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MASCOT zet zijn werkkleding al jaren overal ter wereld aan het werk onder extreme  
omstandigheden om de kleding volledig te kunnen testen, ook in extreme situaties. 

De beste keus in werkkleding voor de 
professional
Bent u op zoek naar een brede collectie functionele werkkleding die is gemaakt van 
de allerbeste materialen? Dan is MASCOT® HARDWEAR de beste keus, vooral als u 
werkzaam bent in de bouw en er veel van uw werkkleding wordt geëist. MASCOT® 
HARDWEAR voldoet aan al uw verwachtingen wat betreft slijtvastheid, ontwerp, 
functionaliteit en bewegingsvrijheid.

De producten in deze collectie zijn geschikt voor vele soorten professionals. In deze 
collectie werkkleding vindt u alles, van bovenkleding met fluorescerende details 
voor de veiligheid tot werkbroeken en monteursvesten met zoveel details dat u 
geen gereedschapskist meer nodig heeft.

MASCOT zet zijn werkkleding al jaren overal ter wereld aan het werk onder  
extreme omstandigheden om de kleding volledig te kunnen testen, ook in  
extreme situaties. 
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WEATHER

PROTECTION

Haal het maximale uit de innovatieve en robuuste producten 
van MASCOT® HARDWEAR

Vochtafdrijvend:
De kleding die u dicht op de huid draagt, moet vocht absorberend zijn, het transpiratievocht verdelen 
over een groter oppervlak en naar buiten transporteren.

Bescherming tegen wind en regen:
De buitenste laag dient ademend te zijn, zodat het transpiratievocht kan verdampen. Bovendien 
moet het wind- en waterdicht/waterafstotend zijn.

Isolering:
De middelste laag dient vooral isolerend en ademend te zijn. Wanneer het erg koud is, kunt u 
meerdere dunne isolerende lagen dragen.
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WEATHER

PROTECTION

MODERN FIT

MASCOT® Reims | Gebreide trui met korte rits

Artikelnummer:  50149-951
100% polyester - 300 g/m²

Maat: S-4XL
• Rits bij de hals met windvanger.
• Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.
• Elastiek bij de pols.
• Openingen voor de duim in de mouwen.

ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Gandia | Shelljack met Hi-Vis-contrast, waterdicht

Artikelnummer:  15001-222
100% polyester - 250 g/m²

Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/3. 

Maat: S-4XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Afneembare capuchon met vochtregulerend COOLMAX® ALL SEASON aan de 

binnenkant van de capuchon.
• Stretch-materiaal en voorgevormde mouwen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Ventilatie onder de armen - met rits.
• Windvanger in de mouwen van vochtregulerend COOLMAX® ALL SEASON - in lengte 

verstelbaar en met duimgat.

Gekleed in lagen
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Lightweight insulation 

Lightweight insulation 

Bescherming tegen kou en neerslag
Als kou en neerslag een serieuze uitdaging 
vormen, moet u erop kunnen vertrouwen 
dat uw kleding u beschermt. U kunt hiervoor 
zorgen door te kiezen voor beschermende 
winterkleding met EN 343 certificering - 
bescherming tegen neerslag, en EN 342 
certificering -bescherming tegen kou.

ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Tolosa | Winterjack met Hi-Vis-contrast, waterdicht, hoog isolerend 
vermogen

Artikelnummer:  15035-222
100% polyester - 250 g/m²

Gecertificeerd volgens EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo) en EN 343 - kl. 3/1. 

Maat: S-4XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en 

neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Stretch-materiaal en voorgevormde mouwen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

LICHTGEWICHT

MASCOT® Palencia | Jas met voering, hoge kraag en groot isolerend vermogen

Artikelnummer:  15215-998
100% polyester - 240 g/m²

Maat: S-3XL
• Hoge kraag.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en 

neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
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MASCOT® HARDWEAR

LIGHTWEIGHT INSULATING BREATHABLE

Lightweight Insulation 

RECYCLED CONTENT

Houd de warmte vast met 
CLIMASCOT®-voering
Merk de voordelen van een voering van het merk 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. CLIMASCOT® 
is niet alleen zeer isolerend, het is daarnaast 
ook een ademend en lichtgewicht materiaal dat 
samengedrukt zeer weinig ruimte opneemt. Er is 
ook aan het milieu gedacht, CLIMASCOT® is namelijk 
gedeeltelijk vervaardigd uit gerecyclede materialen. 
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ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT KNIEZAKKEN
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® HARDWEAR | Winteroverall met gewatteerde voering en kniezakken, 
waterdicht, lichtgewicht 

Artikelnummer:  17019-231
100% polyester - 210 g/m²

Maat: S-3XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over 

de laarzen aan te trekken.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw 

knieën zitten.
• Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Windvanger in de mouwen van vochtregulerend COOLMAX® ALL SEASON - in lengte 

verstelbaar en met duimgat.
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ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT KNIEZAKKEN

MASCOT® HARDWEAR | Overtrekbroek met kniezakken, wind- en waterdicht

Artikelnummer:  17090-222
100% polyester - 250 g/m²

Maat: S-3XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Schouderbanden van sterk elastiek zijn afneembaar en individueel verstelbaar.
• Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra bescherming tegen kou en wind.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw 

knieën zitten.
• Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over 

de laarzen aan te trekken.
• Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
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Aan het werk in alle 
weersomstandigheden
MASCOT zet zijn werkkleding al jaren overal ter wereld aan het werk onder extreme omstandigheden 
om de kleding volledig te kunnen testen, ook in extreme situaties. En dat is zeker het geval wanneer 
Centre Terre een expeditie uitstuurt naar een van ’s werelds verste uithoeken.

Extreme wind en regen
Waar moet de kleding op zo’n reis tegen bestand zijn? De slijtvastheid is uiteraard belangrijk, de ongerepte natuur van 
Patagonië - op meer dan 24 uur varen van de dichtstbijzijnde haven - kent veel scherpe en ruwe oppervlakken. Maar de kleding 
moet de expeditieleden met name beschermen tegen het weer. Dat is een uitdaging op zich in een klimaat waar het regelmatig 
zwaar stormt met meer dan 27 meter per seconde en er geregeld windstoten zijn met orkaankracht van 50 meter per seconde. 
Tijdens de expedities valt er vaak meer dan 80 mm regen per dag en ongeveer 700 mm regen in de loop van een maand. In het 
expeditiegebied valt gemiddeld 8000 mm regen per jaar.
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MASCOT® HARDWEAR

