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MASCOT® WORKWEAR  
er TESTED TO WORK  

– udviklet og gennemtestet  
til netop dit arbejde!
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TESTED TO WORK
Forestil dig tøj, der er lavet præcis til det arbejde, du 

udfører. Stoffet er udviklet, så det har den perfekte sam-

mensætning af egenskaber til din arbejdssituation; fx en 

bestemt kombination af slidstyrke, stretch og åndbarhed. 

Funktioner og lommer er designet til det værktøj, du tager 

ud og putter i lommerne 100 gange dagligt. Pasformen er 

finjusteret til at give støtte og plads til de hyppigste bevæ-

gelser i dit arbejde.

 

MASCOT har testet metervaren igen og igen i egne labo-

ratorier. Og hundredvis af dine kolleger i branchen har 

afstemt funktioner og testet bevægelsesfrihed i deres 

daglige arbejde, inden MASCOT sender tøjet i handlen.

Det er, hvad TESTED TO WORK handler om. Med MASCOT 

får du gennemtestet sikkerhed, slidstyrke og komfort med 

i købet. Og du får arbejdstøj, der er samvittighedsfuldt 

produceret. 

MASCOT® WORKWEAR  
er TESTED TO WORK  

– udviklet og gennemtestet  
til netop dit arbejde!
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F0125-773-0917
Sikkerhedssko S1P med Boa®-lukning, 
netmateriale og print
Tekstil - Str. 42: 630 g
Inkl. moms fra kr. 1268,75
Ekskl. moms fra kr. 1015,00
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Særligt ved denne model er, at den findes både i dame- og herre-
størrelser. Ellers har den ligesom de øvrige tre modeller en af mar-
kedets laveste vægtklasser og en stor fleksibilitet, hvor den bøjer. 
De har også alle tåkapper af komposit, sømværn af specialtekstil, 
en stabiliserende indsats midt i skoen og skridhæmmende såler.

Du kender måske nemme lukkeløsninger fra dine sportssko eller 
vandrestøvler. Men hvad med dine sikkerhedssko, som du bruger 
hver dag? Prøv sko med Boa®-lukning. Ikke alene er det meget 
hurtigt at få skoene af og på. De rustfrie metalsnører fordeler også 
trykket på vristen jævnt, så der ikke er noget, der nager. Med Boa® 
sidder skoen godt til, og du får en støttende og sikker gangkomfort 
på alle underlag. 

Lav vægt og høj fleksibilitet i 
hvert eneste skridt
Fire bud på fodtøj med særlig høj komfort

Tjek sikkerhedsklassen! Sko 
mærket med S1P og S3 har både 
beskyttelse mod skarpe gen-
stande (sømværn) og beskyttel-
se af tæerne mod slag og tabte 
genstande (tåkappe). Sko med 
S3 er desuden vandafvisende.

Vær sikker på, at du køber de rigtige arbejdssko. 
Snup fire sikre tips her.

Hvordan skal skoen lukkes? 
Overvej Boa®-lukningen, hvis 
du tager skoene af og på mange 
gange i løbet af en dag. Det 
er hurtigt og nemt at sikre en 
fast snøring på hele foden med 
Boa®-lukningens snører, der 
fordeler trykket jævnt.

Fodtøjets vidde! Når du vælger 
sko, skal du være opmærksom 
på, at sikkerhedssko findes i 
forskellige vidder (bredden 
på skoen). Vidde 8 er typisk 
velegnet til kvinder, mens mænd 
oftest anvender vidde 10 eller 11.

Kig på sålen! Du bør først og 
fremmest sikre dig at stå godt 
fast. MASCOTs sko har højeste 
niveau inden for skridhæm-
mende egenskaber, SRC. Hvis 
du udfører knælende arbejde, 
bør du desuden vælge sko, hvor 
sålmaterialet er trukket helt op 
over skosnuden, så det kan tage 
det værste slid.

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er registrerede varemærker hos DSM. Brug 
af disse varemærker er ulovligt med mindre det er godkendt.

F0122-771-09880
Sikkerhedssko S3 med Boa®-lukning, Dyneema®

Tekstil/ruskind - Str. 42: 620 g
Inkl. moms fra kr. 1523,75
Ekskl. moms fra kr. 1219,00

F0121-770-09880
Sikkerhedssko S3 med snørebånd, nylon/ruskind
Nylon/ruskind - Str. 42: 610 g
Inkl. moms fra kr. 1015,00
Ekskl. moms fra kr. 812,00
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Se videoen på  
www.mascot.dk/

flex
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Skoen er lavet af et åndbart, slidstærkt netmateriale. Denne model 
anbefales til arbejde, der primært foregår indendørs, eller hvor 
det ikke regner, da den ikke er vandafvisende. Alle sko på siden er 
ESD-godkendte og har en solidt stødabsorberende sål af PU/PU, der 
ikke smitter af.

Hvis du er til støvler, så er dette et oplagt valg. Støvlen er af den 
lavere slags, hvilket nedsætter den samlede vægt på fodtøjet og 
giver en smule ekstra bevægelsesfrihed. Med et skaft af fuldnarvet 
bøffellæder får du et slidstærkt, vandafvisende overmateriale i høj 
kvalitet. Med i købet får du på både denne og de tre andre sko-
modeller også en god indlægssål med optimeret svangstøtte, der 
kan modvirke tendens til platfod.

»Det føles som 

frihed  
for fødderne«
I MASCOT® FOOTWEAR FLEX-serien er der gjort op med sikkerheds-
sko-brugeres største udfordringer: Tunge og stive arbejdssko, der 
giver trætte ben og ryg. De tunge materialer er erstattet med lette, 
stødabsorberende materialer, og bøjeligheden i forfoden er  
exceptionel. 

»Endelig en arbejdssko der ikke bare ligner, 
men også føles som en kondisko«  

- Jacob, Tømrer

F0124-773-0917
Sikkerhedssko S1P med snørebånd, netmateriale og kontrastprint
Tekstil - Str. 42: 630 g
Inkl. moms fra kr. 1015,00
Ekskl. moms fra kr. 812,00

F0128-775-09
Sikkerhedsstøvle (lav) S3 med snørebånd, fuldnarvet bøffellæder
Fuldnarvet bøffellæder - Str. 42: 720 g
Inkl. moms fra kr. 1268,75
Ekskl. moms fra kr. 1015,00
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Bukserne rummer plads til virkeligt meget 
værktøj. Som noget nyt er lommerne fuldt 
integreret i designet. Det bevirker sam-
men med det elastiske materiale, at du kan 
fylde lommerne op, uden at det påvirker 
bevægelsesfriheden.

Hængelommerne i disse bukser kan nemt 
og hurtigt lynes af og på. Det er blandt 
andet en fordel, hvis man kun bruger hæn-
gelommerne ind i mellem. Man kan også 
lyne dem af, når bukserne skal vaskes, hvis 
man vil slippe for at tømme hængelom-
merne for alt værktøjet.

Stretch- 
revolutionen
Der er sket meget med arbejdsbukser over bare de seneste 15 år. Ikke mindst med materia-
let. For år tilbage kunne arbejdsbukser være en stiv, tung omgang. Dengang var arbejds-
buksernes primære formål at yde beskyttelse. Siden har innovation i materialeudviklingen 
gjort arbejdstøjet både lettere og mere fleksibelt. Og nu er stretch-revolutionen over os. 

MASCOT har lanceret en række bukser af 100% firevejs-stretch, der giver plads til alle dine 
bevægelser. Det giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. Det 
multifunktionelle stof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke. Samtidig er 
det vandafvisende. Den bløde bagside og det fleksible stof gør, at bukserne nærmest ikke 
mærkes mod huden. Bukserne findes både med og uden hængelommer, samt som knickers 
og shorts.

Glem alt om overophedede knæ. På 
indersiden af benet kan du åbne for 
ventilationskanaler, der sætter gang i 
luftgennemstrømningen. Desuden kan 
du via en lynlås på siden af benet nemt 
tage knæpuderne ud i løbet af arbejds-
dagen. Så varmer de ikke unødigt, når 
du ikke har brug for dem. 

»Bukser, 
du ikke 
har lyst 
til at tage 
af«

Dyneema® og Dyneema®, the world’s stron-
gest fiber™ er registrerede varemærker hos 
DSM. Brug af disse varemærker er ulovligt 
med mindre det er godkendt.

17031-311-44
Bukser med Dyneema®-
knælommer og aftagelige 
hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan  
- 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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Ultimativ bevægelsesfrihed 
Når arbejdsbukser er så smidige, at de bare føles som et ekstra lag hud

»Bukser, du ikke har lyst til at tage af«! Det var reaktionen fra de første mange håndværkere, 
der sprang i de nye stretch-bukser. For et par 100% stretchbukser gør noget helt exceptionelt 

for bevægelsesfriheden, når man er vant til arbejdsbukser af fast stof. Og så er bukserne 
samtidig spækket med lommer og detaljer.

