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MASCOT® ACCELERATE
MASCOT® ACCELERATE er MASCOTs hidtil største produktlancering med 
over 70 produkter fordelt på seks forskellige farver. En komplet serie 
af beklædning til både mænd, kvinder og børn. Den gennemgående 
fleksibilitet i udvalget i MASCOT® ACCELERATE giver funktioner, farver og 
muligheder til et væld af brancher.  
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»Serien bidrager med bevægelsesfrihed på et 
helt nyt niveau – blandt andet som følge 
 af det nye firevejs stretch-stof.«
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»MASCOT® ACCELERATE er 
udviklet med inspiration fra 

vores tætte samarbejde med 
Audi Sport. Her er fokus på 

design, agilitet og fremdrift.«

INSPIRATIONEN

»MASCOT® ACCELERATE er 
dynamik.Effektivitet. Aktivitet. 

Bevægelsesfrihed«
Helle, Chefdesigner
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Farve 09 sort

Farve 010 mørk marine &
farve 01091 mørk marine/azurblå

Farve 18 mørk antracit &
farve 1809 mørk antracit/sort

Farve 03 grøn &
farve 33303 græsgrøn/grøn

Farve 20209 signalrød/sort

Farve 91 azurblå &
farve 91010 azurblå/mørk marine

MIX produkter inden for en 
bestemt farve

Én farve, mange muligheder. Seriens mange 
produktvarianter findes i op til seks forskellige 

farvekombinationer. 
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azurblå/mørk 
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18082-250-91010
T-shirt, moderne pasform

18092-801-91010
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959-91010
T-shirt, moderne pasform

18392-959-91010
T-shirt, damepasform

18083-801-91010
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810-91010
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962-91010
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-91010
Sweatshirt, damepasform

18484-962-91010
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-91010
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951-91010
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951-91010
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511-91010
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-91010
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-91010
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18015-318-91010
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-91010
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249-91010
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-91010
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-91010
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18679-442-91
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18579-442-91
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18569-442-91
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner
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18383-961-91010
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-91010
Polo-shirt, damepasform

18381-959-91010
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-91010
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810-91010
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962-91010
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18003-316-91010
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316-91010
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316-91010
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316-91010
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318-91010
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-91010
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511-91010
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-91010
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18509-442-91010
Jakke, strækstof-zoner

18311-231-91010
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18035-249-91010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249-91010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-91010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-91010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt
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20209

signalrød/
sort
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18082-250-20209
T-shirt, moderne pasform

18092-801-20209
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959-20209
T-shirt, moderne pasform

18392-959-20209
T-shirt, damepasform

18083-801-20209
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810-20209
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962-20209
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-20209
Sweatshirt, damepasform

18484-962-20209
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-20209
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951-20209
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951-20209
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511-20209
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-20209
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-20209
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-20209
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249-20209
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-20209
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-20209
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18311-231-20209
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt
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18383-961-20209
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-20209
Polo-shirt, damepasform

18381-959-20209
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-20209
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810-20209
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962-20209
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18003-316-20209
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316-20209
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316-20209
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316-20209
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318-20209
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-20209
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511-20209
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-20209
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18015-318-20209
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18035-249-20209
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249-20209
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-20209
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-20209
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt
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3330303

græsgrøn/
grøn

grøn
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18082-250-33303
T-shirt, moderne pasform

18092-801-33303
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959-33303
T-shirt, moderne pasform

18392-959-33303
T-shirt, damepasform

18083-801-33303
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810-33303
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962-33303
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-33303
Sweatshirt, damepasform

18484-962-33303
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-33303
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951-33303
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951-33303
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511-33303
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-33303
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-33303
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-33303
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249-33303
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-33303
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-33303
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18311-231-33303
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18078-511-03 DIAMOND
18088-511-03 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, lav 

vægt

18279-511-03
Bukser med lårlommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18178-511-03 DIAMOND
18188-511-03 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, 
fire-vejs strækstof, lav vægt

18479-311-03
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18679-442-03
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18147-511-03 DIAMOND
18347-511-03 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18047-511-03 DIAMOND
18247-511-03 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt
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18383-961-33303
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-33303
Polo-shirt, damepasform

18381-959-33303
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-33303
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810-33303
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962-33303
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18003-316-33303
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316-33303
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316-33303
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316-33303
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318-33303
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-33303
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511-33303
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-33303
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18015-318-33303
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18035-249-33303
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249-33303
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-33303
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-33303
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt

18079-511-03
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18579-442-03
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18379-230-03
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

ekstra lav vægt

18569-442-03
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18149-511-03
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511-03 DIAMOND
18044-511-03 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
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180918

mørk 
antracit/sort

mørk antracit
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18082-250-1809
T-shirt, moderne pasform