Madre de Dios, 
Patagonia

12 ° C

Regen en hagel in enorme hoeveelheden
“Mijn werk tijdens de expeditie vindt buiten plaats op alle tijden van de dag. In 
het dagelijks leven werk ik als cameraoperateur en controleer ik sanitaire leidin-
gen, daarbij ben ik eraan gewend om in Europa onder alle weersomstandighe-
den buiten te werken. Ons motto is dat zo lang de uitrusting het aan kan, wij 
ongeacht het weer, gewoon buiten werken. Maar het weer tijdens de expeditie 
is veel extremer
De gevolgen van het weer zijn groot voor ons. Op een gegeven moment ging 
ik met vier anderen op pad om naar een kamp te gaan op vier dagen lopen van 
het hoofdkamp. Toen we bij het kamp aankwamen, leek het ons het beste om 
kamp op te slaan in een kleine verdieping in de rotsen, zodat de extreme wind 
over onze tent heen zou gaan, in plaats van eraan te trekken. Helaas regende 
en hagelde het de hele nacht. De hagel blokkeerde onze afwateringsgaten en 
het water begon te stijgen. Er stond ongeveer 5 cm water bij mij in de tent en 
mijn deken zoog het op als een spons! Het was een vreselijke nacht! Vroeg in de 
ochtend vroeg ik of ik terug mocht naar het hoofdkamp. Maar toen ik wakker 
werd voor een dag op het fantastische kalksteen van Madre de Dios bedacht ik 
me direct. Ik had er niets op tegen om weer met mijn natte deken te slapen - dit 
te mogen meemaken was het helemaal waard.”
Laurence, in het dagelijks leven operateur in de sanitaire branche, maar ook opgeleid 
als grotonderzoeker. 

Als de storm raast, is het ernst
Bij een expeditie is onder andere goed teamwork belangrijk. Niet alleen voor 
het werk, maar zeker ook wanneer het erom draait elkaar te beschermen in een 
ruige omgeving. Het begint bij het opzetten van het basiskamp. Dat is zwaar 
werk, want het materiaal moet van de schepen naar het gebied van het kamp 
worden gesleept. ”Om de expeditieleden wat minder zwaar te laten tillen en 
de lange dagen van zwaar werk wat te verlichten, besloten we om de zware 
bouwmaterialen de berg op te brengen met behulp van een kabelbaan met een 
kleine motor die ik van tevoren had gemaakt. Terwijl we bezig waren, moesten 
we continu op de wind letten die plotseling met windstoten van wel 120 km/u 
kon komen opzetten.
De wind in Patagonië bepaalt wat je gaat doen die dag. Wij hadden op de eerste 
dagen al in de gaten hoeveel kracht de wind heeft. We hadden een paar zeer 
zware militaire tenten opgezet die de eerste weken als shelter moesten dienen 
tot het kamp klaar was. De eerste nacht had de wind ze al losgerukt. Na de vol-
gende nacht vonden we ze een flink eind verderop terug: weggeblazen en deels 
kapot. Zo werden we fijntjes gewezen op de kracht die de wind hier heeft. Bij 
het hanteren en in elkaar zetten van de bouwmaterialen van hout en polycarbo-
naat en met name ook de scherpe metalen platen moesten we zeer voorzichtig 
zijn om er zeker van te zijn dat ze niet door de wind zouden worden gegrepen. 
Daarbij is een goede samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen 
erg belangrijk. Maar hoe sterk de wind ook is, de menselijke waarden op Madre 
de Dios zijn sterker dan de stormen.”
Florian, gediplomeerd auto- en bootmonteur, is nu werkzaam in de gespecialiseerde 
bouw op plaatsen die moeilijk bereikbaar of hooggelegen zijn. Tijdens de expeditie is 
hij verantwoordelijk voor het opbouwen van het basiskamp en voor de reparatie van 
machines en motoren. Daarnaast is hij een ervaren grotonderzoeker en bergbeklim-
mer.
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ADEMEND WINDDICHT
WATER-

AFSTOTEND

MASCOT® Tamariu | Softshelljack, waterafstotend materiaal, stretch

Artikelnummer:  15202-220
100% polyester - 310 g/m²

Maat: S-4XL
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Materiaal met stretch.
• Hoge kraag.
• Deelbare rits.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.

MASCOT® Dosrius | Capuchontrui met rits, gewafeld oppervlak, omkeerbaar

Artikelnummer:  15146-267
100% polyester - 275 g/m²

Maat: S-4XL
• Capuchon met verstelbaar elastiek.
• Deelbare rits.
• Voorzakken.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Omkeerbaar.
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MASCOT® HARDWEAR

Flexibele jassen voor 
wisselvallig weer
U kent het wel: Als de seizoenen wisselen en 
we van winter naar zomer gaan of omgekeerd, 
is de winterjas te warm, terwijl een T-shirt of 
sweatshirt niet warm genoeg is. Precies voor 
die overgangsperiodes zijn de producten op 
deze en de volgende pagina zeer geschikt. 
Flexibele en lichte hybriden tussen jas en trui, 
met elk een aantal bijzondere kenmerken.
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REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Haro | Winterjack, gewatteerd

Artikelnummer:  15235-998
100% polyester - 250 g/m²

Maat: S-3XL
• Gewatteerde voering.
• Bontvoering in de kraag.
• Deelbare rits.
• Tricot bij de armen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

MASCOT® Rota | Jack met voering en hoge kraag

Artikelnummer:  15015-998
100% polyester - 300 g/m²

Maat: S-3XL
• Gewatteerde voering.
• Deelbare rits.
• Hoge kraag.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.

ERGONOMISCHE 
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Ripoll | Softshelljack met fleece aan de binnenkant

Artikelnummer:  10002-883
100% polyester - 270 g/m²

Maat: XS-4XL
• Fleece aan de binnenkant.
• Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® HARDWEAR

Lichte jacks
Te koud voor een sweatshirt en te warm voor 
een winterjas? Ga dan op zoek naar lichte 
bovenkleding met veel bewegingsvrijheid en 
licht isolerende eigenschappen. Overweeg de 
voordelen van een softshell of een thermojack.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Sweatshirt geborduurd met MASCOT, moderne 
pasvorm

Artikelnummer:  17084-830
60% katoen/40% polyester - 340 g/m²

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

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Sweatshirt met MASCOT in reliëf, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17184-830
60% katoen/40% polyester - 340 g/m²

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

01

MASCOT® Hoboken | Overhemd met voering en drukknopen

Artikelnummer:  15304-097
100% polyester - 180 g/m²

Maat: S-3XL
• Gewatteerde voering.
• Ritssluiting en windvanger met drukknopen.
• Borstzakken met klep.
• De CORDURA® versterking op kwetsbare plaatsen zorgt voor slijtvastheid en een 

lange levensduur.
• Verstelbare manchetten.
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SPIJKER
ZAKKEN

 
MAGNET

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Baza | Gereedschapsvest met vier spijkerzakken

Artikelnummer:  15089-154
65% polyester/35% katoen - 260 g/m²

Maat: S, L & 2XL
• Lichtgewicht en luchtig door het sterke mesh materiaal.
• Borstzak, aan de binnenkant versterkt met Kevlar®

• Spijkerzakken van slijtvast CORDURA® met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder 
bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.