17079-311-06
Bukser med Dyneema®-knælommer, 
firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1142,50
Ekskl. moms fra kr. 914,00
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Når håndværkerne 
selv skal sige det

NICLAS - Tømrer og snedker

»MASCOTs stretch-bukser er den 
perfekte buks til enhver håndværker, 
der kan lide fuld bevægelighed og 
bukser, som sidder godt. Bukserne kan 
man knap nok mærke, man har på. 
Andre bukser med sømlommer kan godt 
blive tunge og få bukserne til at falde 
ned. Men dem her sidder bare godt på 
en. Den perfekte buks til mig. Jeg vil 
ikke gå i andet.« 

Som håndværker er du med god grund meget omhyggelig med valget af dit arbejdstøj. 
Det skal være behageligt at røre sig i, have plads til alt værktøjet, og du gider ikke noget, 
der strammer. Så hvad siger kollegerne i branchen til den nye stretchbuks fra MASCOT. 
Virker den?

JACOB - Tømrer

»Det her stretch er helt 
sikkert vejen frem. Tomme-
stoklommen sidder lige i 
skabet. Jeg køber helt sikkert 
de her bukser igen.« 

17179-311-33
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 887,50
Ekskl. moms fra kr. 710,00
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SIMON - Elektriker

»Jeg vil påstå, at 
bukserne er de 
bedste på markedet, 
Firevejs-stretch gør 
arbejdet til en leg. 
Jeg plejer at sammen-
ligne dem med et par gode outdoor-
bukser. Jeg er særlig glad for pasformen. 
Uanset hvad jeg gør, og hvor mange 
gange jeg har dem på, inden de bliver 
vasket, så passer de bare. Der er frihed i 
de her bukser«.

ANDREAS - Tømrer

»Jeg var noget skeptisk over stoffet i 
starten, og at de sad noget mere tæt. 
Men det har vist sig at være en fordel. 
At de sidder tæt gør bare, at jeg er mere 
fleksibel, når vi skifter stilling. 
Lommerne er dejligt stærke, og det er 
mega lækkert, at når man skal ind i  
bilen, så lyner man bare lommerne 
af, og hopper ind uden alt værktøj. 
Knælommerne fungerer 100%, og så 
hjælper det med ventilation, når lyn- 
låsen er åben. I alle andre bukser har 
man ikke puderne i konstant, netop 
fordi det bliver for varmt og klamt, men 
med MASCOT® ADVANCED så har man 
udluftning, som faktisk virker, som  
det skal.«

STEEN - Tømrer
 
»Knæpuderne er nemme at få i, men 
det allerbedste er, at knæpuderne også 
er nemme at få ud igen. Normalt er 
det alt for besværligt, så jeg lader dem 
bare sidde i hele dagen. Men det giver 
simpelthen så svedige knæ. At det er 
nemt her, gør en kæmpe forskel.«

Har du også holdninger til dit arbejdstøj? 
Del dem på instagram @mascot_workwear

Dyneema® og Dyneema®, the  world’s 
strongest fiber™ er registrerede 
vare mærker hos DSM. Brug af disse 
varemærker er ulovligt med mindre det 
er godkendt.

17031-311-55
Bukser med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, fire vejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

BookMagasinDK.indb   11 14-03-2018   09:05:51
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»Det her stretch er helt sikkert  
vejen frem«

»Du mærker faktisk slet ikke,  
at du har dem på«

»Der er frihed i  
de her bukser«

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er registrerede 
varemærker hos DSM. Brug af disse varemærker er ulovligt med mindre 
det er godkendt.

17031-311-44
Bukser med Dyneema®-knælommer og aftagelige 
hængelommer, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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»Du mærker 
faktisk slet 
ikke, at du 

har dem på«
  Ny video -  
  ’behind the scenes’
MASCOT har lavet en kort video, hvor håndværkere i forskellige fag 
på alternative måder tester bevægelsesfriheden i de nye stretch-
bukser. Ideen til filmen opstod efter en tornado af uopfordrede, 
positive tilbagemeldinger på stretch-bukserne. Billederne her på  
siden er fra filmen. Selv om situationerne selvfølgelig er over-
drevne, er der ingen tvivl om pointen: Stretch i arbejdstøj gør en 
verden til forskel for bevægelsesfriheden.

»Jeg kan slet ikke  
holde op med at 
bevæge mig i dem«

Som noget helt nyt fra 2018 fås 
stretchbukserne også uden  
knælommer.

Se flere reaktioner på instagram @mascot_workwear

Udvalget af stretch-
bukser er stort
Vælg mellem syv forskellige 
farver, forskellige typer lommer, 
tre benlængder, og et væld af 
størrelser.

Du kan vælge mellem bukser, knickers 
og shorts i MASCOT® ADVANCED-serien. 
De er alle lavet af et 100% firevejs-
stretchmateriale, der er super behage-
ligt at have på.
Se dem på www.mascot.dk 

Se filmen på  
www.mascot.dk  

eller  
facebook.com/

mascotworkwear

17079-311-06 Bukser med knælommer. 
Inkl. moms fra kr. 1142,50. Ekskl. moms 
fra kr. 914,00. 

17279-311-18
Bukser, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 745,00
Ekskl. moms fra kr. 596,00
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Sandra Hunke bevæger sig hjemme-
vant i to verdener, der næppe kunne 
være mere forskellige. På byggeplad-
sen installerer hun VVS-artikler. På 
catwalken præsenterer hun kendte 
modedesigneres seneste trends.
Den 25-årige tyske kvinde er vokset 
op i en håndværkerfamilie, hvor hun 
elskede at kigge over sin fars skulder 
under arbejdet i værkstedet. Ikke 
overraskende besluttede hun, at hun 
også selv ville være håndværker og 
uddannede sig i 2015 til VVS-instal-
latør. 

Modelkarrieren udsprang faktisk også 
af Sandra Hunkes faglige karrierevalg. 
I 2012, da hun lige havde påbegyndt 
sin uddannelse, deltog hun i Miss 
Handwerk og kom på en anden-
plads. Siden da har efterspørgslen 
som model været stor. Den smukke 
VVS-installatør er ikke længere kun at 
finde på catwalken og i modebladene, 
men også på tv. 

Det kommer dog aldrig på tale at 
vende håndværket ryggen for at 
hellige sig modelkarrieren. »Jeg er 
meget knyttet til mit hjem, og jeg er 
altid glad, når jeg kommer hjem fra 
et modeljob og kan give den fuld gas 
på mit arbejde på byggepladsen. Jeg 
kunne aldrig opgive mit håndværk,« 
understreger hun.

Selv om Sandra Hunke iscenesætter utallige brands 
fra modeverdenen på catwalken, er hun ikke i tvivl om 

det foretrukne mærke på byggepladsen. 

I byggepladsstøv og 
under catwalkens blitzlys

Sandra Hunke
Foto: Lena H

oschek

»MASCOTs produkter er super behagel- 
ige at bære, der er stor bevægelses-
frihed, kvaliteten er god, og så er tøjet 
tilmed super stilfuldt. Jeg elsker simpelt-
hen arbejdstøjet fra MASCOT!«

BookMagasinDK.indb   14 14-03-2018   09:07:20
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Sandra Hunke tester stretch-knickers
MASCOT: Hvordan føles det at 
have bukserne på?
Sandra: Bukserne er superlette, 
perfekte til de varme sommerdage. 
De er lavet af et vandafvisende 
stretchmateriale, så du kan bevæge 
dig frit. Knælommerne er også 
elastiske, selv om de er lavet af et 
ekstra slidstærkt stof.

MASCOT: Hvilke funktioner kan 
du bedst lide?
Sandra: Det er super praktisk, at man 
nemt kan fjerne og påsætte hænge-
lommerne, afhængigt af om man 
har brug for en, to eller slet ingen. 
Det smarte er, at man ikke behøver 
at tømme lommerne, før man vasker 
bukserne. De kan bare lynes af. Så 
forvilder der sig heller ikke flere 
skruer i vaskemaskinen. Desuden kan 
knæpuden let indsættes fra siden. 
Åben lynlås og lynlukning, ind med 

knæpuden, luk, færdig! I øvrigt er 
det også ret cool, at man kan justere 
knælommernes position, så de sidder 
nøjagtigt det rigtige sted.

MASCOT: Hvad synes du om 
designet?
Sandra: Super stilfuldt, ligesom de 
andre produkter fra MASCOT®  
ADVANCED serien. Jeg kan særligt 
godt lide detaljen med, at lårlom-
merne er integreret i bukserne. Det er 
praktisk, fordi du ikke hænger fast i 
noget, og så ser det godt ud.

MASCOT: Vil du anbefale disse 
knickers til andre?
Sandra: Absolut! Og næste gang 
nogen klager over, at de sveder på 
arbejde om sommeren med lange 
bukser, så er det deres egen skyld. De 
kan bare snuppe disse knickers fra 
MASCOT!