18092-801-1809
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959-1809
T-shirt, moderne pasform

18392-959-1809
T-shirt, damepasform

18083-801-1809
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810-1809
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962-1809
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-1809
Sweatshirt, damepasform

18484-962-1809
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-1809
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951-1809
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951-1809
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511-1809
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-1809
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-1809
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18015-318-1809
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-1809
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249-1809
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-1809
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-1809
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18079-511-18
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18179-511-18
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18078-511-18 DIAMOND
18088-511-18 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, lav 

vægt

18279-511-18
Bukser med lårlommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18178-511-18 DIAMOND
18188-511-18 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, 
fire-vejs strækstof, lav vægt

18379-230-18
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

ekstra lav vægt

18569-442-18
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18149-511-18
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511-18 DIAMOND
18044-511-18 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
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18383-961-1809
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-1809
Polo-shirt, damepasform

18381-959-1809
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-1809
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810-1809
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962-1809
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18003-316-1809
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316-1809
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316-1809
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316-1809
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318-1809
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-1809
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511-1809
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-1809
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18509-442-1809
Jakke, strækstof-zoner

18311-231-1809
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18035-249-1809
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249-1809
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-1809
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-1809
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt

18479-311-18
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18679-442-18
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18579-442-18
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18779-230-18
Bukser, ekstra lav vægt

18478-230-18 DIAMOND
18488-230-18 PEARL

Bukser, damepasform, ekstra lav vægt
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01091010

mørk marine/
azurblå

mørk marine
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18082-250-01091
T-shirt, moderne pasform

18092-801-010
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959-01091
T-shirt, moderne pasform

18392-959-01091
T-shirt, damepasform

18083-801-010
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810-010
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962-01091
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-01091
Sweatshirt, damepasform

18484-962-01091
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-01091
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951-010
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951-010
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511-010
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-010
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-010
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18015-318-010
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-010
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249-010
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-010
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-010
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18079-511-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18179-511-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, lav 

vægt

18279-511-010
Bukser med lårlommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, 
fire-vejs strækstof, lav vægt

18779-230-010
Bukser, ekstra lav vægt

18478-230-010 DIAMOND
18488-230-010 PEARL

Bukser, damepasform, ekstra lav vægt

18379-230-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

ekstra lav vægt

18569-442-010
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18249-311-010
Knickers med knæ- og hængelommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt
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18383-961-01091
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-01091
Polo-shirt, damepasform

18381-959-01091
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-01091
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810-010
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962-01091
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18003-316-010
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316-010
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316-010
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316-010
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318-010
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-010
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511-010
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-010
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18509-442-010
Jakke, strækstof-zoner

18311-231-010
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18035-249-010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249-010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-010
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt

18479-311-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18031-311-010
Bukser med CORDURA®-knæ- og 

hængelommer, fire-vejs strækstof, lav 
vægt

18679-442-010
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18579-442-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18531-442-010
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, strækstof-zoner

18149-511-010
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs strækstof, 
lav vægt

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt
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18365-511-09
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511-09
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318-09
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18075-318-09
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137-09
Fleecejakke, moderne pasform

18001-249-09
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249-09
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231-09
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt

18311-231-09
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18035-249-09
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18078-511-09 DIAMOND
18088-511-09 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, lav 

vægt

18279-511-09
Bukser med lårlommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18178-511-09 DIAMOND
18188-511-09 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, 
fire-vejs strækstof, lav vægt

18479-311-09
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18031-311-09
Bukser med CORDURA®-knæ- og 

hængelommer, fire-vejs strækstof, lav 
vægt

18379-230-09
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

ekstra lav vægt

18249-311-09
Knickers med knæ- og hængelommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18569-442-09
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18149-511-09
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511-09 DIAMOND
18044-511-09 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
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18101-511-09
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-09
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18509-442-09
Jakke, strækstof-zoner

18015-318-09
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318-09
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18045-249-09
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vindtæt og vandafvisende

18335-231-09
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231-09
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og vandtæt

18079-511-09
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18179-511-09
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18679-442-09
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18579-442-09
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18531-442-09
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, strækstof-zoner

18779-230-09
Bukser, ekstra lav vægt

18478-230-09 DIAMOND
18488-230-09 PEARL

Bukser, damepasform, ekstra lav vægt

18147-511-09 DIAMOND
18347-511-09 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18047-511-09 DIAMOND
18247-511-09 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt
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Bæredygtig produktion
Størsteparten af MASCOT® ACCELERATE-
tøjet er produceret på egne fabrikker, hvor 
produktionen sker effektivt og med stor 
respekt for miljø og mennesker. 