• Verstelbaar met knopen aan de zijkant, wanneer een laag moet worden uit getrokken.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

MODERN FIT
REFLECTIE
EFFECTEN

PREMIUM

MASCOT® Montilla | T-shirt met lange mouwen, vochtregulerend, moderne 
pasvorm

Artikelnummer:  50128-933
50% katoen/50% polyester - 170 g/m²

Maat: S-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Ventilatie onder de armen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Denim jeans met 
buitengewone slijtvastheid

ERGONOMISCHE 
PASVORM KNIEZAKKEN

SPIJKER
ZAKKEN

 
MAGNET

MASCOT® HARDWEAR | Jeans met spijkerzakken, extra slijtvast

Artikelnummer:  15131-207
75% katoen/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting 

aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Door het gebruik van CORDURA® is het product zeer duurzaam en is de levensduur 

langer.
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Broeken met goede ergonomie
Met een broek met een ergonomische pasvorm kunt u er zeker 
van zijn dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en 
voldoende ruimte biedt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de broek 
geen kier vormt bij de onderrug als u zich bukt, en dat er geen 
irriterende vouwen in uw knieholtes zitten als u op uw knieën zit. 
Zodoende zijn ergonomisch gevormde broekspijpen bepalend voor 
volledige bewegingsvrijheid.

Super slijtvaste zakken
De spijkerzakken en kniezakken van een werkbroek zijn onderdelen 
die het meest gebruikt en versleten worden. Daarom zijn zowel 
de spijkerzakken als de kniezakken gemaakt van het slijtvaste 
materiaal CORDURA®. 

Ruimte voor al uw gereedschap
De broek is ontwikkeld voor professionals die erg veel gereedschap 
in hun werkbroek dragen. De spijkerzakken en duimstokzak 
hebben elk meerdere ruimtes die flexibel gebruikt kunnen worden. 
De dijbeenzak heeft een zelfsluitende klep met magneten. Onder 
de spijkerzakken zitten de voorzakken, achterop twee ruime 
achterzakken en aan de boord twee gereedschapslussen.

Stijlvast en zacht denim
Jeans hebben een jarenlange, trotse traditie, en moeten de juiste 
look hebben. Die look vindt u hier met het klassiek blauwe denim 
met lichte naden. Het belangrijkste onderdeel van het materiaal is 
katoen. Dat maakt de broek zacht en comfortabel om te dragen.

Zeer slijtvast materiaal voor broeken
Deze broeken hebben niet alleen CORDURA®-stof op de 
kwetsbaarste plekken. De stof van de broek zelf bestaat ook voor 
een deel uit CORDURA®. Dat verhoogt de slijtvastheid van de 
stof aanzienlijk, bijvoorbeeld op de dijen van de broek, waar het 
doorgaans niet handig is om extra verstevigingen aan te brengen.
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ERGONOMISCHE 
PASVORM

 
MAGNET

MASCOT® Navia | Jeans met dijbeenzakken extra hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  15279-207
75% katoen/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• De CORDURA® versterking op kwetsbare plaatsen zorgt voor slijtvastheid en een 

lange levensduur.
• Slijtvaste duimstokzak van 100% CORDURA® die zodanig is geplaatst dat deze de 

bewegingsvrijheid niet belemmert.
• Door het gebruik van CORDURA® is het product zeer duurzaam en is de levensduur 

langer.

MODERN FIT

MASCOT® Fraga | Overhemd met voering en drukknopen

Artikelnummer:  15104-998
100% polyester - 180 g/m²

Maat: S-3XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Gewatteerde voering.
• Ritssluiting en windvanger met drukknopen.
• De CORDURA® versterking op kwetsbare plaatsen zorgt voor slijtvastheid en een 

lange levensduur.
• Verstelbare manchetten.
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ERGONOMISCHE 
PASVORM KNIEZAKKEN

 
MAGNET

MASCOT® Ferrol | Jeans met kniezakken, extra hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  15179-207
75% katoen/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting 

aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Door het gebruik van CORDURA® is het product zeer duurzaam en is de levensduur 

langer.
• Slijtvaste duimstokzak van 100% CORDURA® die zodanig is geplaatst dat deze de 

bewegingsvrijheid niet belemmert.

MODERN FIT
REFLECTIE
EFFECTEN

PREMIUM

MASCOT® Motril | Capuchontrui met Hi-Vis-contrast, gewafeld oppervlak, 
moderne pasvorm

Artikelnummer:  50124-932
50% katoen/50% polyester - 310 g/m²

Maat: S-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Capuchon met rijgsnoer.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Tricot aan de onderkant en bij de pols.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

SPIJKER
ZAKKEN

 
MAGNET

STRETCH
ZONES

MASCOT® Olot | Shorts met CORDURA®-spijkerzakken en stretchzones

Artikelnummer:  16049-230
50% katoen/50% polyester - 205 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 29 cm: C 42-C 68
• Vele inzetstukken van elastisch materiaal die een unieke bewegingsvrijheid bieden.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• De gereedschapslus onder in de linkerachterzak kan worden aangetrokken.
• Spijkerzakken van slijtvast CORDURA®. De onderkant van de spijkerzakken aan de 

voorkant hebben een versterking van snijvast Kevlar®.
• Dijbeenzak met versterkingen en extra zakken, inclusief een buitenzak met klep en 

magneetsluiting.

MODERN FIT
WATER-

AFSTOTEND

MASCOT® Calico | Winterbodywarmer, waterafstotend 

Artikelnummer:  50449-893
100% polyamide - 390 g/m²

Maat: S-3XL
• Waterafstotend materiaal.
• Gewatteerd, met stretchstof in de zij. Houdt goed warm onder een jas.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• D-ring voor sleutels of ID-kaart.
• Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® Palamos | Poloshirt met rits, met temperatuurregulerend TENCEL®

Artikelnummer:  50458-978
60% polyester/40% lyocell (TENCEL®) - 180 g/m²

Maat: S-4XL
• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Rits bij de hals.
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Broek 100% katoen 
Zachte, comfortabele en slijtvaste broek. Katoen 
remt bovendien de ontwikkeling van vonken 
en is daarom zeer geschikt voor gebruik bij 
laswerkzaamheden.

DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM

SPIJKER
ZAKKEN KNIEZAKKEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Atlanta | Werkbroek met CORDURA®-knie- en spijkerzakken, katoen

Artikelnummer:  06131-630
100% katoen - 350 g/m²

Voor bescherming die voldoet aan de EN-norm, EN 14404, kunt u MASCOT® Waterloo-
kniebeschermers gebruiken. 