@Sandra_Hunke på instagram
Hvis du vil se, hvor farverig og varieret Sandras hverdag er,  

så tag et kig på hendes Instagram-profil.

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er registre-
rede varemærker hos DSM. Brug af disse varemærker er ulovligt 
med mindre det er godkendt.

17049-311-44
Knickers med Dyneema®-knælommer og aftagelige 
hængelommer, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1142,50
Ekskl. moms fra kr. 914,00
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Den rette  
størrelse  
har stor  

betydning

TEMA: Stor bukseguide
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Vil du nøjes med ’nogenlunde’, når du kan 
få en perfekt løsning? Nej, vel. Der er ikke 
noget bedre end bukser, der sidder præcis, 
som de skal.

Men for at få det, kræver det, at du er  
omhyggelig med dit valg af størrelse og 
benlængde. 

Vælg en livvidde der passer
For at få den perfekte buksestørrelse, er det vigtigt, at man 1) måler 
sin livvidde, 2) måler sin benlængde indvendigt og 3) prøver bukserne 
på. Bukser med en forkert livvidde vil ikke sidde ordentligt, og tynges 
nemt ned og generer bevægelsesfriheden, fx når lommerne er fulde 
af værktøj. 

Benlængden afgør knælommers placering
Vidste du, at MASCOTs bukser som standard kommer i tre buk-
selængder, fordi det er afgørende for komforten og bevægel-
sesfriheden i dit arbejde? Det virker måske ikke så vigtigt, om 
bukserne er en smule for lange. Men på bukser, der er for lange, 
vil for eksempel knæpuderne ikke sidde det rigtige sted til at 
beskytte knæene. De vil irritere, og man bliver nødt til at hive 
op i bukserne, før man bukker sig ned. At finde den korrekte 
benlængde er nemt, når man ved hvordan. Benlængden måles 

ved at stå barfodet på gulvet, og måle indvendigt på benet fra 
gulv til skridt. 

Prøv bukserne på
Bukser er forskellige ligesom kroppe er det, og derfor er det helt indi-
viduelt, hvad der sidder godt. Måske er du mere til lav talje end høj? 
Selvom man måler livvidden efter producentens anvisninger, kan det 
stadig være en god ide at prøve bukserne på for at sikre, at de sidder 
perfekt både i forhold til funktioner og pasform. 

Guide til de perfekte 
bukser

 Mål din livvidde

 Mål din benlængde indvendigt

 Prøv bukserne på
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12179 Slidstærke bukser med 
CORDURA®-knæ. Indholdet 
af TENCEL® gør stoffet fugt-
transporterende og tem-
peraturregulerende. Stoffets 
vævemetode giver et smart, 
groft look.

17031 Bukser af et van-
dafvisende firevejs-stretch-
stof med en exceptionel 
be vægelsesfrihed. Lav vægt 
er kombineret med en meget 
høj slidstyrke. Hængelommer 
er aftagelige, og knælommer 
er forstærket med Dyneema®.

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest 
fiber™ er registrerede varemærker hos DSM. 
Brug af disse varemærker er ulovligt med 
mindre det er godkendt.

15031 Bukser med høj kom-
fort og stor slidstyrke. Har en 
stor andel elastisk materiale, 
der særligt i knæområdet og 
ved lænden giver en helt unik 
bevægelsesfrihed. 

17031-311-09
Bukser med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

12179-203-0618
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
høj slidstyrke
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) 
- 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 770,00
Ekskl. moms fra kr. 616,00

15031-010-18
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, stretch-paneler, høj 
slidstyrke
65% polyester/35% bomuld - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1268,75
Ekskl. moms fra kr. 1015,00
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Vælg de rette bukser 
Når du køber arbejdsbukser, skal du ikke kun vælge den rigtige farve, de rigtige  
funktioner og en god pasform. Materiale og vægt har også stor betydning.
Du kan mærke, at stoffet føles forskelligt. Men hvad gør du 
konkret for at udvælge på baggrund af stofkvaliteten?  
Undersøg vægten på stoffet. Vægten indikerer, om bukserne er 
lette at have på, eller om de er af en mere robust kvalitet. Men 
vægten kan også være en indikator for slidstyrken. Et kraftigt 
stof er typisk mere slidstærkt end et let stof. Og polyester er 
mere slidstærkt end bomuld, hvorfor materialerne ofte er blan-
det, da bomuld har nogle andre kvaliteter, fx god  
absor beringsevne samt en høj vådstyrke.

Hvis slidstyrke er et fokusområde, giver det god mening at 
vælge arbejdsbukser med forstærkninger. Gå efter arbejdsbuk-
ser, der er forstærket med eksempelvis CORDURA®, Kevlar® og 
Dyneema®. Alle tre materialer er ekstraordinært slidstærke, 
hvorfor de bidrager til at forlænge den samlede holdbarhed på 
bukserne, når de er placeret på de mest udsatte steder.

16179 Ekstraordinært lette 
bukser til varme omgivelser. 
God holdbarhed som følge af 
CORDURA®-forstærkninger 
på udsatte steder. Det store 
indhold af bomuld giver stof-
fet en god absorberingsevne.

12679 Lette og særdeles hold-
bare bukser med knælommer 
af slidstærk CORDURA® og en 
super pasform. Bukserne er 
velegnede til industrivask.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.  
Søg på det femcifrede nummer.

17631 Lette og særdeles 
holdbare bukser. Hængelom-
merne i CORDURA® er regul-
erbare og med ekstra lommer 
til dit værktøj. Bukserne er 
velegnede til industrivask. 

05079 En nyklassiker med 
en gennemtestet pasform 
med god bevægelsesfrihed 
og støtte i alle bevægelser. 
Knælommerne af Kevlar® 
forlænger buksernes hold-
barhed.

16179-230-010
Bukser med lårlommer, ekstra lav 
vægt
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²
Inkl. moms fra kr. 561,25
Ekskl. moms fra kr. 449,00

12679-442-11010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 657,50
Ekskl. moms fra kr. 526,00

17631-442-5509
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 750,00
Ekskl. moms fra kr. 600,00

05079-010-01
Bukser med Kevlar®-knælommer, høj 
slidstyrke
65% polyester/35% bomuld - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 856,25
Ekskl. moms fra kr. 685,00

BookMagasinDK.indb   19 14-03-2018   09:07:56



THAT  
SUMMER  
FEELING

20

Spring ind i sommeren 
med let, åndbart  
arbejdstøj
50566-963-0918
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 497,50
Ekskl. moms fra kr. 398,00

17283-945-33
Poloshirt med brystlomme, 
svedtransporterende, moderne pasform
92% polyester/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 377,50
Ekskl. moms fra kr. 302,00

12049-442-1809
Shorts, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00
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Flere tips og ny inspiration til din arbejdsdag: facebook.com/MascotWorkwear

17982-983-06 T-shirt. 
Inkl. moms fra kr. 
173,75. Ekskl. moms 
fra kr. 139,00. 

17015-318-33
Jakke med CLIMASCOT®-for, let, vandafvisende
100% polyester - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00
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Sæsonens  
skarpeste hits

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er 
registrerede varemærker hos DSM. Brug af disse varemær-
ker er ulovligt med mindre det er godkendt.

17049-311-18 
Knickers med Dyneema®-knælommer og aftagelige 
hængelommer, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1142,50
Ekskl. moms fra kr. 914,00

16049-230-010
Shorts med CORDURA®hængelommer og stretch-
paneler
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²
Inkl. moms fra kr. 780,00
Ekskl. moms fra kr. 624,00

14449-442-09
Knickers med CORDURA®-knæ- og hængelommer, 
høj slidstyrke
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 647,50
Ekskl. moms fra kr. 518,00

12049-442-5509
Shorts, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00

09349-154-06
Shorts med CORDURA®-hængelommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 571,25
Ekskl. moms fra kr. 457,00

14149-442-0309
Knickers med CORDURA®-knælommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 612,50
Ekskl. moms fra kr. 490,00
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Sæsonnyhed – 
100% stretch og 
lav vægt
Skal du kun vælge ét eneste 
sommerprodukt til denne sæson, 
så er de nye shorts med 100% 
stretch et oplagt bud. Ikke alene 
er letvægtsstoffet elastisk i alle 
retninger og giver en unik  
bevægelsesfrihed, hvor intet 
strammer eller generer. Du har 
også alle funktionerne fra dine 
almindelige bukser. Som en  
ekstra feature kan hænge-
lommerne nemt lynes af.  
Det er især smart, når de ikke  
skal bruges, så de ikke varmer  
unødigt. Men også hvis shortsene 
skal vaskes, og du ikke ønsker at 
tømme lommerne for alt værk-
tøjet. Slidstyrken på funktioner  
er i top med CORDURA®.

