genanvendt polyester, og det kan 
samtidig industrivaskes.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

Varenummer:  19184-781

50% polyester/50% bomuld - 260 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Godkendt efter EN 13758-2 UPF 40+. Produktet 
er certificeret til at kunne påsættes 0,2300 m² (XS-S) - 0,0200 m² (M-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke 
overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden på bagsiden for 
komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

ULTIMATE
STRETCH

GENANVENDT

POLYESTER LAV VÆGT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19279-510

83% genanvendt polyester/17% elastolefin - 205 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 
0,0400 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo 
på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer 
eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med 
det er vandafvisende.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe 

genstande.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Produktet kan industrivaskes.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan 

højdejusteres.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE MODERN FIT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshelljakke, åndbar, vindtæt og vandafvisende

Varenummer:  19002-143

100% polyester - 330 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,3900 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Regulérbar elastiksnøre i nedre kant.
• ID-kortholder er aftagelig.
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ULTIMATE
STRETCH

GENANVENDT

POLYESTER LAV VÆGT VANDAFVISENDE
ERGONOMISK

PASFORM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med lårlommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19379-510

83% genanvendt polyester/17% elastolefin - 205 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte 
areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 
50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 
kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• CORDURA® (1000 D)-forstærkninger på knæ.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og 

optimale placering af detaljer netop til dig.
• Produktet kan industrivaskes.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

Oeko-Tex® Standard 100
Oeko-Tex®-mærket er din garanti for produkter undersøgt for 
indhold af sundhedsskadelige stoffer. Oeko-Tex® Standard 100 
er en internationalt anerkendt mærkningsordning og verdens 
førende sundhedsmærkning for tekstiler. Oeko-Tex®-mærkningen 
betyder, at produkterne er testet og godkendt for indhold af 
sundhedsskadelige eller formodede sundhedsskadelige kemikalier 
og farvestoffer. 

Oeko-Tex® stiller strenge krav til produkter med denne mærkning 
– strengere krav end fastsat af lovgivningen. Mærkningen foregår 
efter forudgående test og godkendelse af produktet af en uvildig 
part og inkluderer samtlige materialer, der indgår i produktet. 
Således er det ikke alene tekstilmetervarer men også påtrykte 
mærker samt tilbehør som blandt andet lynlåse, der bliver testet.
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ULTIMATE
STRETCH

GENANVENDT

POLYESTER LAV VÆGT VANDAFVISENDE

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19249-510

83% genanvendt polyester/17% elastolefin - 205 g/m²

Hi-vis-gruppe X. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1 (C44-C46), kl. 2 (C47-C68). 
Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3200 m² (C44-C46) - 0,0000 m² 
(C47-C68) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis 
for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 40.5 cm: C 44-C 68

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 
kroppens bevægelser.

• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 
spidse og skarpe genstande.

• Produktet kan industrivaskes.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, moderne pasform

Varenummer:  19082-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Godkendt efter EN 13758-2 
UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0600 m² (S-5XL) logo. 
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må 
maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter 
EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 
på bagsiden for komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, damepasform

Varenummer:  19092-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Godkendt efter 
EN 13758-2 UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3000 m² 
(XS) - 0,0000 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 

på bagsiden for komfortens skyld.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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DIAMOND FIT
ULTIMATE
STRETCH

GENANVENDT

POLYESTER LAV VÆGT VANDAFVISENDE

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange, damepasform DIAMOND, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19248-510

83% genanvendt polyester/17% elastolefin - 205 g/m²

Hi-vis-gruppe X. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1 (C34-C38), kl. 2 (C40-C56). 
Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3300 m² (C34-C38) - 0,0400 m² 
(C40-C56) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis 
for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 40.5 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 
kroppens bevægelser.

• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 
spidse og skarpe genstande.

• Produktet kan industrivaskes.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Poloshirt, moderne pasform

Varenummer:  19083-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Godkendt efter EN 13758-2 
UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0800 m² (S-5XL) logo. 
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må 
maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter 
EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 
på bagsiden for komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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Stofkvalitet 711

Nyudviklet fire-vejs strækstof 
med høj synlighed og exceptionel 
bevægelsesfrihed. 



14010 1433

1444

1418

17010 1709

1744 22210 22218

14010 1433

1444

1418

17010 1709

1744 22210 22218

 

EN 13758-2

40+

MASCOT® ACCELERATE SAFE

37

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19031-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0500 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved 

knælende arbejde.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Sweatshirt, moderne pasform

Varenummer:  19084-781

50% polyester/50% bomuld - 260 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Godkendt efter 
EN 13758-2 UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2400 m² 
(XS) - 0,0300 m² (M-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 
på bagsiden for komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19131-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0400 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved 

knælende arbejde.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

MODERN FIT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Striktrøje med kort lynlås

Varenummer:  19005-351

100% polyester - 380 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,3200 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lynlås i hals med vindfang.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• ID-kortholder er aftagelig.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Helbukser med knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19169-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at kunne 
påsættes 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal må 
ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det 
samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved 

knælende arbejde.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Helbukser med knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19069-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,2200 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
• Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved 

knælende arbejde.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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Fleksible knælommer med høj slidstyrke

Knælommerne er regulerbare og lavet af en særlig komposition 
af to-vejs strækstof med CORDURA®, der er testet til at være syv 
gange stærkere end bomuld. Knæpuderne isættes nedefra.

Høj komfort og slidstyrke

Strækstoffet er elastisk i alle retninger. Det giver en unik 
bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. Det 
multifunktionelle stof kombinerer en lav vægt med en høj 
slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende. Den bløde bagside 
og det fleksible stof gør, at helbuksen nærmest ikke mærkes mod 
huden.

Mange rummelige lommer

Helbuksens mange rummelige lommer giver plads til meget 
værktøj. Fordel det i de aftagelige hængelommer med Kevlar®- og 
CORDURA®-forstærkninger, forlommer, baglommer, lårlomme, 
lommer foran på låret med klap, tommestoklomme og brystlomme. 
Derudover er der en lodret lynlås på baglår med mulighed for 
ventilation samt ventilation på ryg.

Certificeret synlig og sikker

Godkendt efter den internationale standard EN ISO 20471, der 
stiller krav til synlig arbejdsbeklædning for medarbejdere i høj-
risikoområder. Det fluorescerende materiale holder dig synlig i 
dagslys, og reflekserne med højeste refleksionsevne gør dig synlig 
i mørke.

Individuel tilpasning

Helbuksen har mange funktioner, så man kan tilpasse den efter 
individuelle ønsker. Skulderstropperne kan justeres, så helbuksen 
sidder godt til, og så lommerne på overdel og ben er placeret, hvor 
de skal. På ydersiden af benet finder man en aftagelig knap til 
montering af knivholder, og på lårlommen er der en integreret og 
aftagelig ID-kortholder.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

HÆNGE-
LOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Værktøjsvest, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19589-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe C. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,2500 m² (S/L/2XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S,  L & 2XL

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Værktøjsstropper i begge sider.
• Ventilation i ryggen.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19879-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at kunne 
påsættes 0,0300 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal må ikke 
overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet 
strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 
bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, fire-vejs strækstof

Varenummer:  19479-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at kunne 
påsættes 0,0700 m² (76 cm) - 0,1000 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal må ikke 
overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet 
strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 
bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

HÆNGE-
LOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange med hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19349-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe X. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2 (C47-C68), kl. 1 (C44-C46). 
Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3500 m² (C44-C46) - 0,0400 m² 
(C47-C68) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis 
for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 40.5 cm: C 44-C 68

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 
kroppens bevægelser.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.

MODERN FIT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med lynlås

Varenummer:  19103-315

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,2900 m² (S-4XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Inderlommer.
• ID-kortholder er aftagelig.
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Til hverdagens slid
Høj slidstyrke er alfa omega, når der 
bliver arbejdet igennem i et højt tempo. 
Hængelommer og tommestoklommer skal 
kunne klare mosten, når værktøj, stifter og 
skruer tages ud og puttes i lommerne utallige 
gange i løbet af en dag. MASCOT sikrer 
blandt andet slidstyrken med en massiv 
brug af CORDURA® på alle udsatte steder, 
som fx på knælommer, hængelommer og 
tommestoklommer. CORDURA® er nemlig 
syv gange stærkere end bomuld. Vi anvender 
både 1000D CORDURA® og den lettere 500D 
CORDURA®.

300 gange forstørrelse af 
CORDURA®-materialet

Høj rivmodstand

Rivstyrke

Slidstærk

Ekstraordinært god slidstyrkeÅndbarhed
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DIAMOND FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Nederdel, damepasform DIAMOND, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19244-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe X. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,3000 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Længde og størrelse: 58 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 
spidse og skarpe genstande.

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Poloshirt, damepasform

Varenummer:  19093-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Godkendt efter 
EN 13758-2 UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2900 m² 
(XS) - 0,0000 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 

på bagsiden for komfortens skyld.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

 
MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Knickers med knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof

Varenummer:  19049-711

92% polyester/8% elastan - 265 g/m²

Hi-vis-gruppe X. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,2700 m² (59 cm) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 59 cm: C 44-C 68

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 
intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, 
samtidig med det er vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
• Hængelommer er aftagelige.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved 

knælende arbejde.
• Knælommens åbning giver desuden mulighed for ventilation i knæområdet.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype, SHORT.