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting 

aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Een slijtvaste en 
comfortabele moderne 
klassieker

DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM KNIEZAKKEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Lerida | Werkbroek met Kevlar®-kniezakken, hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  05079-010
65% polyester/35% katoen - 310 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Kniezakken van Kevlar® met opening en klep aan de bovenkant zodat er geen vuil in 

komt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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U kunt kiezen uit drie lengtematen en een groot aantal breed-
tematen
Het is belangrijk om de juiste lengtemaat te kiezen om volledig van 
de pasvorm te profiteren, zodat de kniezakken op de goede plek 
zitten. De broeken zijn standaard verkrijgbaar in drie verschillende 
lengtematen. Vergeet niet om ook de juiste taillemaat te kiezen 
zodat de broek op de juiste plekken steun biedt wanneer de zakken 
vol zitten met gereedschap. 

Veel ruimte voor uw gereedschap
De broek is voorzien van alle gebruikelijk zakken die u nodig hebt 
op een drukke werkdag. De ruime dijbeenzak heeft verstevigingen, 
een telefoonzak en een klep met klittenbandsluiting. De 
verstevigde duimstokzak heeft aan de buitenkant een extra 
zakje, en de verstevigde achterzakken hebben een goed sluitende 
klittenbandsluiting. De hamerlus is verstelbaar.

Kniezakken met hoge slijt- en scheurvastheid
De kniezakken zijn met Kevlar®. De kniezakken zijn van Kevlar®. 
Kevlar® is een uniek materiaal dat niet alleen zeer slijtvast 
is, maar ook zeer scheurvast. Dat is een groot voordeel op 
werkdagen waarop u veel op uw knieën werkt, en regelmatig op 
ongelijkmatige ondergrond. De kniebeschermers kunnen bovenaan 
worden ingezet en de kniezak sluit met een klittenbandsluiting met 
klep om te voorkomen dat vuil zich in de zakken ophoopt.

Gemaakt voor knielend werk
Als u veel op uw knieën werkt, is de ergonomie van uw broek 
allesbepalend. De lage taille van deze broek met een voorgevormde 
band zorgt dat u zowel goede bewegingsvrijheid krijgt als steun bij 
alle bewegingen. Door het speciale ontwerp hoopt stof zich niet op 
in de knieholtes dat kan irriteren bij knielend werk.

Ruige look met zachte canvasstof
Canvas heeft een iets andere structuur en creëert een ruige 
eigentijdse look. Het is zeer slijtvastheid en er zit overdwars wat 
rek in. De voordelen hiervan  merkt u wanneer u bijvoorbeeld 
knielt en de broek wat meegeeft. 
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CORDURA® verhoogt 
slijtvastheid
Slijtvaste kleding is extreem belangrijk als er 
hard wordt gewerkt. Daarom maakt MASCOT op 
bepaalde plaatsen van de kleding gebruik van 
CORDURA® om slijtage tegen te gaan, bijvoorbeeld 
op kniezakken, spijkerzakken en duimstokzakken. 
CORDURA® is namelijk zeven keer sterker dan 
bijvoorbeeld katoen.

Een moderne MASCOT-
klassieker 
MASCOT® Ronda is een populaire, slijtvaste 
werkbroek die perfect zit. Een echte moderne 
klassieke die steeds opnieuw gekozen wordt.

DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM

SPIJKER
ZAKKEN KNIEZAKKEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Ronda | Werkbroek met CORDURA®-kniezakken en spijkerzakken, 
hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  08131-010
65% polyester/35% katoen - 310 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting 

aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM KNIEZAKKEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Orense | Amerikaanse overall met kniezakken, hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  08269-010
65% polyester/35% katoen - 310 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 72
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange 

levensduur.
• De CORDURA® versterking op kwetsbare plaatsen zorgt voor slijtvastheid en een 

lange levensduur.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting 

aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Toledo | Broek, hoge slijtvastheid

Artikelnummer:  03079-010
65% polyester/35% katoen - 310 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 72
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange 

levensduur.
• Verstelbare hamerlus.
• Dijbeenzak versterkt met CORDURA®, met klep en klittenbandsluiting.
• Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Houd neerslag buiten 
en comfort binnen met 
MASCOTEX® 
De pilotenjas is gemaakt van MASCOTEX®. MASCOTEX® is
een waterdicht membraan en wordt gebruikt in het polyester
buitenmateriaal van de kleding. Het laminaat zorgt ervoor
dat het materiaal waterdicht is. Het laminaat is niet alleen 
waterdicht, maar ook ademend. MASCOTEX® is goedgekeurd 
volgens EN 343, de Europese norm voor beschermende 
kleding tegen regen.

ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT
 

MAGNET
REFLECTIE
EFFECTEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM

MASCOT® Mataro | Pilotenjas met gewatteerde voering, waterdicht 
MASCOTEX®

Artikelnummer:  05035-025
100% polyester - 300 g/m²

Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/1. 

Maat: S-5XL
• Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.
• D.m.v magneten sluit de borstzak na gebruik.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en 

bedrukking.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

ERGONOMISCHE 
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® Totana | Broek, lichtgewicht

Artikelnummer:  08679-154
65% polyester/35% katoen - 260 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 82 cm: C 42-C 66  •  90 cm: C 42-C 66
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
• Verstelbare hamerlus.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

SPIJKER
ZAKKEN

 
MAGNET

MASCOT® Zafra | Shorts met CORDURA®-spijkerzakken, lichtgewicht

Artikelnummer:  09349-154
65% polyester/35% katoen - 260 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 26 cm: C 42-C 66
• Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen 

van het lichaam volgt en steun biedt.
• Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.
• Magneetjes in de spijkerzakken houden spijkers en schroefjes vast.
• Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.

MASCOT® Vilada | Bodywarmer, gewatteerd

Artikelnummer:  08090-179
100% polyester - 255 g/m²

Maat: S-4XL
• Gewatteerde voering.
• Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.
• Binnenzak met rits.
• Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
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A

K1

K2
K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

HEREN

XXS

A - Borstomvang (inch) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Borstomvang (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

T-shirts, sweatshirts, jassen en overige kleding voor bovenlichaam plus overalls

C42 C44C43

Zo vindt u uw maat in het schema
Voorbeeld: U zoekt een broek met lage taille.
Uw taillemaat (K2) is 92 cm.
Zoek uw maat in het schema bij K1/K2. Als u in het schema tussen twee maten valt, kiest u in de regel de grotere van 
de twee maten. In dit voorbeeld kiest u 93 cm en daarmee maat C52. Denk eraan om uw beenlengte te meten voordat u 
bestelt.

Maten voor herenpasvorm Maten voor damespasvorm
H. Hoofdmaat
Meet de omtrek van het 
hoofd.