MASCOT tager sit ansvar 
for miljø og mennesker
MASCOT arbejder for at skabe bæredygtige 
løsninger gennem hele produktionsleddet. 
Som global tekstilvirksomhed bærer vi et 
stort ansvar for at sikre mennesker og miljø 
både på produktionssteder og i resten af 
forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt 
naturligt tager. 



37Læs meget mere om MASCOTs engagement i elementerne i de 17 verdensmål på www.mascot.dk

De 17 bæredygtighedsmål beskriver en række globale udfordringer, som forpligter alle FNs medlemslande til at arbejde henimod målene. Verdensmålene er gensidigt 
afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

MASCOT og verdensmålene
MASCOT arbejder med alle de 17 verdensmål på 
forskellige planer, og det arbejde vil vi udbygge og 
intensivere frem mod 2030. Med produktionen af 
arbejdstøj vil vi være med til at afskaffe fattigdom 
og sult, sikre sundhed og uddannelse samt tilbyde 
anstændige jobs. Blandt andet. Læs mere om hvordan 
på de kommende sider.

De 17 verdensmål
FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling, som det forventes, at alle lande, 
virksomheder og organisationer arbejder for at indfri 
inden 2030. De 17 verdensmål er fælles pejlemærker, 
således alle aktører kan omsætte de globale behov til 
forretningsløsninger, som kan være med til at skabe en 
bæredygtig fremtid for kommende generationer. 
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Anstændige jobs bringer 
mennesker ud af 
fattigdom
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Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos MASCOT investerer vi kraftigt i innovation og markedsudvikling. Begge 
dele skaber vækst, og det skaber videre produktiv beskæftigelse, da MASCOTs 
investeringer foretages i såvel teknologi som ledelsessystemer. Det gælder 
ikke mindst i vores produktion i Vietnam og Laos.

Hos MASCOTs ansatte i Vietnam og Laos øges lønningerne procentvist langt 
mere end de europæiske lønninger år for år. På den måde er vi hos MASCOT 
ikke alene med til at mindske uligheden på tværs af grænserne. Vi er også 
med til generelt at øge lønniveauet i de områder, hvor vi har vores fabrikker. 
Og med det gode arbejdsklima, vi tilbyder vores ansatte, højner vi også 
arbejdsstandarden i lokalområdet generelt, da øvrige arbejdsgivere i området 
ellers ville miste ansatte. Vi skaber anstændige jobs og giver andre aktører i 
lokalområdet incitament til at gøre det samme. 

Ligestilling mellem kønnene
Det 5. verdensmål fokuserer på, at der skal opnås ligestilling mellem kønnene, 
og at kvinders og pigers rettigheder og muligheder skal styrkes globalt set.

Mere end 2400 af MASCOTs ansatte arbejder uden for Europa, hvor uligheden 
mellem kønnene i samfundet typisk er størst. Her måles eksempelvis en skæv 
fordeling mellem kønnene på sundhed, medbestemmelse og erhvervsaktivitet. 

På MASCOTs fabrikker i Vietnam er 86% af de ansatte kvinder. I Laos er 81% af 
de ansatte på MASCOTs fabrik kvinder. MASCOTs politik er naturligvis, at alle 
ansatte har de samme muligheder, ligesom det altid er de bedst kvalificerede 
personer, der ansættes, uden hensyntagen til køn. Med overvægten 
af kvindelige ansatte, reducerer vi uligheden mellem kønnene, idet 
erhvervsaktivitet er med til at øge ligestilling. Adgangen til virksomhedens 
gratis lægeklinik gør også, at kvindernes adgang til bedre sundhed øges.

Afskaf fattigdom
MASCOT producerer i lande, hvor fattigdom er en udfordring. Ved at tilbyde 
gode og anstændige jobs med en tilsvarende løn, er vi med til at højne 
levestandarden i disse områder. 
I Laos lever 22,7% af befolkningen i ekstrem fattigdom. I Vietnam er tallet 
2,6%. MASCOT udbygger løbende produktionen i Laos, således vi kan 
ansætte flere og være med til at reducere antallet af mennesker, der lever 
i ekstrem fattigdom. Typisk rekrutteres medarbejderne til fabrikken i de 
omkringliggende landsbyer, hvor den ekstreme fattigdom er til stede. For at 
reducere medarbejdernes omkostninger og øge deres personlige sikkerhed, 
tilbyder MASCOT desuden daglig transport mellem fabrikken og deres landsby.
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Gratis frokost
Hver dag sætter alle MASCOT-ansatte sig til frokostbordet og får god, næringsrig mad. MASCOTs læger og 
sygeplejersker har et tæt samarbejde med kokkene, og der tages prøver af maden hver dag for at sikre høj 
kvalitet og et tilstrækkeligt kalorieindhold. MASCOTs frokost er med til at øge fødevaresikkerheden og forbedre 
ernæringsstandarden for de ansatte.