MODERN FIT

BASIC

MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt med print, moderne pasform

Varenummer:  19182-965

100% bomuld - 175 g/m²

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Rib i hals.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, strækstof-zoner

Varenummer:  19679-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 
0,0300 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo 
på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der sikrer, at stoffet 
holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, hvor der er 
brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 
bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale placering.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og optimale 

placering af detaljer netop til dig.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan 

højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

Varenummer:  19284-781

50% polyester/50% bomuld - 260 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Godkendt efter EN 13758-2 UPF 40+. Produktet 
er certificeret til at kunne påsættes 0,2400 m² (XS-S) - 0,0300 m² (M-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke 
overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden på bagsiden for 
komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

Stofkvalitet 236

Stofkvalitet 236 kombinerer en 
meget lav vægt med strækstofzoner. 
Produkter i denne stofkvalitet er 
ekstremt lette samtidig med, at de 
har en høj kvalitet og god slidstyrke.
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DIAMOND FIT
STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, damepasform 
DIAMOND, strækstof-zoner

Varenummer:  19678-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82 cm) logo. Dette godkendte areal 
må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af 
det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 34-C 56  •  82 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, damepasform, langærmet

Varenummer:  19091-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Godkendt efter EN 13758-2 
UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0700 m² (XS-5XL) logo. 
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må 
maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter 
EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 

på bagsiden for komfortens skyld.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.
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Vis arbejdspladsen frem 
med jeres firmanavn og logo
Vær opmærksom på, at der gælder særlige krav for logotryk og broderi 
på fluorescerende sikkerhedsbeklædning.

Når der skal tryk eller broderi på fluorescerende tøj med EN ISO 
20471, skal særlige krav til størrelsen på logoet være opfyldt, for at 
sikkerhedscertificeringen opretholdes. Sikkerhedstøj er certificeret og 
klassebestemt efter produktets areal af fluorescerende materiale. Hvis 
dette areal dækkes af et større logo end tilladt, bortfalder certificeringen 
af tøjet. 

Men det skal naturligvis være muligt for kunderne at se, hvor I 
kommer fra. Derfor er der for hver enkel beklædningsdel angivet et 
maksimumareal for logoets størrelse. Logo på henholdsvis for- og 
bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Se mulighederne for 
logotryk under de enkelte produkter.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór

Varenummer:  19335-231

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2), EN 343 - kl. 4/1/X og EN 
342:2017 - kl. 3/WP (2,258 clo). Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2500 
m² (S) - 0,0200 m² (M-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór

Varenummer:  19435-231

100% polyester - 210 g/m²

Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 og EN 342. 

Størrelse: XS-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.

STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, strækstof-zoner

Varenummer:  19579-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0100 m² (76 cm) - 0,0400 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte 
areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 
50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 
kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og 

optimale placering af detaljer netop til dig.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.
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DIAMOND FIT
STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bukser med knælommer, damepasform 
DIAMOND, strækstof-zoner

Varenummer:  19578-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0100 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82 cm) logo. Dette godkendte areal må 
ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det 
samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 34-C 56  •  82 cm: C 34-C 56

• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters forskel på 
livvidden og hoftevidden.

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

Varenummer:  19045-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-M = kl. 2), EN 343 - kl. 4/1/X og 
EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo). Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1500 
m² (XS-M) - 0,0400 m² (L-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo 
på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for 
at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jakke, strækstof-zoner

Varenummer:  19509-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,2300 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 

hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Lynlåslukning ved lommer.
• Elastik ved håndled.
• Produktet kan industrivaskes.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Overall med knælommer, strækstof-zoner

Varenummer:  19569-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,1000 m² (76 cm) - 0,1600 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte areal 
må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af 
det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og 

optimale placering af detaljer netop til dig.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, langærmet, moderne pasform

Varenummer:  19081-771

50% polyester/50% bomuld - 150 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2). Godkendt efter EN 
13758-2 UPF 40+. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2300 m² (S) - 0,0000 
m² (M-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis 
for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde 
certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden 
på bagsiden for komfortens skyld.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Overall med knælommer, strækstof-zoner

Varenummer:  19669-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe Z. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 1. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,0500 m² (76 cm) - 0,0800 m² (82+90 cm) logo. Dette godkendte 
areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 
50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og 

optimale placering af detaljer netop til dig.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.
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Let stofkvalitet, der klarer industrivask

Kedeldragten har komfort i særklasse ved hjælp af blandt andet 
elastiske områder, der er placeret, hvor der er ekstra brug for 
smidighed på en aktiv arbejdsdag. Selvom stoffet har en lav 
vægt, er slidstyrken i top med blandt andet tonålssømme på 
ben og i skridt. Kombinationen af stofkvalitet 236 og fire-vejs 
strækstof i stofkvalitet 511 gør desuden, at kedeldragten er 
testet til at bibeholde form, farve og funktionalitet efter mange 
industrivaskeprocesser.

God bevægelsesfrihed

Kedeldragten har en god pasform med elastik i ryggen 
og strækstofzoner i stofkvalitet 511, som giver ekstra 
bevægelsesfrihed. Frontlukning med tovejs lynlås giver fleksibilitet, 
og ærmerne kan reguleres med trykknapper ved håndleddet.

Certificeret synlig og sikker

Godkendt efter den internationale standard EN ISO 20471, der 
stiller krav til synlig arbejdsbeklædning for medarbejdere i høj-
risikoområder. Det fluorescerende materiale holder dig synlig i 
dagslys, og reflekserne med højeste refleksionsevne gør dig synlig 
i mørke.

Fleksible knæpudelommer med høj slidstyrke

Husk at vælge effektivt beskyttende knæpuder. I denne 
kedeldragt isættes knæpuderne nedefra. Det har den fordel, at 
knæpudelommen ikke opsamler sand og snavs. Knæpudelommerne 
er regulerbare, så knæpuderne kan placeres, hvor dine knæ har 
behov for ekstra beskyttelse. Knæpudelommerne er lavet af den 
slidstærke fiber CORDURA®.

Lommer til alt værktøjet

Kedeldragten har lommer til alt værktøjet: Brystlomme med 
lynlås, forlommer, baglommer med forstærkninger, regulerbar 
hammerstrop, forstærket tommestoklomme, lommer med klap 
placeret foran på låret og lårlomme med telefonlomme og klap 
med skjulte trykknapper. Lommeklapperne foran på låret er 
smudsafvisende, hvorved denne del der ofte er udsat for snavs, 
holder sig pænt gennem længere tid.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Kedeldragt med knælommer, strækstof-zoner

Varenummer:  19519-236

70% polyester/30% bomuld - 215 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,6400 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der 
sikrer, at stoffet holder i lang tid.

• Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, 
hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.

• Lukning med tovejs lynlås, vindfang og trykknapper.
• Adgang til benklæder inden under fra begge sider.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
• Produktet kan industrivaskes.
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REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med lynlås, damepasform

Varenummer:  19453-316

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Inderlommer.
• ID-kortholder er aftagelig.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Fleecetrøjer med mange 
kombinationsmuligheder

Fleecetrøjerne uden EN ISO 20471-certificering er oplagte at kombinere med ikke hi-
vis produkter, hvis man ønsker et visuelt synligt sæt, hvor certificeret synlighed ikke 
er et krav. De kan også kombineres med certificerede hi-vis produkter for at skabe et 
ensartet look fra inderst til yderst.

MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med lynlås

Varenummer:  19403-316

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• Inderlommer.
• ID-kortholder er aftagelig.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med kort lynlås, damepasform

Varenummer:  19353-316

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Lynlås i hals med vindfang.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• ID-kortholder er aftagelig.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrøje med kort lynlås

Varenummer:  19303-316

94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: S-5XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lynlås i hals med vindfang.
• Forlommer med lynlås for sikker opbevaring.
• ID-kortholder er aftagelig.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshelljakke med reflekseffekter, damepasform

Varenummer:  19212-291

100% polyester - 320 g/m²

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Regulérbar elastiksnøre i nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Husk! Jakken er ikke certificeret i henhold til EN ISO 
20471.

Har du brug for synlighed, selvom din arbejdsgiver 
ikke stiller krav om certificeret synlighed?  
Reflekseffekterne i denne jakke gør dig særdeles 
synlig i lyskilder.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshelljakke med reflekseffekter

Varenummer:  19202-291

100% polyester - 320 g/m²

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Regulérbar elastiksnøre i nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Skaljakke med let fór, vandtæt

Varenummer:  19301-231

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (S-M = kl. 2) og EN 343 - kl. 4/4/X. 
Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2200 m² (S-M) - 0,0400 m² (L-5XL) 
logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside 
må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen 
efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDAFVISENDE

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshelljakke, damepasform, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

Varenummer:  19012-143

100% polyester - 330 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2. Produktet er certificeret til at 
kunne påsættes 0,1800 m² (XS-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. 
Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede 
logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Regulérbar elastiksnøre i nedre kant.
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Synlig og sikker

Godkendt efter den internationale standard EN ISO 20471, der 
stiller krav til synlig arbejdsbeklædning for medarbejdere i høj-
risikoområder. Det fluorescerende materiale holder dig synlig i 
dagslys, og reflekserne med højeste refleksionsevne gør dig synlig i 
mørke. Parkaen er klasse 3, som er den højeste certificeringsklasse, 
der kan opnås.

Alle de lommer, du har brug for

Med denne parka kan du være sikker på, at dit lommeindhold er 
sikkert opbevaret. Både forlommer og brystlommen er udstyret 
med en vandtæt lynlås. Indeni parkaen er endnu tre lommer. To 
med lynlås og en åben i net. Som ekstra detaljer finder du en 
aftagelig ID-kortholder og et ekstra stof nederst på ryggen, der kan 
foldes ned via knapper. Stoffet giver ekstra længde bagtil og yder 
ekstra beskyttelse mod vind og vejr. 