P. Halsmaat
Gemeten rondom de hals - 1 
cm boven het sleutelbeen.

A. Borstomvang
Gemeten rondom het 
breedste deel van de 
borstkas.

K1. Taille
Meet de taille net boven de 
navel. Trek het meetlint aan.

K2. Taille
Meet de taille net onder de 
navel. Trek het meetlint aan.

K3. Taille
Meet de taillewijdte daar 
waar u het smalst bent. 
Gebruik de taillewijdte 
samen met de heupwijdte 
om uw pasvorm te vinden: 
DIAMOND of PEARL.

L1. Heupomtrek
Gemeten rondom het 
breedste punt van de heupen.

L2. Heupomtrek
Meet rond het breedste punt 
van uw heupen met de benen 
tegen elkaar. Bij de MASCOT-
producten voor dames is het 
de heupwijdte die bepaalt 
welke maat u moet kiezen.

E. Binnenbeenlengte
Meet uw binnenbeenlengte 
aan de binnenkant van uw 
been, van het kruis tot de 
grond (op blote voeten).

T. Lengte
Volledige lengte vanaf de 
bovenkant van het hoofd tot 
de zool van de voet.

Vind de juiste maat
Het kiezen van de juiste maat is van groot belang voor de functionaliteit van uw werkkleding, comfort en uw veiligheid. 
In het assortiment van MASCOT hebben veel producten een pasvorm die zowel voor heren als voor vrouwen geschikt is. 
Daarnaast zijn er ook MASCOT-producten die speciaal zijn ontworpen voor vrouwen en is er een assortiment voor kinderen.

Om de juiste maat te vinden, adviseren wij u een ander te vragen uw maten op te nemen, zodat u er zeker van bent dat 
de maten kloppen. Meet dicht op het lichaam. Vergeet niet om uw lengtemaat te meten. De meeste MASCOT-broeken zijn 
beschikbaar in drie verschillende lengtematen.

Als vrouw hebt u verschillende mogelijkheden
Een deel van het assortiment van MASCOT is verkrijgbaar in één of meerdere pasvormen voor vrouwen. Wanneer u kiest 
voor een product voor vrouwen, neemt u uw maten op volgens de damespasvorm en de maattabel voor vrouwen. Een 
aantal producten voor mannen zijn ook geschikt voor vrouwen. Als u een product voor mannen kiest, neemt u uw maten op 
volgens de herenpasvorm en de maattabel voor mannen.

Pas de kleding! 
Op die manier weet u zeker dat de kleding past zoals het hoort.

P - Halsmaat (inch) 2019.5191817.516.515.514

Overhemden

P - Halsmaat (cm) 51-5249-5047-4845-4643-4441-4239-4037-38

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Heupomtrek (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tailleband (inch) 4038363433

K1/K2 - Tailleband (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Binnenbeenlengte (inch)

E - Binnenbeenlengte (inch)

3634

35

32

32

30

30

E - Binnenbeenlengte (cm)

E - Binnenbeenlengte (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tailleband (inch)*

*Amerikaanse overalls zijn niet verkrijgbaar in verschillende maten.

K1/K2 - Tailleband (cm)*

L1 - Heupomtrek (cm) 35.5 5957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

56.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

143

C72

5XL

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

90,5

C51

M

88

C50

85,5

C49

83

C48

80,5

C47

S

78

C46

75,5

XXS

C45

XS

73

C44

70,5

C43

68

C42

Broeken/Amerikaanse overalls

Hoofddeksels

H - Hoofdmaat (inch)

H - Hoofdmaat (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

MASCOT® HARDWEAR
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A

K1

K2
K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

HEREN

XXS

A - Borstomvang (inch) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Borstomvang (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

T-shirts, sweatshirts, jassen en overige kleding voor bovenlichaam plus overalls

C42 C44C43

Zo vindt u uw maat in het schema
Voorbeeld: U zoekt een broek met lage taille.
Uw taillemaat (K2) is 92 cm.
Zoek uw maat in het schema bij K1/K2. Als u in het schema tussen twee maten valt, kiest u in de regel de grotere van 
de twee maten. In dit voorbeeld kiest u 93 cm en daarmee maat C52. Denk eraan om uw beenlengte te meten voordat u 
bestelt.

Maten voor herenpasvorm Maten voor damespasvorm
H. Hoofdmaat
Meet de omtrek van het 
hoofd.

P. Halsmaat
Gemeten rondom de hals - 1 
cm boven het sleutelbeen.

A. Borstomvang
Gemeten rondom het 
breedste deel van de 
borstkas.

K1. Taille
Meet de taille net boven de 
navel. Trek het meetlint aan.

K2. Taille
Meet de taille net onder de 
navel. Trek het meetlint aan.

K3. Taille
Meet de taillewijdte daar 
waar u het smalst bent. 
Gebruik de taillewijdte 
samen met de heupwijdte 
om uw pasvorm te vinden: 
DIAMOND of PEARL.

L1. Heupomtrek
Gemeten rondom het 
breedste punt van de heupen.

L2. Heupomtrek
Meet rond het breedste punt 
van uw heupen met de benen 
tegen elkaar. Bij de MASCOT-
producten voor dames is het 
de heupwijdte die bepaalt 
welke maat u moet kiezen.

E. Binnenbeenlengte
Meet uw binnenbeenlengte 
aan de binnenkant van uw 
been, van het kruis tot de 
grond (op blote voeten).

T. Lengte
Volledige lengte vanaf de 
bovenkant van het hoofd tot 
de zool van de voet.

Vind de juiste maat
Het kiezen van de juiste maat is van groot belang voor de functionaliteit van uw werkkleding, comfort en uw veiligheid. 
In het assortiment van MASCOT hebben veel producten een pasvorm die zowel voor heren als voor vrouwen geschikt is. 
Daarnaast zijn er ook MASCOT-producten die speciaal zijn ontworpen voor vrouwen en is er een assortiment voor kinderen.

Om de juiste maat te vinden, adviseren wij u een ander te vragen uw maten op te nemen, zodat u er zeker van bent dat 
de maten kloppen. Meet dicht op het lichaam. Vergeet niet om uw lengtemaat te meten. De meeste MASCOT-broeken zijn 
beschikbaar in drie verschillende lengtematen.

Als vrouw hebt u verschillende mogelijkheden
Een deel van het assortiment van MASCOT is verkrijgbaar in één of meerdere pasvormen voor vrouwen. Wanneer u kiest 
voor een product voor vrouwen, neemt u uw maten op volgens de damespasvorm en de maattabel voor vrouwen. Een 
aantal producten voor mannen zijn ook geschikt voor vrouwen. Als u een product voor mannen kiest, neemt u uw maten op 
volgens de herenpasvorm en de maattabel voor mannen.