 
Selv om det er  

shortsvejr, kan du  
stadig bære alt dit  

værktøj med dig. Vælg  
shorts med samme  

funktionelle hængelommer,  
lårlomme og  

tommestoklomme  
som dine bukser.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk.

17149-311-18
Shorts med aftagelige CORDURA®-hængelommer, 
firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 620,00
Ekskl. moms fra kr. 496,00
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SOMMERFRITID
Gå sommeren i møde med funktionelt 
arbejdstøj, der også klarer jobbet i en 
aktiv fritid

Flere tips og ny inspiration til din arbejdsdag: facebook.com/MascotWorkwear

17149-311-33
Shorts med aftagelige CORDURA®-
hængelommer, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 620,00
Ekskl. moms fra kr. 496,00

51583-967-98
T-shirt, damemodel
100% bomuld - 220 g/m²
Inkl. moms fra kr. 77,50
Ekskl. moms fra kr. 62,00
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Flere tips og ny inspiration til din arbejdsdag: facebook.com/MascotWorkwear

17482-944-44
T-shirt, svedtransporterende, 
moderne pasform
92% polyester/8% elastan - 
160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 291,25
Ekskl. moms fra kr. 233,00
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Vejr- 
aktuelle 

fuldtræffere

50570-962-0309
Sweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 360,00
Ekskl. moms fra kr. 288,00

50569-961-11010
Poloshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 180 g/m²
Inkl. moms fra kr. 235,00
Ekskl. moms fra kr. 188,00

50458-978-010
Poloshirt med lynlås, med 
temperaturregulerende TENCEL®

60% polyester/40% lyocell (TENCEL®) 
- 180 g/m²
Inkl. moms fra kr. 387,50
Ekskl. moms fra kr. 310,00

17782-945-18
T-shirt med brystlomme, 
svedtransporterende, moderne 
pasform
92% polyester/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 316,25
Ekskl. moms fra kr. 253,00

17482-944-44
T-shirt, svedtransporterende, 
moderne pasform
92% polyester/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 291,25
Ekskl. moms fra kr. 233,00

17165-318-3309
Vintervest med CLIMASCOT®, let, 
vandafvisende
100% polyester - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00

12154-442-09
Vest, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 647,50
Ekskl. moms fra kr. 518,00

50565-963-0618
Sweatshirt med lynlås, moderne 
pasform
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 445,00
Ekskl. moms fra kr. 356,00
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Sweatshirts gentænkt 
I mange år har sweatshirts været simple trøjer 
med en ribkant. Nu kan du være mere kræsen 
med dit valg. Denne sweatshirt er nytænkt i både 
funktioner og stofvalg. Du får blandt andet  
effektiv isolering mod kulde ved hals og nakke, så 
sweatshirten i funktionen næsten minder om en 
softshell.

Stoffet er elastisk og komfortabelt, men adskiller 
sig fra traditionelle sweatshirtkvaliteter ved, at 
det har et mere moderne look. Produktet fås i 
fire varianter - er din favorit med hætte, med 
gennemgående lynlås eller med regulerbar krave? 
Find produkterne i MASCOT® ADVANCED på  
www.mascot.dk. 

51580-966-888
Sweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 
g/m²
Inkl. moms fra kr. 153,75
Ekskl. moms fra kr. 123,00

50149-951-010
Striktrøje med kort lynlås
100% polyester - 300 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00

17384-319-010
Hættetrøje med lynlås, 
moderne pasform
69% bomuld/26% polyester/ 
5% elastan - 380 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00
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Hvis ikke alle sommerdage er lige varme, er det bekvemt at have 
en let jakke eller trøje at tage på. Måske endda en vandafvisende, 
så du ikke bliver forstyrret af en byge. Se endnu flere trøjer og  
jakker på www.mascot.dk 

Lunefuld  
sommer?

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Søg på det femcifrede nummer.

17001-411-3309
Jakke, firevejs-stretch, 
vandtæt, lav vægt
87% polyamid/13% elastan - 
200 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00
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Kuldefavorit 
Den lyse, lune  

sæson varer ikke 
evigt. Denne bestseller-

jakke ruster dig til 
vintersæsonen.

Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Søg på det femcifrede nummer.

15202-220-09
Softshelljakke, vandafvisende, stretch
100% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 520,00
Ekskl. moms fra kr. 416,00

15146-267-09
Hættetrøje med lynlås, vaflet 
overflade, vendbar
100% polyester - 275 g/m²
Inkl. moms fra kr. 652,50
Ekskl. moms fra kr. 522,00

12035-211-1809
Vinterjakke med quiltet fleecefór, 
vandtæt
100% polyester - 255 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1185,00
Ekskl. moms fra kr. 948,00

17584-319-01009
Sweatshirt med høj justerbar krave, 
moderne pasform
69% bomuld/26% polyester/5% elastan 
- 380 g/m²
Inkl. moms fra kr. 571,25
Ekskl. moms fra kr. 457,00

17105-309-4409
Strikjakke med membran
78% polyester/15% polyacryl/5% vis-
kose/2% uld - 460 g/m²
Inkl. moms fra kr. 887,50
Ekskl. moms fra kr. 710,00

17101-311-0944
Jakke, firevejs-stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1245,00
Ekskl. moms fra kr. 996,00

17005-309-0809
Strikjakke med kort lynlås og med 
membran
78% polyester/15% polyacryl/5% vis-
kose/2% uld - 460 g/m²
Inkl. moms fra kr. 826,25
Ekskl. moms fra kr. 661,00

17115-318-0618
Jakke med CLIMASCOT®-for, let, 
vandafvisende
100% polyester - 240 g/m²
Inkl. moms fra kr. 760,00
Ekskl. moms fra kr. 608,00

16003-302-11010
Fleecejakke, forlænget ryg
100% polyester - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 445,00
Ekskl. moms fra kr. 356,00

15615-249-5509
Jakke med fór, vandafvisende, høj 
isoleringsevne
100% polyester - 300 g/m²
Inkl. moms fra kr. 816,25
Ekskl. moms fra kr. 653,00

12002-149-0309
Softshelljakke, vandafvisende, fleece 
på indersiden
100% polyester - 305 g/m²
Inkl. moms fra kr. 953,75
Ekskl. moms fra kr. 763,00
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For den hollandske 
racerkører Tim Coronel  

er Dakar Rally en 
drengedrøm.  

Tim Coronel gennem-
førte tidligere i år sit 

niende Dakar Rally. Han 
har deltaget i verdens 

hårdeste off-road event 
i alt 11 gange.

Dakar Rally  
– eventyrlyst og drengedrøm

17103-316-1809 Fleecetrøje med 
lynlås. Inkl. moms fra kr. 632,50. 
Ekskl. moms fra kr. 506,00. 
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2018-udgaven af Dakar blev 
et særligt år for Tim 

Coronel, der i år delte buggy med sin 
tvillingebror Tom. De seneste år har de 
kørt i hver deres solo-buggy. Men i år 
gennemførte de løbet sammen i deres 
specialbyggede, hummeragtige køretøj, 
som de har døbt ’Bæstet’.

Løbet bliver kørt over 14 dage og gennem 
tre Sydamerikanske lande under nogle 
meget svære betingelser. I år var hele syv 
af løbsdagene rene off-road-dage gen-
nem ørkensand. Det er ekstremt fysisk 
krævende og tester grænserne for de 

eventyrlystne racerkøreres udholdenhed. 
Men det kræver også flair for at navigere 
med kort og kompas, ligesom det kræver 
en god stedsans: »Det er man nødt til for 
at kunne navigere rundt i et landskab, 
hvor hver 100 meter er en overraskelse. I 
Dakar kan ingen forudsige, hvad der sker 
efter næste sving eller over næste bakke. 
Man er nødt til at have en forståelse for 
terrænet. Det er ikke hvem som helst, der 
gennemfører,« forklarer Tim Coronel.

Ørkensand og  
arbejdstøj
MASCOT-tøj på arbejde under ekstreme 
forhold i Dakar Rally.

MASCOT har gennem en længere årrække leveret tøj til Team 
Coronels mekanikerteam under Dakar Rally. Arbejdstøjet bliver 
virkelig gennemtestet, da mekanikernes arbejde foregår under 
nogle helt særlige forhold, hvor temperaturen kan svinge fra 
-7 til +45 Cº på kort tid. »Mekanikerne har en hård opgave i 
løbet af Dakar Rally«, fortæller Martijn van Oort fra Maxxis 
Dakar Team. »De får næsten ingen søvn og er altid på arbejde. 
Når arbejdet med buggyen er overstået, er mekanikerne an-
svarlige for at få lastbilen med reservedele frem til næste destina-
tion til tiden. Her skal de bygge deres værksted op igen, og så er 
det ellers bare med at vente på køretøjerne.« 

Dakar Rally 2018
• 40. udgave af løbet  

(oprindeligt et ræs fra Paris 
til Dakar, men siden 2009 
kørt i Sydamerika)

• Gennem tre lande: Peru, 
Bolivia, Argentina

• 6.-20. januar 2018

• 14 etaper

• Næsten 9000 km

• 7 etaper er 100% ørkensand/
off-road

• 5 dage med en højde på 
mere end 3000 meterKøretøjet – The Beast

I Dakar Rally deltager Tim og Tom Coronel i buggy-kategorien. Deres buggy er blevet 
døbt ’Bæstet’, fordi den med sit ’Hummer-agtige’ udseende står i skarp kontrast til de 
ellers ret skrøbelige solo-buggies. Køretøjet har en vægt på ca. 1.850 kg, er udstyret 
med en 6,2 liter Chevrolet LS3 motor med 400 hk, og dækstørrelsen er på 37 tommer.