Individuel tilpasning af hætten

Undgå vind og regn på hoved og nakke med den forede, vind- 
og vandtætte hætte. Den kan reguleres ved hjælp af en skjult 
elastiksnor med snorstopper. Bruger du ikke hætten, kan den nemt 
afmonteres ved hjælp af lynlukning og trykknapper.

Certificeret vejrbeskyttelse

Parkaen er åndbar, vind- og vandtæt samt godkendt efter både 
nedbørsnormen EN 343 og kuldenormen EN 342. Frontlynlåsen er 
vandtæt og har indvendigt vindfang. Samtidig er parkaen med sit 
ergonomiske snit og det elastiske materiale meget komfortabel og 
tilbyder fuld bevægelsesfrihed.

Innovativt fór

Parkaens fór er af mærket CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Ud 
over en særdeles høj isoleringsevne får du med CLIMASCOT® et 
åndbart letvægtsmateriale, der fylder meget lidt, når det presses 
sammen. Der er også tænkt på miljøet i CLIMASCOT®, da der under 
fremstillingen er anvendt genbrugsmaterialer.
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Stofkvalitet 449

Stofkvalitet 449 er et vind- og 
vandtæt letvægtsmateriale, der er 
let strækbart. Produkterne i denne 
stofkvalitet er fleksible og giver 
brugeren høj komfort.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Parka med CLIMASCOT®-fór, lav vægt

Varenummer:  19030-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3, EN 343 - kl. 4/1/X og EN 342:2017 
- kl. 3/WP (2,258 clo). Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2100 m² (S-5XL) 
logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside 
må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen 
efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Mere om kvalitet 449

Stoffets elasticitet er kombineret med en ganske lav 
vægt. Det gør produkterne fleksible, og det giver 
brugeren en optimal bevægelsesfrihed. Desuden yder 
stofkvalitet 449 beskyttelse mod ekstremt vejr og er 
testet til at kunne modstå et vandsøjletryk på 10.000 
mm. Materialet og membranen yder tilsammen en 
høj åndbarhed, så du kan komme af med varmen. 
Derfor kan du holde dig tør og varm hele dagen.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Skaljakke med let fór, lav vægt

Varenummer:  19001-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2) og EN 343 - kl. 4/4/X. 
Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2800 m² (S) - 0,0400 m² (M-5XL) logo. 
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må 
maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter 
EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Skaljakke med let fór, damepasform, lav vægt

Varenummer:  19011-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A/B. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-L = kl. 2) og EN 343 - kl. 
4/4/X. Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1400 m² (XS-M) - 0,0205 m² 
(L) - 0,1100 m² (XL-5XL) logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på 
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at 
bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: XS-5XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
ERGONOMISK

PASFORM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Overtræksbukser med let fór, vandtæt

Varenummer:  19590-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2 og EN 343 - kl. 4/4/X. Produktet 
er certificeret til at kunne påsættes 0,5100 m² (S-5XL) logo. Dette godkendte areal må 
ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det 
samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Meget slidstærk.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Elastik og snøreregulering i talje.
• Lynlås på yderside af benene.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, lav vægt

Varenummer:  19035-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe A. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 3, EN 343 - kl. 4/1/X og EN 342:2017 
- kl. 3/WP (2,01 clo). Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0300 m² (S-5XL) 
logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside 
må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen 
efter EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
• Brystlomme med vandtæt lynlås.
• Forlommer med vandtætte lynlåse.
• Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil 

og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
• Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
ERGONOMISK

PASFORM

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Vinterbukser med knælommer, CLIMASCOT®-fór

Varenummer:  19090-449

100% polyester - 210 g/m²

Hi-vis-gruppe Y. Godkendt efter EN ISO 20471 - kl. 2, EN 343 - kl. 4/1/X og EN 342:2017 - 
kl. 3/WP (1,7 clo). Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1900 m² (S-5XL) logo. 
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må 
maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter 
EN ISO 20471. 

Størrelse: S-5XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Meget slidstærk.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 

ingenting, når den presses sammen.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
• Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for 

spidse og skarpe genstande.
• Forhøjet rygstykke giver støtte og ekstra beskyttelse mod vind og kulde ved lænden.
• Snefang indvendigt ved ben holder sne og smuds ude.
• Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da 

knæpudelommen kan højdejusteres.
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EN 342
Hvert enkelt produkt med EN 342:2017 
er individuelt certificeret efter forskellige 
klasser. Disse klasser beskriver produktets 
isoleringsværdi, luftgennemtrængelighed 
og eventuelle vandtæthed. Bogstavet Y 
ved siden af EN 342:2017 piktogrammet 
tilkendegiver isoleringsværdien. Den 
vil, hos MASCOT, ikke stå ved siden af 
symbolet, men som udgangspunkt oven 
over produktinformationen. 

EN 343:2019
Produkter, der er EN 
343:2019-certificerede, er testet for 
niveauet af vandtæthed og åndbarhed 
i det samlede produkt. Certificeringen 
har tilknyttet tre værdier, der angiver 
henholdsvis produktets vandtæthed, 
åndbarhed og om det færdige produkt er 
testet under påvirkning af regn fra oven. 
De to første værdier er inddelt i klasser 
fra 1-4, hvor 4 er den højeste klasse. Den 
sidste værdi bliver angivet med R eller X, 
hvor R beskriver, at produktet er testet. 

Beskyttelse mod kulde og nedbør

Når kulde og nedbør for alvor er en udfordring, skal du kunne stole på, at dit tøj beskytter dig. Det kan 
du blandt andet gøre ved at vælge vintertøj med kuldenormen EN 342 og nedbørsnormen EN 343. 
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Parka med CLIMASCOT®-fór, lav vægt
19030-449-14010

se side 71

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-14010

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-1418

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-1433

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-1444

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19435-231-14010

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-14010
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-1418
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-1433
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-1444
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-14010
se side 56

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-1418
se side 56

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-1433
se side 56

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-14010

se side 68

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-1418

se side 68

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-1433

se side 68
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Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-1444

se side 68

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-14010

se side 72

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-1418

se side 72

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-1433

se side 72

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-1444

se side 72

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-14010
se side 73

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-1418
se side 73

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-1433
se side 73

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-14010

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-1418

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-1433

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-1444

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform

19212-291-14010
se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform
19212-291-1418

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform
19212-291-1433

se side 66

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-14010
se side 28
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Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende
19002-143-1418

se side 28

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende
19002-143-1433

se side 28

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-1444
se side 28

Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-14010
se side 69

Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-1418
se side 69

Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-1433
se side 69

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-14010

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-1418

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-1433

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-1444

se side 23

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-14010
se side 20

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-1418
se side 20

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-1433
se side 20

Jakke, strækstof-zoner
19509-236-14010

se side 58

Jakke, strækstof-zoner
19509-236-1418

se side 58

Værktøjsvest, fire-vejs strækstof
19589-711-14010

se side 45
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Striktrøje med kort lynlås
19005-351-14010

se side 38

Striktrøje med kort lynlås
19005-351-1418

se side 38

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-14010

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-1418

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-1433

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-1444

se side 46

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-14010

se side 24

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-1418

se side 24

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-1433

se side 24

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-14010

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-1418

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-1433

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-1444

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-14010

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-1418

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-1433

se side 64
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Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-14010

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-1418

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-1433

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-1444

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform

19353-316-14010
se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform
19353-316-1418

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform
19353-316-1433

se side 65

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-14010
se side 50

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-1418
se side 50

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-1433
se side 50

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-1444
se side 50

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-14010
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-1418
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-1433
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-1444
se side 26

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-14010

se side 37
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Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-1418

se side 37

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-1433

se side 37

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-1444

se side 37

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-14010
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-1418
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-1433
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-1444
se side 61

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-14010

se side 52

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-1418

se side 52

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-1433

se side 52

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-14010

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-1418

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-1433

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-1444

se side 34

Poloshirt, damepasform
19093-771-14010

se side 49

Poloshirt, damepasform
19093-771-1418

se side 49
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Poloshirt, damepasform
19093-771-1433

se side 49

T-shirt, moderne pasform
19082-771-14010

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-1418

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-1433

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-1444

se side 30

T-shirt, damepasform
19092-771-14010

se side 32

T-shirt, damepasform
19092-771-1418

se side 32

T-shirt, damepasform
19092-771-1433

se side 32

T-shirt med print, moderne pasform
19182-965-0814

se side 49
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Kedeldragt med knælommer, 
strækstof-zoner
19519-236-14010

se side 63

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19569-236-14010
se side 59

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19569-236-1418
se side 59

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19669-236-01014
se side 61

Vinterbukser med knælommer, 
CLIMASCOT®-fór

19090-449-14010
se side 74
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Overtræksbukser med let fór, 
vandtæt

19590-449-14
se side 73

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof
19031-711-14010

se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-1418
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-1433
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-1444
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-01014
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-1814
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-3314
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-4414
se side 38

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19479-711-14010
se side 45

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-14010
se side 16

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-1418
se side 16
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Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-1433
se side 16

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-1444
se side 16

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-14010

se side 21

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-1418

se side 21

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-1433

se side 21

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-01014
se side 23

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-1814
se side 23

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-3314
se side 23

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-01014

se side 25

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-1814

se side 25

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-3314

se side 25

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19579-236-14010
se side 54
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Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19579-236-1418
se side 54

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19578-236-14010

se side 56

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19578-236-1418

se side 56

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19679-236-01014
se side 50

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19679-236-1814
se side 50

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19678-236-01014

se side 52

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19678-236-1814

se side 52

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19279-510-14010
se side 26

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19279-510-1418
se side 26

Bukser med lårlommer, fire-vejs 
strækstof

19379-510-01014
se side 29
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Knickers med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19049-711-14010
se side 49