Pas de kleding! 
Op die manier weet u zeker dat de kleding past zoals het hoort.

P - Halsmaat (inch) 2019.5191817.516.515.514

Overhemden

P - Halsmaat (cm) 51-5249-5047-4845-4643-4441-4239-4037-38

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Heupomtrek (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tailleband (inch) 4038363433

K1/K2 - Tailleband (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Binnenbeenlengte (inch)

E - Binnenbeenlengte (inch)

3634

35

32

32

30

30

E - Binnenbeenlengte (cm)

E - Binnenbeenlengte (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tailleband (inch)*

*Amerikaanse overalls zijn niet verkrijgbaar in verschillende maten.

K1/K2 - Tailleband (cm)*

L1 - Heupomtrek (cm) 35.5 5957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

56.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

143

C72

5XL

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

90,5

C51

M

88

C50

85,5

C49

83

C48

80,5

C47

S

78

C46

75,5

XXS

C45

XS

73

C44

70,5

C43

68

C42

Broeken/Amerikaanse overalls

Hoofddeksels

H - Hoofdmaat (inch)

H - Hoofdmaat (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

MASCOT® HARDWEAR
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ADEMEND

Ademend
Ademende/waterafstotende kleding is zeer belangrijk als u 
transpireert tijdens het werk in een koude omgeving. Wanneer 
het transpiratievocht niet wordt afgevoerd, loopt u het risico 
dat uw kleding vochtig wordt en uw lichaam afkoelt.

WINDDICHT

Winddicht
Winddichte kleding houdt u beter warm. Let op dit symbool als 
u niet wilt dat de wind uw dagelijks comfort verstoort.

WATERDICHT

Waterdicht
Dit symbool geeft aan dat het artikel 100% waterdicht is. De 
rits is waterdicht en de naden zijn aan de binnenkant getapet. 

WATER-
AFSTOTEND

Waterafstotend
Bij kleding met dit symbool is de stof waterdicht. Bij som-
mige stofkwaliteiten is het echter niet mogelijk om de naden 
te tapen waardoor het product als geheel niet kan worden 
aangemerkt als 100% waterdicht, maar uitsluitend als wateraf-
stotend.

LICHTGEWICHT

Licht van gewicht
Dit symbool geeft aan dat het lichtere werkkleding betreft dat 
niet zo sterk is als MASCOT stoffen normaal gesproken zijn. Kies 
producten met dit symbool als u werkkleding van een lichtere 
stofkwaliteit wenst, bijvoorbeeld voor werk binnenshuis of in 
een warme omgeving.

ERGONOMISCHE 
PASVORM

Ergonomische pasvorm
In kleding van MASCOT kunt u zich ongehinderd bewegen. 
Indien u speciale eisen aan de kleding stelt, bijvoorbeeld als u 
tijdens uw werk veel beweegt of in verschillende posities zit, 
kies dan voor kleding met een ergonomische pasvorm. Deze 
kleding geeft u volop bewegingsvrijheid.

MODERN FIT

Modern fit
Dit symbool geeft aan dat het product een normale pasvorm 
heeft die de natuurlijke vorm van het lichaam volgt maar niet 
heel nauw aansluit. De producten vallen mooi en bieden een 
goede bewegingsvrijheid.

DRIEVOUDIG 
GESTIKTE NADEN

Drievoudig gestikte naden
Drievoudig gestikte naden staan garant voor hoge slijtvastheid. 
Op plaatsen waar de kleding zwaar wordt belast zijn de naden 
extra verstevigd, bijvoorbeeld bij de schouders en binnen- en 
buitenkant van de broekspijpen. Hierdoor wordt de levensduur 
van uw werkkleding aanzienlijk verlengd.

SPIJKER
ZAKKEN

Spijkerzakken
Een onmisbaar onderdeel van uw uitrusting als u werkt met 
bijvoorbeeld spijkers en schroeven. Kies de uitvoering met 
magneetjes die spijkers en schroeven vasthouden. Spijkerzak-
ken zijn ook apart verkrijgbaar.

KNIEZAKKEN

Kniezakken
Als u kniebeschermers gebruikt weet u als geen ander hoe be-
langrijk deze zijn tijdens uw werkdag. Door MASCOTs ontwerp 
en plaatsing van de kniezakken blijven de kniebeschermers bij 
knielende werkzaamheden altijd perfect op hun plaats zitten.

Symbolen van werkkleding
We hebben alle producten in de catalogus aangeduid met een aantal 
symbolen. Zo hebt u snel een overzicht van de eigenschappen van het product. 
Hier kunt u meer lezen over wat de tekst bij het symbool betekent.
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REFLECTIE
EFFECTEN

Reflectie-effecten
Reflectie-effecten op werkkleding komen ten goede aan uw 
veiligheid. Er is altijd wel een situatie waarbij het belangrijk is 
dat u voor anderen zichtbaar bent. Reflectie-effecten verhogen 
de kans dat u wordt gezien.

 
MAGNET

Magneten
Magneten zorgen voor een makkelijke sluiting van bijvoorbe-
eld borstzakken of zorgen er voor dat bits en schroeven in de 
spijkerzakken blijven. Personen met een pacemaker/ICD mogen 
geen producten met magneten gebruiken. Magneetgevoelige 
voorwerpen mogen niet in de buurt van de magneten komen.

EN 342
U bereikt de best mogelijke bescherming tegen kou met werkk-
leding die is gecertificeerd volgens EN 342:2017. Voor maximale 
bescherming moet de werkkleding droog blijven en goed 
worden gesloten, bijvoorbeeld rond de pols. Bovendien zijn om 
plaatselijke afkoeling te voorkomen kledingstukken nodig zoals 
handschoenen en muts. Ieder product is geclassificeerd aan de 
hand van verschillende waarden: isolatiewaarde (Y), luchtdoor-
latendheid (AP) en eventuele waterdichtheid (WP). 

EN 343
Als het werk gedaan moet worden, ongeacht weer en wind, 
dan is het belangrijk om goed gekleed te zijn. EN 343 is een 
Europese norm voor beschermende kleding. Kies voor de EN 
343-certificering als u zeker wilt zijn van comfort, ongeacht 
neerslag en wind. Naast het symbool van EN 343 worden twee 
waarden aangegeven. Het eerste getal geeft de waterdichtheid 
aan. Het tweede getal beschrijft het ademend vermogen van 
het complete product. Beide waarden zijn onderverdeeld in 
klassen van 1-3, waarbij 3 de hoogste klasse aangeeft.

Oeko-Tex standaard 100
Textiel getest op gezondheidsschadelijke materialen.