17103-316-1809 Fleecetrøje 
med lynlås. Inkl. moms fra 
kr. 632,50. Ekskl. moms fra 
kr. 506,00. 17001-411-0918 
Jakke. Inkl. moms fra kr. 
1245,00.  Ekskl. moms fra kr. 
996,00. 17079-311-09 Bukser 
med knælommer. Inkl. moms fra 
kr. 1142,50. Ekskl. moms fra kr. 
914,00. 
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Snup et sæt tøj med  
mange muligheder, når  
temperaturen svinger i løbet 
af arbejdsdagen

50567-959-1809
T-shirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²
Inkl. moms fra kr. 198,75
Ekskl. moms fra kr. 159,00

F0126-774-09880
Sikkerhedssko S1P med snørebånd, 
fuldnarvet bøffellæder
Fuldnarvet bøffellæder - Str. 42: 650 g
Inkl. moms fra kr. 1015,00
Ekskl. moms fra kr. 812,00

50566-963-0918
Hættetrøje med lynlås, moderne 
pasform
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 497,50
Ekskl. moms fra kr. 398,00

50411-881-0918
Sokker, korte, svedtransporterende
42% polyester (COOLMAX®)/38% 
bomuld/18% polyamid/2% LYCRA® - 62 
g pr. par
Inkl. moms fra kr. 122,50
Ekskl. moms fra kr. 98,00

14149-442-1809
Knickers med CORDURA®-
knælommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 612,50
Ekskl. moms fra kr. 490,00

03044-990-09
Bælte med regulerbart spænde
100% polypropylen - 
Inkl. moms fra kr. 143,75
Ekskl. moms fra kr. 115,00
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»Funktionen med, at jeg kan tage hænge-
lommerne af, er fantastisk. Jeg bruger mange 
skruer og fylder altid mine lommer. Når jeg 
skal tømme dem igen for snavs i bunden,  
kan jeg bare tage dem af og vende dem på  
hovedet.«
Hans-Henrik, tømrer om 17049 knickers

Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest 
fiber™ er registrerede varemærker hos DSM. 
Brug af disse varemærker er ulovligt med min-
dre det er godkendt.

F0123-772-0911
Sikkerhedssko S1P med snørebånd, 
nylon TPU effekter
Nylon - Str. 42: 610 g
Inkl. moms fra kr. 1015,00
Ekskl. moms fra kr. 812,00

00718-100-08
Knæpuder, EN 14404, type 2, klasse 1
100% Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®) - 
Inkl. moms fra kr. 122,50
Ekskl. moms fra kr. 98,00

17482-944-010
T-shirt, svedtransporterende, 
moderne pasform
92% polyester/8% elastan - 160 g/m²
Inkl. moms fra kr. 291,25
Ekskl. moms fra kr. 233,00

17049-311-010
Knickers med Dyneema®-knælommer 
og aftagelige hængelommer, firevejs-
stretch, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1142,50
Ekskl. moms fra kr. 914,00

17003-316-01009
Fleecetrøje med kort lynlås, høj 
krave, moderne pasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Inkl. moms fra kr. 571,25
Ekskl. moms fra kr. 457,00
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Med Audi Sport i pitten 
MASCOT er officiel tøjleverandør til Audi Sports fabriksteam i ABB FIA Formula E 
Mesterskaberne, der er verdens første fuldt el-drevne gaderacerløb. Få et  
eksklusivt kig ind i pitten, når mekanikerne fortæller om deres arbejde under 
fremtidens racerløb.

51587-969-02 Poloshirt. Inkl. moms fra kr. 127,50. Ekskl. moms fra kr. 102,00. 50568-959-0209 T-shirt, langærmet. Inkl. moms fra kr. 250,00. Ekskl. moms 
fra kr. 200,00. 
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Formula E er ikke blot en racingserie 
for eldrevne motorer. Den fungerer 
som en platform for globale bilprodu-
center til at teste og udvikle vejrele-
vante teknologier. Det hjælper til at 
forbedre designet, køreoplevelsen og 
booste eldreven mobilitet for hverdags-
bilbrugere over hele verden. At være 
mekaniker i så vigtig en serie, kræver 
et udelt fokus på opgaven:
»Det er vigtigt at være fokuseret og 
struktureret hele tiden. Alle kender 
deres rolle og arbejdsopgaver. Under 
løbet er der en spændt stemning, da 
vi skal være forberedt på alle typer af 
situationer«, siger Audi Sports mek a-
nikere.

Med 12 løb på fem forskellige kontinen-
ter i løbet af sæsonen, kan temperatu-

rer og vejr skifte meget. »Da de fleste 
løb foregår i Sydamerika, Asien og 
Sydeuropa, forventer vi varmt og fug-
tigt vejr. Derfor er det meget vigtigt at 
have åndbart tøj, for at ens trøje er tør, 
selv om man sveder.« I det hele taget 
spiller arbejdstøjets egenskaber en stor 
rolle: »Buksernes funktioner er også 
i fokus. Ofte skal vi knæle på hårdt 
underlag for at arbejde på bilen, eller vi 
skal ligge på jorden for at arbejde med 
undersiden af bilen. Derfor sætter vi 
stor pris på ekstra funktioner som knæ-
puder eller stretch i alle retninger. Der 
kan også forekomme uventet regn, og 
derfor skal tøjet desuden være vandaf-
visende. Hvis der opstår problemer, og 
vi skal løse det hurtigt, kan der være 
meget travlt i paddocken. Det er vigtigt 
for os at have komfortabelt og funktio-

nelt tøj, når vi skal levere varen«.
Når alt kommer til alt handler racerløb 
om at nå først over målstregen. Og det 
kræver præcision i hver eneste hand-
ling. Derfor forklarer mekanikerne, at 
alle på teamet er specialister inden for 
deres felt. Men det er teamworket, der 
er styrken: »Vi er et hold og arbejder 
sammen som et hold. Kørere, udvik-
lingsingeniører og mekanikere. Det er 
den eneste metode til at opnå vores 
mål og få succes. Vores ultimative suc-
ces er, når holdet vinder et løb, og at vi 
i sidste ende kan opnå racerkørerens 
mesterskab og vinde mesterskabet 
med holdet. Det er de mål, vi arbejder 
for - hver dag. Det er den allerbedste 
følelse, når hele holdets hårde arbejde 
betaler sig«.

LØBSKALENDER  
RESTEN AF SÆSONEN 2018
14/4  Rome (I) 
28/4  Paris (F) 
19/5  Berlin (D) 
10/6  Zurich (CH) 
14-15/7 New York (USA), 2 løb

Formula E består af ti hold og 20 racerkørere, der leverer  
verdensklasse-ræs i 10 byer gennem 12 races på fem kontinenter i 
mesterskabssæsonen, der varer hele syv måneder. 

Læs mere om Audi Sport og se teamtøjet på www.mascot.dk/audi-sport

Med Audi Sport i pitten 
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MASCOT® UNIQUE

Let jakke med 
STOR fleksibilitet

Er dine morgener kolde og våde? Start dagen ud i en vindtæt og vand-
afvisende softshell. Materialet er også åndbart, så du kan komme af med  

fugten, selv om arbejdet foregår i højt tempo. Softshellen er let og fleksibel  
– også som forårs- og efterårsjakke.  

Se alle farver og softshell-variationer på www.mascot.dk

12002-149-1809
Softshelljakke, vandafvisende, fleece på indersiden
100% polyester - 305 g/m²
Inkl. moms fra kr. 953,75
Ekskl. moms fra kr. 763,00
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Vis arbejdspladsen frem 
med firmanavn og logo

MASCOT-beklædningen er designet, så der er god plads til, at 
I kan få firmanavnet trykt eller broderet på tøjet. Det er typisk 
på brystet, på ryggen og ned ad benet. Men der er en lang 
række andre muligheder.

Jeres navn og logo på arbejdstøjet er den bedste reklame for jeres 
arbejdsplads og for det produkt eller den faglighed, I leverer. 