Shorts, lange med hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19349-711-14
se side 46

Shorts, lange, fire-vejs strækstof
19249-510-14

se side 30

Shorts, lange, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs strækstof

19248-510-14
se side 33

Nederdel, damepasform DIAMOND, 
fire-vejs strækstof

19244-711-14
se side 49
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Parka med CLIMASCOT®-fór, lav vægt
19030-449-17010

se side 71

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-17010

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-1709

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-1744

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19435-231-17010

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19435-231-1709

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-17010
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-1709
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-1744
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-17010
se side 56

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-1709
se side 56

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-1744
se side 56

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-17010

se side 68

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-1709

se side 68

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-1744

se side 68

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-17010

se side 72
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Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-1709

se side 72

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-1744

se side 72

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-17010
se side 73

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-1709
se side 73

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-1744
se side 73

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-17010

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-1709

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-1744

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform

19212-291-17010
se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform
19212-291-1709

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform
19212-291-1744

se side 66

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-17010
se side 28

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-1709
se side 28

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende
19002-143-1744

se side 28

Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-17010
se side 69

Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-1709
se side 69
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Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-1744
se side 69

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-17010

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-1709

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-1744

se side 23

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-17010
se side 20

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-1709
se side 20

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-1744
se side 20

Jakke, strækstof-zoner
19509-236-17010

se side 58

Værktøjsvest, fire-vejs strækstof
19589-711-17010

se side 45

Værktøjsvest, fire-vejs strækstof
19589-711-1709

se side 45

Striktrøje med kort lynlås
19005-351-17010

se side 38

Striktrøje med kort lynlås
19005-351-1709

se side 38

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-17010

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-1709

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-1744

se side 46

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-17010

se side 24
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Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-1709

se side 24

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-1744

se side 24

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-17010

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-1709

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-1744

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-17010

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-1709

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-1744

se side 64

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-17010

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-1709

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-1744

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform

19353-316-17010
se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform
19353-316-1709

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform
19353-316-1744

se side 65

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-17010
se side 50

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-1709
se side 50
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Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-1744
se side 50

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-17010
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-1709
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-1744
se side 26

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-17010

se side 37

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-1709

se side 37

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-1744

se side 37

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-17010
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-1709
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-1744
se side 61

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-17010

se side 52

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-1709

se side 52

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-1744

se side 52

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-17010

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-1709

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-1744

se side 34
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Poloshirt, damepasform
19093-771-17010

se side 49

Poloshirt, damepasform
19093-771-1709

se side 49

Poloshirt, damepasform
19093-771-1744

se side 49

T-shirt, moderne pasform
19082-771-17010

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-1709

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-1744

se side 30

T-shirt, damepasform
19092-771-17010

se side 32

T-shirt, damepasform
19092-771-1709

se side 32

T-shirt, damepasform
19092-771-1744

se side 32

T-shirt med print, moderne pasform
19182-965-0817

se side 49
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Kedeldragt med knælommer, 
strækstof-zoner
19519-236-17010

se side 63

Helbukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19069-711-1709
se side 40

Helbukser med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19169-711-0917
se side 40

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19669-236-01017
se side 61

Vinterbukser med knælommer, 
CLIMASCOT®-fór
19090-449-17010

se side 74

Vinterbukser med knælommer, 
CLIMASCOT®-fór
19090-449-1709

se side 74

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19569-236-17010
se side 59
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Overtræksbukser med let fór, 
vandtæt

19590-449-17
se side 73

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-17010
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-1709
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-1744
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-01017
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-0917
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-4417
se side 38

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19479-711-17010
se side 45

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19479-711-1709
se side 45

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19879-711-01017
se side 45

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19879-711-0917
se side 45

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-17010
se side 16
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Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-1709
se side 16

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-1744
se side 16

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-17010

se side 21

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-1709

se side 21

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-1744

se side 21

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-01017
se side 23

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-0917
se side 23

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-01017

se side 25

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-0917

se side 25

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-4417

se side 25

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19579-236-17010
se side 54

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19578-236-17010

se side 56
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Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19679-236-01017
se side 50

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19678-236-01017

se side 52

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19279-510-17010
se side 26

Bukser med lårlommer, fire-vejs 
strækstof

19379-510-01017
se side 29

Bukser med lårlommer, fire-vejs 
strækstof

19379-510-0917
se side 29

Knickers med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19049-711-17010
se side 49

Knickers med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19049-711-1709
se side 49

Shorts, lange med hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19349-711-17
se side 46

Shorts, lange, fire-vejs strækstof
19249-510-17

se side 30

Shorts, lange, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs strækstof

19248-510-17
se side 33

Nederdel, damepasform DIAMOND, 
fire-vejs strækstof

19244-711-17
se side 49
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Parka med CLIMASCOT®-fór, lav vægt
19030-449-22210

se side 71

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-22210

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór
19335-231-22218

se side 54

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-22210
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
lav vægt

19035-449-22218
se side 74

Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 
damepasform, lav vægt

19045-449-22210
se side 56

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-22210

se side 68

Skaljakke med let fór, vandtæt
19301-231-22218

se side 68

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-22210

se side 72

Skaljakke med let fór, lav vægt
19001-449-22218

se side 72

Skaljakke med let fór, damepasform, 
lav vægt

19011-449-22210
se side 73

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-22210

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter
19202-291-22218

se side 66

Softshelljakke med reflekseffekter, 
damepasform

19212-291-22210
se side 66

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-22210
se side 28

Softshelljakke, åndbar, vindtæt og 
vandafvisende

19002-143-22218
se side 28
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Softshelljakke, damepasform, 
åndbar, vindtæt og vandafvisende

19012-143-22210
se side 69

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-22210

se side 23

Jakke, fire-vejs strækstof
19009-511-22218

se side 23

Jakke, damepasform, fire-vejs 
strækstof

19008-511-22210
se side 20

Jakke, strækstof-zoner
19509-236-22210

se side 58

Værktøjsvest, fire-vejs strækstof
19589-711-22210

se side 45

Striktrøje med kort lynlås
19005-351-22210

se side 38

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-22210

se side 46

Fleecetrøje med lynlås
19103-315-22218

se side 46

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19153-315-22210

se side 24

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-22210

se side 64

Fleecetrøje med lynlås
19403-316-22218

se side 64

Fleecetrøje med lynlås, damepasform
19453-316-22210

se side 64

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-22210

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås
19303-316-22218

se side 65

Fleecetrøje med kort lynlås, 
damepasform

19353-316-22210
se side 65
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Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-22210
se side 50

Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform

19284-781-22218
se side 50

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-22210
se side 26

Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform

19184-781-22218
se side 26

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-22210

se side 37

Sweatshirt, moderne pasform
19084-781-22218

se side 37

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-22210
se side 61

T-shirt, langærmet, moderne 
pasform

19081-771-22218
se side 61

T-shirt, damepasform, langærmet
19091-771-22210

se side 52

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-22210

se side 34

Poloshirt, moderne pasform
19083-771-22218

se side 34

Poloshirt, damepasform
19093-771-22210

se side 49

T-shirt, moderne pasform
19082-771-22210

se side 30

T-shirt, moderne pasform
19082-771-22218

se side 30

T-shirt, damepasform
19092-771-22210

se side 32

T-shirt med print, moderne pasform
19182-965-08222

se side 49
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Kedeldragt med knælommer, 
strækstof-zoner
19519-236-22210

se side 63

Overall med knælommer, strækstof-
zoner

19569-236-22210
se side 59

Vinterbukser med knælommer, 
CLIMASCOT®-fór
19090-449-22210

se side 74
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Overtræksbukser med let fór, 
vandtæt

19590-449-222
se side 73

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-22210
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19031-711-22218
se side 37

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-10222
se side 38

Bukser med knæ- og hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19131-711-18222
se side 38

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-22210
se side 16

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19079-511-22218
se side 16

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19078-511-22210

se side 21

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-10222
se side 23

Bukser med knælommer, fire-vejs 
strækstof

19179-511-18222
se side 23

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, fire-vejs 

strækstof
19178-511-10222

se side 25

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19579-236-22210
se side 54
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Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19578-236-22210

se side 56

Bukser med knælommer, strækstof-
zoner

19679-236-10222
se side 50

Bukser med knælommer, 
damepasform DIAMOND, strækstof-

zoner
19678-236-10222

se side 52

Bukser med lårlommer, fire-vejs 
strækstof

19379-510-10222
se side 29

Knickers med knæ- og 
hængelommer, fire-vejs strækstof

19049-711-22210
se side 49

Shorts, lange med hængelommer, 
fire-vejs strækstof

19349-711-222
se side 46

Shorts, lange, fire-vejs strækstof
19249-510-222

se side 30

Shorts, lange, damepasform 
DIAMOND, fire-vejs strækstof

19248-510-222
se side 33

Nederdel, damepasform DIAMOND, 
fire-vejs strækstof

19244-711-222
se side 49
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Skal dit produkt være Premium eller Basic?

Premium – højkvalitetsvarer til gentagen brug
I Premium-produkter er det særligt materialets høje kvalitet, der gør en forskel. 
Produkterne er lavet af kæmmet Vortex-spundet garn. Det gør, at de holder sig 
pæne, uden at fnulre på overfladen (pilling). Premium-produkterne er desuden 
meget farveægte. De ændrer ikke farve som følge af lys- eller svedpåvirkning, 
hvilket gør dem til et oplagt valg til udendørs brug. Gå efter Premium-
produkter, hvis du vil have T-shirts, der holder sig pæne og komfortable efter 
gentagen brug og vask.