Certificeringen en markeringen
De producten van MASCOT worden gecertificeerd volgend internationale standaarden, normen en 
markeringen. Sommige ervan zijn normen voor veiligheidskleding waarvan u en/of uw werkgever 
moet controleren of de kleding van de medewerkers eraan voldoet. Andere zijn bijvoorbeeld 
Oeko-Tex®, wat MASCOT heeft aangevraagd voor zijn producten, zodat u snel kunt zien dat de 
producten voldoen aan de strengste eisen. 

MASCOT investeert in het algemeen in veel normen voor de afzonderlijke producten om te 
documenteren dat ze voldoen aan hoge internationale standaarden.



Combinatie voor EN 20471
klasse 2
Het winterjack 15035 is ademend en 
wind- en waterdicht en heeft een 
unieke isolatie die de warmte goed 
vasthoudt. Het jack past perfect bij 
de broek 15579, waarmee u meteen 
ook een certificering volgens klasse 
2 bereikt.

Combinatie voor EN 20471
klasse 1
In de collectie MASCOT® SAFE 
SUPREME vindt u zowel broeken 
als Amerikaanse overalls van klasse 
1. Klasse 1-producten hebben 
doorgaans een kleiner oppervlak 
fluorescerende stof dan die van 
een hogere klasse. De reflectoren 
waarmee u in het donker zichtbaar 
blijft, zijn echter van dezelfde hoge 
kwaliteit als in de overige klassen.

Mascot Hardwear zonder 
gecertificeerde veiligheid
MASCOT® HARDWEAR combineert 
een groot aantal geavanceerde 
en uitgebreid geteste materialen. 
De fluorescerende details op de 
producten maken bovendien een 
combinatie met de Hi-Vis producten 
van MASCOT voor de hand liggend.



41

MASCOT® HARDWEAR

A B C
Y Φ Φ Φ

Z Φ Ε Ε

X Φ Φ Ε
Korte broek of 3/4 
broek

*) Amerikaanse overalls kunnen gecombineerd worden tot certificeringsklasse 2 of 3 als 
de top over de overall wordt gedragen. Als een T-shirt of sweater onder de Amerikaanse 
overalls gedragen wordt, wordt de gezamenlijke klasse bepaald door de veiligheidsklasse 
van de Amerikaanse overalls. 

Gezamenlijke certificering
Door het combineren van twee afzonderlijke producten met EN ISO 20471-certi-
ficering, kan klasse 3 certificering voor een hele set bereikt worden. Bijvoorbeeld 
een jas uit productgroep B (de productgroep is vinden in het waslabel van het 
product) kan worden gecombineerd met een broek of shorts gemarkeerd met 
productgroep Y of X, om zo tezamen klasse 3 van de EN ISO 20471 te bereiken.

Broek *)

Vesten en tops zonder 
reflecterende strepen 
om de mouwen

Tops met reflecterende strepen om 
de mouwen

Combinatie voor EN 20471
klasse 3
Als u het Hi-Vis-vest 15565 
over een niet-fluorescerende 
capuchontrui en broek draagt, 
bereikt u veiligheidsklasse 1. Door 
de kleding te combineren met de 
veiligheidsbroek 15579, verhoogt u 
de veiligheid van uw totale kleding 
naar de hoogste veiligheidsklasse, 
klasse 3.

Combineer MASCOT® 
HARDWEAR met 
veiligheidskleding van 
verschillende klassen
Als u in bepaalde werksituaties verplicht bent 
om gecertificeerde veiligheidskleding te dragen, 
dan ligt een combinatie voor de hand van niet-
Hi-Vis-kleding van MASCOT® HARDWEAR en 
Hi-Vis-kleding van MASCOT® SAFE SUPREME. De 
twee collecties zijn gemaakt om tot stijlvolle en 
functionele combinaties te worden gecombineerd 
in verschillende veiligheidsklassen. Door een 
Hi-Vis-trui, -broek of -jas te combineren met uw 
algemene werkkleding, kunt u gemakkelijk zorgen 
voor gecertificeerde veiligheidskleding van klasse 
1, 2 of 3. Bekijk hier enkele voorbeelden.
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MASCOT streeft ernaar om binnen de volledige 
productieketen duurzame oplossingen te creë-
ren. Als wereldwijd textielbedrijf dragen wij een 
grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van mensen en milieu, zowel op productieloca-
ties als in de rest van de toeleveringsketen. Voor 
ons is die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend.

Duurzame productie
“De productie van werkkleding laat een wereldwijde 
voetafdruk achter. Maar het is mogelijk om bewust 
en duurzaam te kiezen. Bij MASCOT nemen wij onze 
verantwoordelijkheid voor mens en milieu bij de 
productie van werkkleding.”
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Lees meer over hoe wij werken met duurzame ontwikkelingsdoelen op dit gedeelte van onze website: www.mascot.nl/nl/mascot-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid voor mens 
en milieu
Bij MASCOT dragen we hier graag aan bij, maar wij 
stellen ons nederig op tegenover deze taak. Er zijn veel 
gebieden om rekening mee te houden wanneer je een 
duurzaam verschil wilt maken. De 17 Duurzame Ontwik-
kelingsdoelen zijn een goed uitgangspunt voor de route 
op weg naar meer duurzaamheid. Wij proberen steeds 
om invloed uit te oefenen, ons aan te passen en ons te 
ontwikkelen voor een duurzame toekomst. 

De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen zijn ook 
de doelen van MASCOT
Van moderne bedrijven wordt verwacht dat ze zich 
voortdurend inzetten om een duurzaam bedrijf te 
worden dat een evenwicht zoekt tussen milieu, ma-
atschappij en financiële resultaten om zo bij te dragen 
aan het creëren van een duurzamere toekomst voor 
huidige en toekomstige generaties. 
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Tevreden en gezonde medewerkers zijn 
goede medewerkers
MASCOT heeft ruim 2400 werknemers in Zuidoost-Azië die werken in een 
Europese werkcultuur en met de sterke waarden van MASCOT. Zo creëren 
we veilige, zekere en goede arbeidsplaatsen met veel ontwikkelingsmogeli-
jkheden voor de medewerkers van MASCOT. Ze hebben bovendien toegang tot 
gratis zorg, gezondheidsadvies, training in veiligheid, en in hun arbeidsover-
eenkomst is een goede, gratis lunch vastgelegd.

Medewerkers met goede gezondheid en veel welzijn gaan graag aan de slag. 
Dat is te merken onder onze collega’s binnen de productie in Vietnam en Laos. 
Ze zijn net als de Europese MASCOT-werknemers toegewijd aan onze missie 
om de beste werkkleding ter wereld te maken - gemeten naar duurzaamheid, 
zowel op het vlak van productkwaliteit als maatschappelijk verantwoorde 
productie.
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Lees nog veel meer over de betrokkenheid van MASCOT bij de elementen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen op www.mascot.nl

Om de kwaliteit te waarborgen zijn de vele stoftypes onderworpen aan uitge-
breide testprocedures, zoals slijtvastheidstests, scheursterktetests en breukvast-
heidstests. Hoge kwaliteit zit MASCOT in het DNA. De slogan en de consistente 
werkwijze van MASCOT zijn niet voor niets al jaren TESTED TO WORK.