Der kan  
anvendes mange 

typer tryk på MASCOTs 
beklædning. Hos din 

forhandler er vi klar med 
råd og vejledning.
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Mød MASCOT® UNIQUE! 
Serien, hvor du kan sammensætte et sæt arbejdstøj, der 
matcher lige præcis dine ønsker og behov. Alle produk-
ter kan mikses, og udvalget er enormt. Vælg mellem ni 
farvekombinationer. Pluk dine favoritter blandt et væld af 
produkttyper. Udvælg detaljer til netop dit fag. Pasformen 
er selvfølgelig skabt til en arbejdsdag i fuld fart.

MIX & MATCH

MASCOT® UNIQUE
• 30 produkttyper

• 9 farvekombinationer

• Ensfarvede og tofarvede 
varianter

• 3 bukselængder

• Tøj fra inderst til yderst

• Arbejdstøj til alle fag

MASCOT® UNIQUE
 Én serie

 Ni farvekombinationer

 Alle detaljer til dit fag

50567-959-0309 T-shirt. Inkl. moms fra kr. 198,75. Ekskl. moms fra kr. 159,00. 12049-442-0309 Shorts. Inkl. moms fra kr. 520,00. Ekskl. moms fra kr. 416,00. 
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MIX & MATCH

50569-961-0618 Poloshirt. Inkl. moms fra kr. 235,00. Ekskl. moms fra kr. 
188,00. 14149-442-0618 Knickers med knælommer. Inkl. moms fra kr. 
612,50. Ekskl. moms fra kr. 490,00. 

50567-959-1809 T-shirt. Inkl. moms fra kr. 198,75. Ekskl. moms fra 
kr. 159,00. 16279-230-1809 Bukser med lårlommer. Inkl. moms fra kr. 
561,25. Ekskl. moms fra kr. 449,00. 

50565-963-11010 Sweatshirt med lynlås. Inkl. moms fra kr. 445,00. Ekskl. 
moms fra kr. 356,00. 12679-442-01011 Bukser med knælommer. Inkl. 
moms fra kr. 657,50. Ekskl. moms fra kr. 526,00. 

50572-963-5509 Hættetrøje. Inkl. moms fra kr. 415,00. Ekskl. moms fra 
kr. 332,00. 14349-442-5509 Knickers med knæ- og hængelommer. Inkl. 
moms fra kr. 647,50. Ekskl. moms fra kr. 518,00. 

BookMagasinDK.indb   39 14-03-2018   09:11:03



MATCH  
kollegerne   

– men vælg  
efter egne  

behov
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12179-203-11010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
høj slidstyrke
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 
340 g/m²
Inkl. moms fra kr. 770,00
Ekskl. moms fra kr. 616,00

50610-962-11010
Polosweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 377,50
Ekskl. moms fra kr. 302,00

12169-442-11010
Overall med knælommer, lav vægt
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Inkl. moms fra kr. 887,50
Ekskl. moms fra kr. 710,00
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HUSK at hos 
MASCOT fås  
bukserne typisk i 
tre benlængder og 
mange forskellige  
størrelser.

En omfattende serie
MASCOT® UNIQUE-serien er kendt for sine let genkendelige tofarvede produkter. 
Men også for at udvalget af produkter matcher alle krav i håndværk og byggeri.
Se de store udvalg i størrelser og farver på www.mascot.dk 

Få  
perfekt 

pasform  
til dig

41Se alle farver og produkter på www.mascot.dk. Hos din forhandler er vi klar med råd og vejledning.

50569-961-11010
Poloshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 180 g/m²
Inkl. moms fra kr. 235,00
Ekskl. moms fra kr. 188,00
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Lightweight Insulation 

RECYCLED CONTENT

CLIMASCOT® - Fór med bevægelsesfrihed
Hvordan holder du varmen uden at skulle vælge en jakke med tykt fór? Svaret er CLIMASCOT® Lightweight Insulation. 
Med en jakke, trøje eller skjorte med CLIMASCOT® får du et super isolerende materiale, så du kan holde varmen. Sam-

tidig har materialet en særdeles lav vægt og fylder meget lidt, når det presses sammen. Det øger komforten og ikke 
mindst din bevægelsesfrihed. Se flere produkter med CLIMASCOT® på www.mascot.dk.

Med tanke på miljøet 
CLIMASCOT® er lavet af 
35% genbrugsmaterialer.

Innovative materialer giver 
dig ekstra fordele 

17004-991-01085
Skjorte med fór af storternet 
flannel med CLIMASCOT®

100% bomuld - 180 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00
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Kølende på en varm dag
Kan en mørk poloshirt være kølende? Ja, med TENCEL® er det 
faktisk muligt. TENCEL® er af 100% naturlig oprindelse, udvundet af 
træer. Tekstiler af TENCEL® er mere fugtabsorberende end bomuld, 
blødere end silke og mere kølende end hør. Du finder også bukser 
med TENCEL® i MASCOTs sortiment.

TENCEL® som fiber, er:
• af 100% naturlig oprindelse: udvundet af træer
• en bæredygtig fiber: udelukkende produceret fra bæredygtige 

skovbrug
• en miljøvenlig fiber: bruger kun 1% af den vandmængde, der skal 

bruges for at lave bomuld.

 COOLDRY
Tør hud trods høj varme
I høje temperaturer har du størst komfort, når du kommer 
af med sveden, uden at din T-shirt føles våd. Det hjælper det 
svedtransporterende materiale CoolDry dig med. CoolDry 
transporterer fugt fra kroppen ud til ydersiden af materialet, 
så det nemt fordamper. Materialet er desuden ekstremt hur-
tigttørrende, hvilket er meget vigtigt for at undgå afkøling af 
kroppen.

PapirmasseTræ

Fiber-
produktion

Bæredygtig og miljøvenlig 
TENCEL® er udelukkende produceret fra bæredygtige 
skovbrug. Ved fremstillingen bruges der kun 1% af 
den vandmængde, der skal bruges for at lave bomuld.

50458-978-09
Poloshirt med lynlås, med 
temperaturregulerende TENCEL®

60% polyester/40% lyocell 
 (TENCEL®) - 180 g/m²
Inkl. moms fra kr. 387,50
Ekskl. moms fra kr. 310,00

17382-942-18
T-shirt, svedtransporterende 
CoolDry, moderne pasform
100% polyester - 130 g/m²
Inkl. moms fra kr. 188,75
Ekskl. moms fra kr. 151,00
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Få det 
maksimale 
udbytte
Overvej om du kan optimere arbejds-
dagen ved at tilføje funktionelt tilbehør. 
Bær mere smart, slid mindre og beskyt 
dig selv.

Se flere tilbehørsprodukter på www.mascot.dk

50601-010-09
50601-010-010
Cap med ventilationshuller, regulerbar, med broderi
65% polyester/35% bomuld - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 188,75
Ekskl. moms fra kr. 151,00

50164-990-09
Hammerholder, bøjelig
100% TPU
Inkl. moms fra kr. 183,75
Ekskl. moms fra kr. 147,00

17044-990-09
Bælte med regulerbart spænde, elastisk
77% polypropylen/23% elastan 
Inkl. moms fra kr. 177,50
Ekskl. moms fra kr. 142,00

15711-126-09
15711-126-010
15711-126-18
Hængelommer, sæt af to forskellige
100% polyester - 190 g/m²
Inkl. moms fra kr. 112,50
Ekskl. moms fra kr. 90,00
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MASCOT® WORKWEAR

Pas på dine knæ
At arbejde på knæ er hårdt for kroppen og i særdeleshed knæene. 
Derfor er korrekt beskyttelse helt afgørende for, at du kan holde til 
det i et langt arbejdsliv. Ved at vælge knæbeskyttelse certificeret efter 
EU-normen, EN 14404 kombineret med benklæder med ergonomisk 
pasform, har du garanti for optimal beskyttelse.

Afkortnings- 
mulighed

Fleksibilitetszoner

00718-100-08
Knæpuder, EN 14404, type 2, klasse 1
100% Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®)  
Inkl. moms fra kr. 122,50
Ekskl. moms fra kr. 98,00
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Udforskning 
i en af verdens 

fjerneste afkroge
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I 2017 tilbragte et hold ekspeditionsdeltagere to måneder 
langt uden for nærmeste civilisation. 36 forskere, heriblandt 
speleologer (huleforskere), vandbiologer, biologer, botanikere 
og geologer udlevede eventyret på en af verdens mest afsides 
liggende øer, Madre De Dios på Chiles barske kyst.

»Det, der gør Madre de Dios til en drøm for specielt  
speleologer, er kombinationen af, at det er langt væk og et 
svært tilgængeligt sted, hvor man kan udforske helt unikke 
landskaber, som ikke findes andre steder i verden.« siger eks-
peditionsleder for Centre Terre, Bernard Tourte. Fra nærmeste 
havn i Punta Natales tager det mere end 24 timer at komme til 
Madre de Dios med båd. 