Basic – mange farvenuancer til en lav pris
Basic-produkter er velegnede til indendørs brug. De har generelt en lavere 
vægt end lignende Premium-produkter.

ÅNDBAR

Åndbar
Åndbarhed i vandtæt/vandafvisende tøj er især vigtigt, når 
du sveder, mens du arbejder i kolde omgivelser. Hvis du ikke 
kommer af med fugten, er der stor risiko for, at dit våde tøj 
bliver koldt, og at du kommer til at fryse.

VINDTÆT

Vindtæt
Når dit tøj er vindtæt, holder du nemmere varmen. Gå efter 
produkter med dette symbol, når du ikke vil lade blæsten 
genere din komfort i hverdagen.

VANDTÆT

Vandtæt
100%. Symbolet er din sikkerhed for, at MASCOT ikke lader 
så meget som en dråbe trænge ind. Lynlåse er vandtætte og 
sømme er tapede på bagsiden.

VANDAFVISENDE

Vandafvisende
Når tøjet har dette symbol, er stoffet vandtæt. Derimod er det 
på visse stoftyper ikke muligt at sætte tape på bagsiden af 
sømmene, hvorfor produktet som helhed ikke kan betegnes 
som 100% vandtæt, men kun vandafvisende.

ULTIMATE
STRETCH

Ultimate Stretch
Produkter med dette symbol er lavet i et fire-vejs 
strækmateriale. strækmateriale er elastisk i alle retninger, 
hvilket giver dig en uovertruffen bevægelsesfrihed. Produkter 
med fire-vejs strækmateriale er bløde og behagelige at bære 
og følger alle dine bevægelser, hvilket giver ekstra komfort på 
arbejdsdagen.

STRETCH
ZONES

Stretch Zones
Bukserne har komfort i særklasse ved hjælp af stretch-zoner, 
der er placeret, hvor der er ekstra brug for smidighed på 
en aktiv arbejdsdag. Det giver særligt i knæområdet og ved 
lænden en helt unik bevægelsesfrihed, der særligt mærkes i 
eksempelvis knælende positioner. 

LAV VÆGT

Lav vægt
Symbolet angiver, at arbejdstøjet har en lavere vægt end 
gennemsnittet. Slidstyrken er dog stadig høj. Vælg produkter 
med dette symbol, hvis du går efter slidstærkt arbejdstøj i en 
let udgave, fx hvis du arbejder indendørs og/eller i et varmt 
miljø.

ERGONOMISK
PASFORM

Ergonomisk pasform
Alt MASCOTs tøj er selvfølgelig skabt til at røre sig i. Men har du 
særlig brug for, at dit tøj støtter, hjælper og bare sidder godt i 
alle kropspositioner, så gå efter den ergonomiske pasform. Så 
er der god plads til at række ud, sidde på knæ osv.

Arbejdstøjssymboler

Vi har udstyret alle produkter i kataloget med en række symboler. De giver et 
hurtigt overblik over produktets egenskaber. Her kan du læse mere om, hvad 
overskriften i symbolet dækker over.
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MODERN FIT

Moderne pasform
Symbolet angiver, at produktet har en normal pasform, der 
følger kroppens naturlige pasform, men ikke sidder helt tæt til. 
Produkterne sidder pænt og har en god bevægelsesfrihed.

Damepasform
Produkter med dette symbol er konstrueret efter MASCOTs 
kvinde-pasform. Det er en behagelig og gennemtestet pasform, 
der sidder pænt og har god bevægelsesfrihed.

DIAMOND FIT

DIAMOND-pasform
DIAMOND er en kvinde-pasform. Denne pasform er som 
hovedregel designet til kvinder med mere end 20 centimeters 
forskel på talje- og hoftemål. Er der mindre end 20 centimeters 
forskel er det i stedet PEARL-pasform, der passer bedst. 
Vi anbefaler dog altid, at man måler omkredsen af hofte 
og talje og aflæser den optimale størrelse og pasform i 
størrelsesskemaet.

HÆNGE-
LOMMER

Hængelommer
Uundværligt værktøj til dig, der bruger søm, skruer og bits. 
Vælg fx en udgave med magneter foroven, så du ikke behøver 
grave helt ned i lommen, hver gang du skal have fat i noget. 
Hængelommer kan også købes separat.

KNÆLOMMER

Knælommer
Hvis du allerede bruger knæpuder, så ved du hvor vigtigt 
det er for komforten i din arbejdsdag. MASCOTs placering af 
knælommerne sikrer, at knæpuden sidder perfekt, hver gang 
du knæler.

REFLEKS-
EFFEKTER 

Reflekseffekter

Små reflekseffekter rundt om på dit arbejdstøj kan være 
afgørende for din sikkerhed. Uanset hvor du arbejder, vil du ind 
imellem komme i nærheden af trafik. Her øger reflekserne din 
chance for at blive set.

 
MAGNET

Magnet

Magneter yder nem lukning af fx brystlommer eller 
fastholdelse af skruer og bits ved hængelommer. Personer med 
pacemaker/ICD bør ikke anvende produkter med magneter. 
Magnetfølsomme genstande bør heller ikke være i nærheden af 
magneterne. 

GENANVENDT

POLYESTER

Genanvendt polyester

Genbrugspolyester er produceret af brugte plastikflasker og 
andet plastaffald, som bliver indsamlet, nedbrudt til granulat 
og spundet til nye tråde. Disse tråde bruges til at producere nye 
tekstiler. På den måde bliver affald til en ny ressource, som kan 
anvendes til produktion af tekstiler.
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EN 342

Du opnår den bedste kuldebeskyttelse med arbejdstøj, der 
er certificeret i henhold til EN 342:2017. For at opnå den 
maksimale beskyttelse bør arbejdstøjet holdes tørt og lukkes 
ordentligt til, eksempelvis omkring håndled. Derudover er 
der behov for handsker, hue etc. for at undgå lokal afkøling. 
Hvert enkelt produkt er klassificeret efter forskellige værdier: 
isoleringsværdi (Y), luftgennemtrængelighed (AP) og 
eventuel vandtæthed (WP).

EN 343:2019

Når arbejdet skal udføres uanset vind og vejr, er det vigtigt at 
være rigtigt påklædt. 

EN 343 angiver værdier på tøj, der kan anvendes som 
beskyttelse mod regn. Ved siden af symbolet er tre værdier 
angivet. Det øverste tal angiver vandtætheden, mens det 
midterste tal angiver åndbarheden i det samlede produkt. 
Begge værdier er inddelt i klasser fra 1-4, hvor 4 er den 
højeste klasse. Nederste værdi er en valgfri test af det 
færdigsyede produkt under påvirkning af regn fra oven. R 
angiver, at produktet er testet, mens X angiver at produktet 
ikke er testet.

EN ISO 20471 – Synlig beklædning 

Klassebetegnelsen (tallet X ved siden af symbolet) angiver 
klassen i forhold til, hvor godt produktet formår at give 
brugeren beskyttelse. Klasse 3 er den højeste klasse, der 
kan opnås. I EN ISO 20471 skal alle reflekser opfylde klasse 
2, hvad angår refleksens evne til at tilbagekaste lyset. 
Hvis producenten ønsker det, kan et tøjsæt klassificeres 
efter en højere beskyttelsesklasse end den enkelte 
beklædningsgenstand ved separat brug. Den muligt højere 
klasse specificeres i tøjets mærkning. Tøj, der er certificeret i 
henhold til EN ISO 20471, er testet efter vask. Hvis ikke andet 
er angivet i tøjets etiket, er materialet blevet testet efter 5 
vaskecyklusser.  

EN 13758-2 – Beskyttende egenskaber mod UV-stråling

Et produkt, der er certificeret efter EN 13758-2, giver en 
dokumenteret beskyttelse mod solens skadelige UVA- og 
UVB-stråler. Produkterne mærkes med en Ultraviolet 
Protection Factor (UPF-værdi) i henhold til beskyttelsesevnen. 
EN mærkning med eksempelvis UPF 20+ angiver, at 
maksimalt 1/20 af solens skadelige stråler trænger gennem 
beklædningen. Med beklædningen kan du dermed udsætte 
den beskyttede hud for disse stråler i 20 gange længere tid, 
end hvis du ikke var beskyttet. Beskyttelsesevnen vil falde i 
takt med at produktet fx slides, plejevejledningen ikke følges 
eller beklædningen bliver våd. Den højeste UPF, som tøjet 
kan mærkes med er UPF 40+ svarende til, at maksimalt 2,5% 
af solens skadelige stråler trænger gennem.

Certificeringer og mærkninger

Vi certificerer MASCOT-produkterne efter internationale standarder, normer og mærkninger. En del 
af dem er normer i henhold til sikkerhedsbeklædning, som du eller/og din arbejdsgiver skal sikre 
jer, at medarbejdernes tøj har. Andre som eksempelvis Oeko-Tex® har MASCOT valgt at søge til 
produkterne, for at du hurtigt kan få overblik over, at produkterne lever op til de strengeste krav. 

Generelt investerer MASCOT i mange normer for de enkelte produkter for at dokumentere, at 
produkterne lever op til høje internationale standarder.
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CLIMASCOT®

Få fuldt udbytte med fór af mærket CLIMASCOT® Lightweight 
Insulation. Ud over en særdeles høj isoleringsevne får du 
med CLIMASCOT® et åndbart letvægtsmateriale, der fylder 
meget lidt, når det presses sammen. Under fremstillingen 
af CLIMASCOT® er der brugt genanvendt polyester for at 
tilgodese miljøet og genbruge flest mulige ressourcer. Således 
er CLIMASCOT® fórmateriale lavet af 35 % genanvendt 
polyester.