Producten die lang meegaan, 
zijn duurzame producten
Een voorbeeld van verantwoord verbruik is het kopen 
van producten die lang meegaan. Dan hoeven we niet 
zo vaak nieuwe producten te kopen waarvoor nieuwe 
hulpbronnen zijn gebruikt. Dat geldt ook voor werkkle-
ding. 

Bij MASCOT hebben we uitsluitend producten die gron-
dig getest zijn voor langdurig gebruik. Dat geldt voor 
alles - van stof en verstevigde naden tot extra verstevi-
gingen op die delen die extra gevoelig zijn voor slijtage. 
Wij produceren de kleding in onze eigen fabrieken, wa-
ardoor wij de kwaliteitscontrole 100% kunnen garande-
ren. Al deze aspecten dragen eraan bij dat de producten 
van MASCOT lang meegaan. En dat is van grote beteke-
nis voor de duurzame verantwoording.
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Bestel online voor het hele 
bedrijf
MASCOT biedt met MASCOT® SmartStore een snel, 
veilig en probleemloos online bestelproces voor 
alle bedrijven. MASCOT® SmartStore is een online 
bestelprogramma waar uw medewerkers werkkleding 
via hun computer of mobiele telefoon kunnen 
bestellen. U krijgt een eigen online productcatalogus 
tot uw beschikking die op volledig op u is afgestemd. 
De orders kunnen afzonderlijk worden ingepakt, 
zodat iedere medewerker zijn eigen pakket met 
kleding ontvangt. Snelle levering op het door u 
gewenste adres. Neem contact op met uw plaatselijke 
verkooppunt of MASCOT voor meer informatie.

Koop MASCOT-producten  
in de winkel en online
MASCOT-producten zijn verkrijgbaar bij een van de vele  
MASCOT-verkooppunten. Daar krijgt u advies afgestemd op 
uw situatie. Is het voor uw bedrijf vanwege tijdgebrek lastig 
om een winkel te bezoeken, dan zijn er diverse mogeli-
jkheden om een bestelling vanuit huis te plaatsen.



47

MASCOT® HARDWEAR

Bezoek aan uw bedrijf
Hebt u veel werknemers die geschikte kleding nodig 
hebben, dan kunnen wij ook naar uw bedrijf komen. 
MASCOT-experts kunnen adviseren over het assorti-
ment, de maten en de beste oplossing voor slijtvaste, 
goed zittende werkkleding en die binnen een aantal 
dagen direct bij u wordt afgeleverd. Neem contact op 
met uw plaatselijke verkooppunt of met MASCOT.

Bestel online via de webshop
Krijg toegang tot het complete MASCOT-assortiment 
met meer dan 600 producten in wel 27 verschillende 
kleuren. U plaatst uw bestelling bij een MASCOT-ver-
kooppunt van uw keuze. De producten worden bin-
nen een aantal werkdagen bij u bezorgd. Zie meer op: 
www.mascotwebshop.nl
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Bedrukken en borduren
Bij MASCOT kan bedrukken en borduren een integraal onderdeel van de 
bestelling van werkkleding uitmaken. Welke bestellingsoplossing u ook 
kiest, het is gemakkelijk om het bedrukken of borduren van een logo aan uw 
bestelling toe te voegen. Zodoende wordt uw bestelling van de opdruk snel 
en effectief afgehandeld, zodat uw medewerkers snel kleding kunnen krijgen 
met uw bedrijfsnaam erop.
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MASCOT: een snelle, gemakkelijke en kwaliteitsbewuste 
keuze
Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er staat een 
volledig assortiment werkkleding en veiligheidsscho-
enen tot uw beschikking - van top tot teen en van de 
zomer tot de winter. U hoeft maar op één plaats te 
kopen en u krijgt wereldwijd verkoopondersteuning. 
Bovendien kunt u zo veel van uw zaken met MASCOT 
automatiseren als u wilt. 

Winkelen bij MASCOT is ook nog eens snel. Wij bieden 
u gebruiksvriendelijke online bestelplatforms zodat u 
tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden. Daarnaast 
verzenden we bestellingen vanuit de hele wereld bin-
nen 24-48 uur vanuit een volautomatisch, topmodern 
logistiek centrum met een constante voorraad van meer 
dan 4,8 miljoen producten. Foutloos en snel - en, indien 
u dat wilt, individueel verpakt.

Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze 
van uw kant. Het gaat er niet alleen om dat de werk-
kleding en veiligheidsschoenen zelf grondig getest zijn 
en een hoge kwaliteit hebben. Het gaat er ook om dat 

u de effectiefste oplossingen krijgt voor bestellen en 
service. En niet in de laatste plaats betekent het ook dat 
u bij MASCOT producten koopt die geproduceerd zijn 
onder goede omstandigheden. Het overgrote deel van 
de artikelen van MASCOT wordt geproduceerd in onze 
eigen MVO-gecertificeerde fabrieken in Vietnam en 
Laos. Wij garanderen goede werkomstandigheden - en 
maatschappelijk verantwoorde werkkleding.

Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn 
producten, services en oplossingen constant ontwikkelt. 
Wij richten ons op de mogelijkheden en beperkingen 
van onze huidige en potentiële klanten. Deze input 
staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe produ-
cten en oplossingen van MASCOT. We willen steeds 
vooroplopen bij het leveren van de beste oplossingen 
aan onze klanten. Zodoende kunnen ook onze klanten 
voorop blijven lopen.
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2800+
MEDEWERKERS

FAMILIEBEDRIJF

EFFECTIEVE 
FLOW MET 

SAP

GECERTIFICEERD
ISO 9001 MASCOT®

WORKWEAR

WERELDWIJD 
MEER DAN 

3500 DEALERS

4 EIGEN FABRIEKEN 
IN LAOS EN 
VIETNAM

VERKOOPTEAMS 
IN 15 

VERSCHILLENDE 
LANDEN

INTERNATIONALE 
PRIJZEN

ARTIKEL-
NUMMERS

32000

LEVERBETROUW-
BAARHEID VAN 

98%

 OPGERICHT IN
1982

+600 UNIEKE 
PRODUCTEN

4.800.000
ARTIKELEN OP 

VOORRAAD

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE 

PRODUCTIE

SA8000



www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear

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

Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Denemarken
Tel. +45 87 24 47 00 · Klantenservice +31 35 7023535
info@mascot.nl · www.mascot.nl