Øen har været genstand for flere utrolige opdagelser og er 
i dag fredet. Ekspeditionsholdet bygger hele lejren inklusiv 
ekspeditionscenter op ved hjælp af mere end et halvt tons 
materialer, der importeres med både. Ved afrejse pakkes alt 
ned igen og fragtes tilbage til civilisationen for ikke at skade 
miljøet og den fredede natur. 

En del af forskerholdets deltagere er håndværkere i deres 
normale job. De er derfor vant til at stille store krav til det tøj, 
de bevæger sig rundt i. 
Læs om at være håndværker under ekstreme forhold på næste 
side.

Både under ekspeditionen i 2014 og i 2017 har 
MASCOT klædt ekspeditionsdeltagerne på fra 
inderst til yderst. De har valgt hver deres sæt 
svedtransporterende undertøj, et isolerende 

mellemlag og et vind- og vandtæt yderste lag.
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Madre de Dios, 
Patagonien

12 ° C
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Håndværkere på 
ekspedition

Omtrent hvert tredje år sender Centre Terre en  
ekspedition af sted til en af verdens mest øde egne.  

I 2017 var det til en afkrog af Patagonien, Chile. En del af 
de deltagende huleforskere, geologer og biologer er hånd-

værkere i deres daglige arbejde.

Gennemsnitligt regnfald pr. måned: 
1000 mm

Vindstyrke i gennemsnit: 18 meter i 
sekundet og vindstød på 50 meter i 
sekundet

Ekspeditionen foregår i en af årets 
varmeste måneder, hvor gennem-
snitstemperaturen er 12 ºC.
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Madre de Dios, 
Patagonien
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Organisationen bag
Centre Terre er en non-
profitorganisation, der blev 
grundlagt i 1992 af franske 
forskere med det formål at 
organisere speleologiske og 
geografiske ekspeditioner  
til uudforskede steder i  
verden. Centre Terre er 
certificeret af det franske 
undervisningsministerium.

I Patagonien har forskerne en enestående mulighed for at ud forske 
et jomfrueligt område på samme måde, som forskere i det 19. 
århundrede gjorde. De søger efter svarene ved at følge sporene af 
fortiden gennem den uberørte natur – sten, dyr og planter. 

Håndværker og huleforsker
Det kræver mod, styrke og en god portion eventyrlyst at være 
håndværker og videnskabsmand så fjernt fra civilisationen. »Jeg er 
blikkenslager i Frankrig, men jeg er også håndværker, når vi er på 
ekspedition. Vi bygger fx vores midlertidige lejr op fra bunden. Der-
udover er jeg statsautoriseret speleolog [hule- og grotteforsker]«, 
fortæller Denis Morales. Som de øvrige ekspeditionsdeltagere river 
han godt to måneder ud af kalenderen og en travl hverdag med job 
og familie derhjemme for at tage på opdagelse i den fortryllende 
skønne, rå og ugæstfrie natur i Patagonia. Hvorfor det?

Eventyrlyst, alenetid og holdånd
Det er en brændende lyst til eventyr og lysten til at være helt 
alene i naturen, der driver det erfarne team afsted gang på gang. 
Samtidig at det i høj grad det at være en del af et stærkt team af 
erfarne huleforskere, gode venner og dygtige fagfolk inden for 
forskellige håndværk. Denis Morales har været med flere gange. 
Han ser sit håndværk og sin uddannelse som huleforsker forenet 
under ekspeditionen: »I princippet er der ikke den store forskel i 
håndværket fra dagligdagen i Frankrig til mit virke som håndværker 
og grotteforsker under ekspeditionen i Chile. Begge steder skærer 
jeg i træ og jern, klatrer på tage, jeg bruger lift og hænger i reb på 
siden af høje bygninger – eller bjergsider. Begge steder er slidstyrken 

på arbejdstøjet helt afgørende. I Patagonien bliver tøjet udsat for alt 
fra gnister og skarpe genstande til ujævne bjergsider og knælende 
arbejde på hårde, ujævne underlag.«

Regn, regn og mere regn
Men der er stor forskel på klimaet og arbejdsbetingelserne. »Her er 
koldere, mere regnfuldt og masser af mudder. Under ekspeditioner-
ne har vi dage med over 80 mm regn om dagen. I løbet af en må-
ned fik vi cirka 700 mm regn, hvilket er helt normalt for sæsonen. I 
Frankrig er den gennemsnitlige nedbør også ca. 700-900 mm. Men 
det er på et helt år«, siger Denis Morales. Ekspeditions-området 
Madre de Dios får gennemsnitligt 8.000 mm regn om året.

Jævnlige vindstød af orkanstyrke
Samtidig er vinden af en hel anden kaliber i Patagonien. Vinden 
overskrider regelmæssigt, hvad der svarer til stormstyrke med 27 
meter i sekundet. Den årlige gennemsnitsvind i Madre de Dios lig-
ger på 18 meter i sekundet, men under ekspeditionen var der ofte 
vindstød af orkanstyrke med 50 meter i sekundet. 
Når ens arbejde foregår udendørs alle døgnet timer, må arbejds-
tøjet kunne modstå lidt af hvert. »Det skal indiskutabelt være vind- 
og vandtæt.« forklarer Denis Morales: »Og så skal det også være 
åndbart, fordi vi bevæger os rigtigt meget på ekspeditionerne, og 
vi har ikke problemer med at holde varmen. Og fordi der er et højt 
aktivitetsniveau, er plads til bevægelse i tøjet helt afgørende, især 
ved arme og ben. Tøjet skal være let, sidde godt til og give plads til 
alle bevægelser«. 

Længsel efter Patagonien
Det er svært at få et entydigt svar på, hvad der driver de godt 30 
ekspeditionsdeltagere til at tage langt uden for verdens civilisation 
gang på gang. Flere nævner, at det nok er noget med at leve det 
’ægte’ og simple liv i en periode – som en kontrast til det digitali-
serede liv med alverdens teknologiske løsninger. Men der er ingen 
tvivl om, at det sætter sig som et evigt aftryk blandt deltagerne. 
En af delegationens andre deltagere Natalia Morata siger efter-
tænksomt: »Når vi ikke er i Patagonien, længes vi efter at komme 
tilbage. Ikke mindst for at finde ud af, hvorfor vi er så forbundne til 
det sted. Er det Patagonien selv? Eller er det snarere, at vi længes 
efter den frie udgave af os selv, vi bliver, når vi er i Patagonien?«

Denis Morales – blik-
kenslager og huleforsker 
– under ekspeditionen i 
Patagonia 2017

15001-222-01014 Skaljakke. Inkl. moms fra 
kr. 1372,50. Ekskl. moms fra kr. 1098,00. 
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15503-259-1418
Fleeejakke med vatteret og vindtæt fór, 
vandafvisende, kl. 2
100% polyester - 345 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1162,50
Ekskl. moms fra kr. 930,00

15679-860-1418
Bukser med CORDURA®-knælommer, kl. 1
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 790,00
Ekskl. moms fra kr. 632,00
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Synlighed 
er sikkerhed
Fluorescerende beklædning sikrer dig og dine 
kolleger, når I arbejder i nærheden af trafik eller 
arbejdende maskiner.
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A B C

Y Φ Φ Φ

Z Φ Ε Ε

X Φ Φ Ε

Sikkerhed på 
arbejdspladsen 

I flere og flere brancher ser man i dag nødvendigheden 
af, at medarbejderne bærer sikkerhedstøj. Det gælder 
især i brancher, hvor en del af arbejdet foregår i 
nærheden af trafik, kraner og andre motoriserede 
køretøjer, samt ved arbejde i mørke. Og det er en god 
investering. EN ISO 20471-beklædning holder dig sikker, 
mens du koncentrerer dig om arbejdet. 

Samcertificering
Ved at kombinere to individuelle produkter med 
EN ISO 20471 kan du opnå klasse 3-certificering 
for et helt sæt. Har du fx en jakke i produktgruppe 
B (produktgruppens bogstav aflæses i etiketten 
på produktet) kan du opnå EN ISO 20471 klasse 
3 for hele sættet ved at vælge benklæder mærket 
med Y eller X.

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
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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.

Vælg tøj, der er 
godkendt efter 
EN ISO 20471

Den smudsafvisende 
overflade holder tøjet 
rent og sikrer dig synlig-
hed i længere tid

Reflekserne gør dig 
synlig i mørke

Det fluorescerende 
materiale holder dig 

synlig i dagslys

Certificeret 
synlig og 

sikker

Se et af branchens største udvalg af sikkerheds-
beklædning online på www.mascot.dk. Brug 
produktsøgningen til at finde frem til lige netop 
det, der passer dig.

15909-948-17010
Jakke, lav vægt, kl. 2
80% polyester/20% bomuld - 285 g/m²
Inkl. moms fra kr. 647,50
Ekskl. moms fra kr. 518,00

BookMagasinDK.indb   53 14-03-2018   09:12:32



54

Sikker  
sommer
Synlighed er også vigtig i årets lyse 
måneder.