CORDURA®

Høj slidstyrke er alfa omega, når der bliver arbejdet igennem 
i et højt tempo. Hængelommer og tommestoklommer skal 
kunne klare mosten, når værktøj, stifter og skruer tages 
ud og puttes i lommerne utallige gange i løbet af en dag. 
MASCOT sikrer blandt andet slidstyrken med en massiv brug 
af CORDURA® på alle udsatte steder, som fx på knælommer, 
hængelommer og tommestoklommer. CORDURA® er nemlig 
syv gange stærkere end bomuld. Vi anvender både 1000D 
CORDURA® og den lettere 500D CORDURA®.

ProWash®

ProWash® er MASCOTs betegnelse for produkter, som tåler 
industrivask og –tørring. Det er således dit pejlemærke, når 
du søger produkter, der tåler industrivask.

I MASCOTs sortiment er der produkter, der er testet efter 
metoderne i EN ISO 15797 og kan vaskes ved max. 85 grader. 
Derudover findes industrivaskvenlige produkter, der kan tåle 
vask ved max. 60 grader.

Oeko-Tex®

MASCOTs produkter er Oeko-Tex® Standard 100 
mærket. Oeko-Tex® Standard 100 er verdens førende 
sundhedsmærkning for tekstiler. Med Oeko-Tex®-mærket 
tøj til medarbejderne sikrer arbejdsgiverne, at deres ansatte 
ikke udsættes for sundhedsskadelige eller formodede 
sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer. 
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A

K1

K2

K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

Mål til herrepasform Mål til damepasform

H. Hovedmål

Måles rundt om hovedet.

P. Halsvidde

Måles rundt om halsen – 1 cm 
over kravebenet.

A. Brystvidde

Måles rundt om det bredeste 
sted på brystet.

K1. Livvidde

Mål livvidden lige over 
navlen. Målebåndet skal 
strammes til.

K2. Livvidde

Mål livvidden lige under 
navlen. Målebåndet skal 
strammes til. 

K3. Livvidde

Mål livvidden, hvor du er 
smallest. Livvidden bruges 
sammen med hoftevidden 
til at finde din pasform – 
DIAMOND eller PEARL.

L1. Hoftevidde

Måles rundt om hoftens 
bredeste punkt.

L2. Hoftevidde

Måles med samlede 
ben rundt om hoftens 
bredeste punkt. I MASCOTs 
dameprodukter er det 
hoftevidden, der afgør 
hvilken størrelse, du skal 
vælge.

E. Skridtlængde

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

T. Højde

Din fulde højde.

Find den rigtige størrelse
Den rette størrelse er afgørende for arbejdstøjets funktioner, komfort og din sikkerhed. I MASCOTs sortiment 
har mange produkter en pasform, der kan anvendes af både kvinder og mænd. Derudover tilbyder MASCOT 
produkter designet specielt til kvinder samt et sortiment til børn.

For at finde den rigtige størrelse, får du det mest præcise resultat ved at få en anden til at måle dig. 
Opmålingen skal foretages tæt ind til kroppen. Husk også at måle benlængden. I de fleste af MASCOTs bukser 
kan du vælge mellem tre benlængder.

Er du kvinde, har du flere muligheder

En del af MASCOTs sortiment findes i en eller flere damepasformer. Vælger du et dameprodukt, skal du tage 
mål efter damepasformen og størrelsesskemaet for kvinder. En del af herreprodukterne passer også godt til 
kvinder. Vælges et herreprodukt, skal målene tages efter herrepasformen og størrelsesskemaet for mænd.

Prøv tøjet på!
På den måde er du sikker på, at tøjet sidder, som det skal.
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HERRE

XXS

A - Brystvidde (inch) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Brystvidde (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

T-shirts, sweatshirts, jakker og øvrige overdele samt kedeldragter

C42 C44C43

Sådan finder du din størrelse i skemaet
Eksempel: Du leder efter bukser med en lav talje.
Dit taljemål (K2) er 92 cm.
Find dit mål i skemaet ud for K1/K2. Falder dit mål mellem to størrelser i skemaet, bør du som hovedregel vælge 
den større størrelse af de to. I dette eksempel skal du vælge 93 cm og dermed størrelse C52. Husk også at måle 
din benlængde, inden du bestiller.

P - Halsvidde (inch) 212019.5191817.516.515.514.5

Skjorter

P - Halsvidde (cm) 53-5451-5249-5047-4845-4643-4441-4239-4037-38

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

A - Brystvidde (inch) 50.5494745.544.543424139.738.537.436

A - Brystvidde (cm) 128124120116113110107104

68

58

101

66

56.5

989592

S

64

54.5

3XL3XL

62

52.5

2XL2XLXL

60

50.5

XLL

58

48.5

LMM

56

46.5

S

P - Halsvidde (inch)

54

44.5

P - Halsvidde (cm)

Skjorter (Signature)

14.5

52

42.5

37

37

18.9

50

40.5

48

48

48

38.5

18.5

47

47

46

36.5

18.1

46

45

35.5

46

17.7

45

44

34.5

45

17.3

43

33.5

44

44

42

32.5

16.9

43

41

31.5

43

16.5

42

40

30.5

42

16.1

41

39

29.5

41

15.7

40

38

28.5

40

15.5

37

28

39

39

36

27

15

F/CH

UK/US

38

38

EU

L1 - Hoftevidde (cm) 90 15415014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Livvidde (inch) 4038363433

K1/K2 - Livvidde (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Benlængde (inch) 353230

E - Benlængde (cm) 908276

K1/K2 - Livvidde (inch)*

*Overall findes ikke i ulige størrelser.

K1/K2 - Livvidde (cm)*

L1 - Hoftevidde (inch) 35.5 60.55957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

5856.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

148143

C74C72

6XL5XL

138

C70

133

C68

4XL

128

C66

123

C64

3XL

118

C62

113

C60

2XL

108

C58

XL

103

C56

98

C54

L

93

C52

90

C51

M

88

C50

85

C49

83

C48

80

C47

S

78

C46

75

XXS

C45

XS

73

C44

70

C43

68

C42

Bukser/overalls

E - Benlængde (inch) 36343230

E - Benlængde (cm) 92878276

Hovedbeklædning

H - Hovedmål (inch)

H - Hovedmål (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS
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DIAMOND FIT

*C32/UK4/32 er kun tilgængelig i MASCOT® FOOD & CARE.

EU

40 565452504846444238363432*F/CH

UK12 UK28UK26UK24UK22UK20UK18UK16UK14UK10UK8UK6UK4*UK

144

56.5

156

61.558

6XL

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

148

53.5

136

5XL

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34C32*EU

86 140132124L2 - Hoftevidde (cm) 11610810092

34 555249L2 - Hoftevidde (inch) 45.542.539.536

2927.5 50.54845.543.54138.537K3 - Livvidde (inch) 35.5343230.5

7470 1281221161101049894K3 - Livvidde (cm) 90868278

39.537.5 60.5585653.5514947L2 - Hoftevidde (inch) 45.54442.541

10096 154148142136130124120L2 - Hoftevidde (cm) 116112108104

Damebukser og nederdele

DIAMOND-pasform: Der er mere end 20 cm forskel på livvidde og hoftemål.

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Brystvidde (inch)

A - Brystvidde (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Overdele

DAME
I MASCOTs sortiment finder du produkter udviklet specielt til kvinder.

Du finder damebukserne i MASCOT® SAFE i DIAMOND-pasformen. 

To trin til at finde bukser, der passer perfekt til dig: 

1) Find din pasform

Din pasform afhænger af kombinationen af livvidden (mål, hvor du er smallest) og hoftevidden (mål, hvor du er bredest). En tommelfingerregel er, at hvis der er 
mere end 20 centimeters forskel på livvidden og hoftemålet, så skal du vælge DIAMOND-pasformen. 

2) Find din størrelse

Du finder din størrelse ved at måle din hoftevidde rundt om hoftens bredeste punkt. Hoftevidden skal måles med samlede ben. Aflæs din størrelse i skemaet ud 
fra hoftevidden.

E - Benlængde (cm) 8276

E - Benlængde (inch) 3230
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Bæredygtig produktion
Langt størsteparten af MASCOTs produkter er produceret på 
egne fabrikker, hvor produktionen sker effektivt og med stor 
respekt for miljø og mennesker.

MASCOT tager sit ansvar 
for miljø og mennesker
MASCOT arbejder for at skabe bæredygtige 
løsninger gennem hele produktionsleddet. 
Som global tekstilvirksomhed bærer vi et 
stort ansvar for at sikre mennesker og miljø 
både på produktionssteder og i resten af 
forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt 
naturligt tager. 
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Læs meget mere om MASCOTs engagement i elementerne i de 17 verdensmål på www.mascot.dk

De 17 bæredygtighedsmål beskriver en række globale udfordringer, som forpligter alle FNs medlemslande til at arbejde henimod målene. Verdensmålene er gensidigt 

afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

MASCOT og verdensmålene
MASCOT arbejder med alle de 17 verdensmål på 
forskellige planer, og det arbejde vil vi udbygge og 
intensivere frem mod 2030. Med produktionen af 
arbejdstøj vil vi være med til at afskaffe fattigdom 

og sult, sikre sundhed og uddannelse samt tilbyde 

anstændige jobs. Blandt andet. Læs mere om hvordan 

på de kommende sider.

De 17 verdensmål
FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig 

udvikling, som det forventes, at alle lande, 

virksomheder og organisationer arbejder for at indfri 

inden 2030. De 17 verdensmål er fælles pejlemærker, 

således alle aktører kan omsætte de globale behov til 

forretningsløsninger, som kan være med til at skabe en 

bæredygtig fremtid for kommende generationer. 
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Anstændige jobs bringer 
mennesker ud af 
fattigdom

116



Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos MASCOT investerer vi kraftigt i innovation og markedsudvikling. Begge 

dele skaber vækst, og det skaber videre produktiv beskæftigelse, da MASCOTs 

investeringer foretages i såvel teknologi som ledelsessystemer. Det gælder 

ikke mindst i vores produktion i Vietnam og Laos.

Hos MASCOTs ansatte i Vietnam og Laos øges lønningerne procentvist langt 

mere end de europæiske lønninger år for år. På den måde er vi hos MASCOT 

ikke alene med til at mindske uligheden på tværs af grænserne. Vi er også 

med til generelt at øge lønniveauet i de områder, hvor vi har vores fabrikker. 

Og med det gode arbejdsklima, vi tilbyder vores ansatte, højner vi også 

arbejdsstandarden i lokalområdet generelt, da øvrige arbejdsgivere i området 

ellers ville miste ansatte. Vi skaber anstændige jobs og giver andre aktører i 

lokalområdet incitament til at gøre det samme. 

Ligestilling mellem kønnene
Det 5. verdensmål fokuserer på, at der skal opnås ligestilling mellem kønnene, 

og at kvinders og pigers rettigheder og muligheder skal styrkes globalt set.

Mere end 2400 af MASCOTs ansatte arbejder uden for Europa, hvor uligheden 

mellem kønnene i samfundet typisk er størst. Her måles eksempelvis en skæv 

fordeling mellem kønnene på sundhed, medbestemmelse og erhvervsaktivitet. 

På MASCOTs fabrikker i Vietnam er 86% af de ansatte kvinder. I Laos er 81% af 

de ansatte på MASCOTs fabrik kvinder. MASCOTs politik er naturligvis, at alle 

ansatte har de samme muligheder, ligesom det altid er de bedst kvalificerede 

personer, der ansættes, uden hensyntagen til køn. Med overvægten 

af kvindelige ansatte, reducerer vi uligheden mellem kønnene, idet 

erhvervsaktivitet er med til at øge ligestilling. Adgangen til virksomhedens 

gratis lægeklinik gør også, at kvindernes adgang til bedre sundhed øges.

Afskaf fattigdom
MASCOT producerer i lande, hvor fattigdom er en udfordring. Ved at tilbyde 

gode og anstændige jobs med en tilsvarende løn, er vi med til at højne 

levestandarden i disse områder. 

I Laos lever 22,7% af befolkningen i ekstrem fattigdom. I Vietnam er tallet 

2,6%. MASCOT udbygger løbende produktionen i Laos, således vi kan 

ansætte flere og være med til at reducere antallet af mennesker, der lever 

i ekstrem fattigdom. Typisk rekrutteres medarbejderne til fabrikken i de 

omkringliggende landsbyer, hvor den ekstreme fattigdom er til stede. For at 

reducere medarbejdernes omkostninger og øge deres personlige sikkerhed, 

tilbyder MASCOT desuden daglig transport mellem fabrikken og deres landsby.
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Gratis frokost
Hver dag sætter alle MASCOT-ansatte sig til frokostbordet og får god, næringsrig mad. MASCOTs læger og 

sygeplejersker har et tæt samarbejde med kokkene, og der tages prøver af maden hver dag for at sikre høj 

kvalitet og et tilstrækkeligt kalorieindhold. MASCOTs frokost er med til at øge fødevaresikkerheden og forbedre 

ernæringsstandarden for de ansatte.

Sunde medarbejdere
Når man etablerer produktion i udviklingslande, 
har man samtidig en forpligtelse til at højne 
sundhed, trivsel og sikkerhed for de ansatte. Sådan 
ser MASCOT i hvert fald på sagen. Derfor giver 
MASCOT blandt andet gratis adgang til læge og 
sundhedsoplysning samt gratis nærende frokost til 
alle ansatte.
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Fri adgang til læge og sundhedsfagligt 
personale
Alle ansatte på MASCOTs fabrikker 

kan på daglig basis besøge MASCOTs 

statscertificerede sundhedsklinikker. Lægen 

og sygeplejerskerne behandler ikke kun. De 

udfører også forebyggende sundhedsarbejde 

og laver informationskampagner om diverse 

sundhedsfaglige emner. Der arbejdes også 

meget med det positive psykiske arbejdsmiljø.

Glade og sunde medarbejdere er gode 
medarbejdere
MASCOTs godt 2400 ansatte i Sydøstasien arbejder i en europæisk 

arbejdskultur og med MASCOTs stærke værdier. Det giver trygge, 

sikre og gode arbejdspladser med stort udviklingspotentiale for 

MASCOTs medarbejdere. De har desuden adgang til gratis lægeklinik, 

sundhedsoplysning, træning i sikkerhed og en god gratis frokost med i 

ansættelseskontrakten.

Medarbejdere med høj sundhed og trivsel har overskud i deres arbejde. Det 

mærkes blandt kollegerne i produktionen i Vietnam og Laos. De er ligesom 

de europæiske MASCOT-ansatte dedikerede i missionen på at skabe verdens 

bedste arbejdstøj – målt på holdbarhed i både produktkvalitet og på socialt 

ansvarlig produktion.
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For at sikre kvaliteten har de mange stoftyper gennemgået omfattende testfor-

løb, eksempelvis slidstyrketests, rivstyrketests og brudstyrketests. Høj kvalitet er 

kernen i MASCOTs DNA. MASCOTs slogan og gennemgående arbejdsmetode har 

gennem mange år været TESTED TO WORK.

Genanvendte ressourcer
Der anvendes mange ressourcer i verdens industrier, 

men der bliver ikke ved med at være uanede nye 

ressourcer. Derfor bør vi rette fokus mod allerede 

anvendte materialer – spild og brugte materialer – som 

kan genanvendes. Det gør vi hos MASCOT. 

Alt MASCOTs vatfór er lavet med en stor andel 

genbrugspolyester. MASCOT har desuden et større 

program af T-shirts, poloshirts og sweatshirts lavet af 

genanvendt plastik, der er lavet til nye polyestergarner. 

Andet er lavet af økologisk bomuld, hvilket betyder, 

at bomulden er dyrket uden brug af pesticider og 

sprøjtemidler.

Ikke alle produkter kan fremstilles af 

genbrugsmaterialer, da det i nogle sammenhænge 

kan påvirke fx slidstyrken, kvaliteten eller farven. 

Til gengæld kan en stor del af emballagen være 

genbrugsmaterialer. Papkasser, papir, og en ny 

generation af produkt-plastposer er helt eller delvist 

lavet af genbrugsmaterialer hos MASCOT.

Holdbare produkter er 
bæredygtige produkter
Ansvarligt forbrug er eksempelvis at købe produkter, 

der holder længe. Så skal man ikke så ofte købe nyt og 

bruge nye ressourcer. Det gælder også for arbejdstøjet. 

Hos MASCOT tilbyder vi udelukkende produkter, der 

er gennemtestede til langvarig brug. Det gælder 

for alt lige fra stof og forstærkede sømme til ekstra 

forstærkninger på områder, der er særligt udsatte for 

slid. Vi producerer tøjet på vores egne fabrikker og kan 

derfor garantere 100% kvalitetskontrol. Alt det gør, 

at MASCOTs produkter holder længe. Og det har stor 

betydning for det bæredygtige regnskab.

Ansvarlig produktion

120



Egen produktion
MASCOT har den helt store fordel, at vi selv 

producerer langt størsteparten af vores produkter. 

75% af alle produkter laves på vores egne fabrikker, 

hvor vi selv kontrollerer alle processer. De ligger 

alle placeret i officielle, etablerede industrizoner 

godkendt af premiereministeriet i Vietnam og Laos. 

Alle har en udførlig miljøpolitik og løbende kontrol af 

affaldshåndteringen. Spildevandsrensning udføres af 

industriområderne og overvåges af miljøagenturer. 

Inspektioner finder sted kvartalsvis. MASCOT sorterer 

og registrerer alt affald, og mest muligt hentes med 

henblik på genanvendelse. Afskårne stofrester fra 

produktionen er stærkt minimeret, og det sorteres og 

genanvendes tillige. Desuden har MASCOT en politik 

vedrørende klimapåvirkninger på egne fabrikker, og 

der iværksættes regelmæssigt tiltag for at reducere 

produktionens klimapåvirkning.

Minimering af spild, 
energiforbrug og affald i 
produktionen
Den bæredygtige produktion omfatter også en 

begrænsning af spild, affald og udledning. At fremstille 

beklædning er en omfattende og global proces. Der er 

mange steder at sætte ind.

Stof og øvrige råvarer
Vi samarbejder med alle leverandører om en generel 

nedbringelse af brugen af kemi og vand. Vi udvælger 

desuden leverandører i henhold til deres miljøprofil. 

Langt størsteparten af vores metervarer kommer 

fra leverandører, der har både Bluesign® og ISO 

14001-certifikat. Ligeledes arbejder vi på at omstille 

dele af indfarvningsprocessen til farvning uden eller 

med minimal brug af vand.