15679-860-01014
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
kl. 1
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 790,00
Ekskl. moms fra kr. 632,00

15531-860-22218
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, høj slidstyrke, kl. 2 
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 917,50
Ekskl. moms fra kr. 734,00

50592-976-222
T-shirt, klassisk pasform, kl. 2
100% polyester - 130 g/m²
Inkl. moms fra kr. 205,00
Ekskl. moms fra kr. 164,00

50138-932-17010
Hættetrøje, vaflet overflade, 
moderne pasform
50% bomuld/50% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 892,50
Ekskl. moms fra kr. 714,00

50130-933-1418
Poloshirt med lynlås, moderne 
pasform, kl. 2
50% bomuld/50% polyester - 170 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00

50127-933-17010
T-shirt, moderne pasform, kl. 2
50% bomuld/50% polyester - 170 g/m²
Inkl. moms fra kr. 596,25
Ekskl. moms fra kr. 477,00

50126-932-1709
Sweatshirt, moderne pasform, kl. 3
50% bomuld/50% polyester - 310 g/m²
Inkl. moms fra kr. 698,75
Ekskl. moms fra kr. 559,00

15503-259-22218
Fleeejakke med vatteret og vindtæt 
fór, vandafvisende, kl. 2
100% polyester - 345 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1162,50
Ekskl. moms fra kr. 930,00

15502-246-14
Softshelljakke, vandafvisende, fleece 
på indersiden, kl. 3
100% polyester - 360 g/m²
Inkl. moms fra kr. 1162,50
Ekskl. moms fra kr. 930,00
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EN ISO 20471-beklædningens kontrastfarver er placeret der, hvor tøjet er mest udsat for 
snavs. Så det ikke er den fluorescerende farve, der mister sin synlighed, hvis du bliver 
beskidt. Mange af produkterne har desuden en smudsafvisende Teflon®-behandling, så dit 
tøj holder dig synlig i en længere periode.

17531-860-0917
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, kl. 1
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 892,50
Ekskl. moms fra kr. 714,00

15579-860-1709
Bukser med CORDURA®-knælommer, 
kl. 2
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 816,25
Ekskl. moms fra kr. 653,00

15549-860-1709
Knickers, kl. 1
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 612,50
Ekskl. moms fra kr. 490,00

17549-860-14
Knickers med knælommer, kl. 2
65% polyester/35% bomuld - 290 g/m²
Inkl. moms fra kr. 698,75
Ekskl. moms fra kr. 559,00

50127-933-14010
T-shirt, moderne pasform, kl. 2
50% bomuld/50% polyester - 170 g/m²
Inkl. moms fra kr. 596,25
Ekskl. moms fra kr. 477,00

50130-933-14010
Poloshirt med lynlås, moderne 
pasform, kl. 2
50% bomuld/50% polyester - 170 g/m²
Inkl. moms fra kr. 632,50
Ekskl. moms fra kr. 506,00
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MASCOT 
syr selv 

tøjet

MASCOTs arbejdstøj bliver fremstillet på MASCOTs egne 
fabrikker i Vietnam og Laos. Her arbejder mere end 
2000 MASCOT-medarbejdere. Langt størsteparten af 
arbejdstøjet laver MASCOT nemlig selv. Det giver stor 
fleksibilitet i forhold til efterspørgslen. Men endnu  
vigtigere: Det giver mulighed for 100% kvalitetssikring. 
Både hvad angår dine MASCOT-produkter og de ansattes 
gode arbejdsmiljø og -vilkår.
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Socialt ansvarlig produktion

Sikkerhed
Sikkerhed har aller-
højeste prioritet, og 
medarbejderne under-
vises dagligt i poten-
tielle sikkerhedsrisici. 
Førstehjælpskurser og 
brandslukningsøvelser 
gennemføres også 
jævnligt.

Sundhed
MASCOT har indret-
tet egen lægeklinik 
på fabrikkerne. 
Læger og syge-
plejersker vejleder 
og giver behandling 
til de ansatte som 
i en almindelig læge-
klinik. Derudover 
sørger sundheds-
personalet for, at 
de ansatte jævnligt 
får sundhedsunder-
visning.

Medarbejderpleje
Alle ansatte tilbydes en god (gratis) 
frokost, og det er i høj kurs blandt 
de ansatte. Det gode arbejdsmiljø 
sikres også ved hjælp af god ergo-
nomi og behagelige arbejdsomgi-
velser, og medarbejderne udvikles 
fagligt gennem sparring, træning og 
undervisning. 

MASCOTs produktion på fire fabrikker i Vietnam og Laos er SA8000-certificeret. 
Certificeringens formål er at sikre de ansattes rettigheder og beskytte dem på 
alle områder. Audits efter SA8000 sker to gange årligt og foretages af et uvildigt 
certificeringsbureau.

Intet børnearbejde Intet tvangs-
arbejde

Et godt arbejds-
miljø tilpasset 
lokale forhold

Ingen  
diskrimination

Rimelig arbejdstid 
og løn

Et effektivt ledel-
sessystem med 
kontrol af under-
leverandørers 
medarbejderfor-
hold

Organisations-ret 
og retten til kollek-
tive forhandlinger
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FAMILIE

 EJET

SOCIALT
ANSVARLIG 
PRODUKTION

INTERNATIONALE PRISER

MASCOT - et smart, hurtigt  
og kvalitetsbevidst valg

Smart
MASCOT er et smart valg, hvis du stiller krav til dit arbejdstøj 
og samtidig har fokus på kvalitet kontra pris. Produkterne er 
langtidsholdbare i slidstyrke og funktioner – og det giver værdi 
for pengene, når du ikke skal skifte arbejdstøj så tit.

Med hele 600 produkter til din rådighed, kan du finde præcis 
det, du har brug for. Fra top til tå, til sommer og vinter. Du får 
tøj, der sidder perfekt uanset kropsform – vælg din størrelse 
mellem op til fire benlængder i bukserne og i et bredt udvalg 
af størrelser. 

*Garantien gælder kun ved almindelig brug, 
og når sto�et ikke er beskadiget.

2 ÅRS 
GARANTI

DANSK
DESIGN

EGNE FABRIKKER
I LAOS OG 
VIETNAM4

98%
LEVERINGSEVNE

 GRUNDLAGT

 1982

EGNE SÆLGERE I 
14 EUROPÆISKE 
LANDE
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Hurtigt
Det er hurtigt og nemt at handle med MASCOT. Du har en 
MASCOT-forhandler i nærheden, hvor du kan få vejledning  
og prøve tøjet på. Du kan også bestille via online bestillings-
platforme for at spare tid. 
Der er desuden hurtig og sikker levering med MASCOTs lager 
på mere end 4 millioner produkter som supplement til udval-
get hos din lokale forhandler.

Kvalitetsbevidst
MASCOT er et kvalitetsbevidst valg. Selve arbejdstøjs-
produkterne og sikkerhedsskoene er gennemtestede og af 
højeste kvalitet, både hvad angår holdbarhed, design og 
funktioner. 
Med i købet af MASCOT-produkter får du tillige varer, der 
er produceret under gode og trygge arbejdsforhold for de 
ansatte.

4 MIO.
PRODUKTER 
PÅ LAGER

20.000 
VARENUMREUNIKKE 

PRODUKTER
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www.facebook.com/MascotWorkwear

www.instagram.com/mascot_workwear/

Det rette GEAR til en god, lang sommer
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17165-318-4409 Termovest . Inkl. moms fra kr. 632,50. Ekskl. moms fra kr. 506,00. 17282-994-08 T-shirt. Inkl. moms fra kr. 122,50. Ekskl. moms fra kr. 98,00. 
17149-311-18 Shorts med hængelommer. Inkl. moms fra kr. 620,00. Ekskl. moms fra kr. 496,00. F0127-775-09 Sikkerhedssko. Inkl. moms fra kr. 1015,00. Ekskl. 
moms fra kr. 812,00. 50453-912-09 Sokker. Inkl. moms fra kr. 122,50. Ekskl. moms fra kr. 98,00. 17044-990-09 Bælte. Inkl. moms fra kr. 177,50.  
Ekskl. moms fra kr. 142,00. 
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Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Danmark
tlf. 87 24 47 00 · fax 87 24 47 01
info@mascot.dk · www.mascot.dk

Alle priser er vejledende udsalgspriser. Priser er angivet både inklusiv og eksklusiv moms i DKK. Priserne er gældende fra den 01.04.2018 til 
31.12.2018. Produkterne i magasinet er særligt velegnede til professionelle håndværkere. Der tages forbehold for produktændringer,  
prisstigninger, trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer. 

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

www.youtube.com/mascotinternational

Final_mag_cover_205x290.indd   1 13-03-2018   13:05:15