Ansvarligt forbrug og produktion
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling forudsætter, at vi viser omtanke, 

når det gælder vores brug af varer og ressourcer. Vi skal sikre, at vores forbrug 

og den måde, vi producerer på rundt om i verden, sker på en ansvarlig måde i 

forhold til nutidens og fremtidens mennesker og miljø. 
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Læs mere om SA8000 her: www.mascot.dk/da/sa8000

fokus på sundhed 
og sikkerhed

ikke har 
diskrimination

Virksomheder, som opnår SA8000 kan vise og 

dokumentere, at de

ikke har 
børnearbejde

ikke har 
tvangsarbejde

har et godt 
arbejdsmiljø 
tilpasset lokale 
forhold

har 
organisationsret

har et effektivt 
ledelsessystem 
blandt andet med 
kontrol af under-
leverandørers 
medarbejder-
forhold

har rimelig 
arbejdstid og løn

CSR-certificeret produktion
MASCOTs produktion er certificeret efter den mest omfattende 
certificering inden for CSR, SA8000.
Langt størsteparten af MASCOTs produkter – alt 

vinterbeklædning og arbejdstøj – laver vi selv på vores 

egne fabrikker. Når mange millioner kvalitetsprodukter 

hvert år skal produceres i en effektiv produktionskæde, 

kræver det dygtige og dedikerede medarbejdere. 

Derfor har vi vores egen særdeles erfarne HR-afdeling, 

både i Vietnam og Laos. I og med at vi rekrutterer alle 

ansatte selv, kan vi garantere, at minimumalderen 

for fuldtidsjob altid overholdes, og at vi ikke har 

børnearbejde. Alle ansatte har gode ansættelsesvilkår 

med en ordentlig løn, og der er fuld gennemsigtighed i 

aflønninger og bonusmuligheder. Eventuelt overarbejde 

varsles forud og aflønnes efter forhøjede procentsatser. 

Medarbejderne har naturligvis organisationsfrihed og 

ret til kollektive forhandlinger. 
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Ingen løser den 
globale udfordring 
alene

MASCOT er medlem af Fair Wear Foundation. 

Sammen med knap 130 andre tekstilproduce-

rende virksomheder kæmper MASCOT via Fair 

Wear på at højne den sociale ansvarlighed på 

de tekstilproducerende fabrikker rundt om i 

verden.

Partnerskaber for handling
Det 17. verdensmål retter luppen mod partnerskaber. Ingen kan løse 

den globale udfordring alene. Det kræver samarbejde og fremsynede 

partnerskaber. 

MASCOT har allerede en lang række etablerede partnerskaber med 

aktører i vores produktionslande. Vi samarbejder med ministerier 

og regeringer, ligesom vi samarbejder med organisationer, der 

eksempelvis samler kræfterne i tekstilbranchen, så vi sammen med 

øvrige aktører kan fremme både sociale og miljømæssige forhold i 

verdens tekstilproducerende lande. 

Derudover bygger MASCOT hele tiden nye partnerskaber. Vi arbejder 

eksempelvis i øjeblikket på at indgå partnerskab med flere forskellige 

aktører i værdikæden for sammen med dem at investere i nye 

teknologier, som kan skabe en mere bæredygtig og samtidig rationel 

produktion. 
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Topautomatiseret 
logistikcenter
Leveringssikkerhed og effektivitet følger med produktet ud 

til jer. MASCOT er lagerførende af alle varer i alle størrelser 

og farver, så du hurtigt kan modtage de ønskede produkter. 

Vi behandler ordren inden for 24 timer fra ordreafgivelsen 

og sender varen ud til jer hurtigst muligt. Vores topmoderne 

og automatiserede logistikcenter sørger for hurtig og fejlfri 

ekspedition.

30.000
varenumre

Mere end

98%
af alle ordrer sendes inden for  
24 timer

5
millioner produkter på lager
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore er et online logistik- og 

bestillingssystem. Systemet er udviklet til 

at gøre jeres bestilling og ordrehåndtering 

nem, hurtig og fejlfri. Det tilrettes hver enkelt 

virksomheds produktsortiment og behov inden for 

arbejdsbeklædning og personlige værnemidler. 

Kontakt jeres lokale MASCOT-forhandler og kom 

godt i gang med det samme. 
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MASCOT tilbyder en enkel arbejdstøjsløsning til multinationale 

virksomheder på tværs af grænser. Hvis jeres virksomhed har 

mere end 1000 arbejdstøjsbrugere internationalt, vil I kunne 

opnå alle fordelene ved at have én kontaktperson hos MASCOT.

En global 
arbejdstøjsløsning
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MASCOT håndterer 
jeres globale 
arbejdstøjsløsning
• Hurtig, fejlfri levering i hele verden – med 

minimal administration

• Central projektledelse med én 

kontaktperson på tværs af grænser

• Stort forhandlernetværk i hele Europa og 

forhandlere i hele verden

• Ensartet kvalitet, produktsortiment og 

service

Spar tid og penge på 
administration med en 
global aftale
Arbejder jeres virksomhed i flere lande? MASCOT 

kan gøre indkøbet af arbejdstøj mere enkelt, da vi 

tilbyder én indkøbsløsning til jeres virksomhed – 

globalt.
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Tryk og broderi
Hos MASCOT kan tryk og broderi være en integreret del af 

arbejdstøjsbestillingen. Uanset hvilken bestillingsløsning I vælger, er det 

enkelt at føje logotryk eller broderi til jeres bestilling. Det sikrer jer en 

effektiv og hurtig håndtering af jeres trykordrer, så medarbejderne hurtigt 

kan få tøj med jeres firmanavn. 
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Individuelle produkttilpasninger
– mere end et standardsortiment til rådighed
Er I en større virksomhed med individuelle behov, der ikke dækkes af MASCOTs standardsortiment? 

Så er det måske en mulighed, at I benytter jer af muligheden for at få en skræddersyet MASCOT-

løsning til jeres medarbejdere. Måske har I brug for specialstørrelser, en ekstra lomme til et bestemt 

værktøj, noget andet stof eller en anden farve. Eller måske er det en eller flere helt nye produkttyper 

eller modeller, I ønsker at få lavet. Det hele er muligt, og vi stiller eksperter til rådighed, så vi 

sammen finder den løsning, der passer jer allerbedst. 

Hos MASCOT kategoriserer vi de mange typer af individuelle produkttilpasninger lidt forskelligt 

alt efter, hvor omfattende ændringerne er. Der vil for nogle typer specialfremstillede varer være et 

minimummængde af produkter, der skal bestilles, og leveringstiden er naturligvis længere end på 

standardvarer. Dette aftales individuelt fra ordre til ordre.

Har I behov for specialordrer eller andre individuelle tilpasninger? Tag kontakt til din vanlige 

kontaktperson hos MASCOT eller din forhandler. Han/hun kan lede dig videre, så I kan få præcis det 

arbejdstøj, der matcher jeres behov.
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MASCOT – et hurtig, nemt og 
kvalitetsbevidst valg
Det er nemt at handle med MASCOT. Du har et helt 

sortiment af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj til rådighed 

– fra top til tå og fra sommer til vinter. Du behøver 

kun at handle ét sted, og så får du salgsbackup i hele 

verden. Du kan desuden automatisere så meget af din 

samhandel med MASCOT, som du ønsker. 

Det er også hurtigt at handle med MASCOT. Vi stiller 

brugervenlige, online bestillingsplatforme til din 

rådighed, så du kan spare tid og minimere fejlkilder.  

Og så ekspederer vi ordrer fra hele verden inden 

for 24-48 timer fra et fuldautomatisk, topmoderne 

logistikcenter med en kontinuerlig lagerbeholdning på 

mere end 5 millioner produkter. Fejlfrit og hurtigt – og, 

hvis du ønsker det, individuelt pakket. 

Og så er MASCOT et kvalitetsbevidst valg fra 

din side. Det handler ikke alene om, at selve 

arbejdstøjsprodukterne og sikkerhedsskoene er 

gennemtestede og på et højt kvalitetsniveau. 

Det handler også om, at du får de mest effektive 

bestillings- og serviceløsninger. Sidst men ikke 

mindst betyder det også, at du hos MASCOT køber 

produkter, der er produceret under gode forhold. Langt 

størsteparten af MASCOTs varer bliver produceret på 

vores egne CSR-certificerede fabrikker i Vietnam og 

Laos. Vi garanterer gode arbejdsforhold – og arbejdstøj 

med socialt ansvar.

Når du handler med MASCOT, handler du med en 

virksomhed under konstant udvikling inden for 

produkter, services og løsninger. Vi fokuserer på 

vores kunders og potentielle kunders muligheder og 

begrænsninger. Disse input er omdrejningspunktet for 

udvikling af nye produkter og løsninger fra MASCOT. 

Vi vil være et skridt foran med at levere de bedste 

løsninger til vores kunder. For det betyder, at vores 

kunder også er et skridt foran. 
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2800+

ANSATTE

FAMILIE-

 EJET

EFFEKTIVT  

FLOW MED 

SAP

CERTIFICERET

ISO 9001

OVER 3500

FORHANDLERE

I HELE VERDEN

EGEN 

PRODUKTION I 

VIETNAM OG LAOS

EGNE SÆLGERE I 

15 EUROPÆISKE 

LANDE

INTERNATIONALE 

PRISER

VARENUMRE

30000+

LEVERINGSEVNE 

>98%

t

GRUNDLAGT I

1982

700+ UNIKKE 

PRODUKTER

5.000.000+
PRODUKTER PÅ 

LAGER

SOCIALT

ANSVARLIG 

PRODUKTION

SA8000
ARBEJDER FOR

 EN BÆREDYGTIG 

FREMTID
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear
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Mascot International A/S
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info@mascot.dk · www.mascot.dk

MASCOT® er et registreret varemærke, som tilhører Mascot 
International A/S.
Der tages forbehold for produktændringer, prisstigninger, 
trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer.