Sunde medarbejdere
Når man etablerer produktion i udviklingslande, 
har man samtidig en forpligtelse til at højne 
sundhed, trivsel og sikkerhed for de ansatte. Sådan 
ser MASCOT i hvert fald på sagen. Derfor giver 
MASCOT blandt andet gratis adgang til læge og 
sundhedsoplysning samt gratis nærende frokost til 
alle ansatte.
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Fri adgang til læge og sundhedsfagligt 
personale
Alle ansatte på MASCOTs fabrikker 
kan på daglig basis besøge MASCOTs 
statscertificerede sundhedsklinikker. Lægen 
og sygeplejerskerne behandler ikke kun. De 
udfører også forebyggende sundhedsarbejde 
og laver informationskampagner om diverse 
sundhedsfaglige emner. Der arbejdes også 
meget med det positive psykiske arbejdsmiljø.

Glade og sunde medarbejdere er gode 
medarbejdere
MASCOTs godt 2400 ansatte i Sydøstasien arbejder i en europæisk 
arbejdskultur og med MASCOTs stærke værdier. Det giver trygge, 
sikre og gode arbejdspladser med stort udviklingspotentiale for 
MASCOTs medarbejdere. De har desuden adgang til gratis lægeklinik, 
sundhedsoplysning, træning i sikkerhed og en god gratis frokost med i 
ansættelseskontrakten.

Medarbejdere med høj sundhed og trivsel har overskud i deres arbejde. Det 
mærkes blandt kollegerne i produktionen i Vietnam og Laos. De er ligesom 
de europæiske MASCOT-ansatte dedikerede i missionen på at skabe verdens 
bedste arbejdstøj – målt på holdbarhed i både produktkvalitet og på socialt 
ansvarlig produktion.
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For at sikre kvaliteten har de mange stoftyper gennemgået omfattende testfor-
løb, eksempelvis slidstyrketests, rivstyrketests og brudstyrketests. Høj kvalitet er 
kernen i MASCOTs DNA. MASCOTs slogan og gennemgående arbejdsmetode har 
gennem mange år været TESTED TO WORK.

Genanvendte ressourcer
Der anvendes mange ressourcer i verdens industrier, 
men der bliver ikke ved med at være uanede nye 
ressourcer. Derfor bør vi rette fokus mod allerede 
anvendte materialer – spild og brugte materialer – som 
kan genanvendes. Det gør vi hos MASCOT. 

Alt MASCOTs vatfór er lavet med en stor andel 
genbrugspolyester. MASCOT har desuden et større 
program af T-shirts, poloshirts og sweatshirts lavet af 
genanvendt plastik, der er lavet til nye polyestergarner. 
Andet er lavet af økologisk bomuld, hvilket betyder, 
at bomulden er dyrket uden brug af pesticider og 
sprøjtemidler.

Ikke alle produkter kan fremstilles af 
genbrugsmaterialer, da det i nogle sammenhænge 
kan påvirke fx slidstyrken, kvaliteten eller farven. 
Til gengæld kan en stor del af emballagen være 
genbrugsmaterialer. Papkasser, papir, og en ny 
generation af produkt-plastposer er helt eller delvist 
lavet af genbrugsmaterialer hos MASCOT.

Holdbare produkter er 
bæredygtige produkter
Ansvarligt forbrug er eksempelvis at købe produkter, 
der holder længe. Så skal man ikke så ofte købe nyt og 
bruge nye ressourcer. Det gælder også for arbejdstøjet. 

Hos MASCOT tilbyder vi udelukkende produkter, der 
er gennemtestede til langvarig brug. Det gælder 
for alt lige fra stof og forstærkede sømme til ekstra 
forstærkninger på områder, der er særligt udsatte for 
slid. Vi producerer tøjet på vores egne fabrikker og kan 
derfor garantere 100% kvalitetskontrol. Alt det gør, 
at MASCOTs produkter holder længe. Og det har stor 
betydning for det bæredygtige regnskab.

Ansvarlig produktion
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Egen produktion
MASCOT har den helt store fordel, at vi selv 
producerer langt størsteparten af vores produkter. 
75% af alle produkter laves på vores egne fabrikker, 
hvor vi selv kontrollerer alle processer. De ligger 
alle placeret i officielle, etablerede industrizoner 
godkendt af premiereministeriet i Vietnam og Laos. 
Alle har en udførlig miljøpolitik og løbende kontrol af 
affaldshåndteringen. Spildevandsrensning udføres af 
industriområderne og overvåges af miljøagenturer. 
Inspektioner finder sted kvartalsvis. MASCOT sorterer 
og registrerer alt affald, og mest muligt hentes med 
henblik på genanvendelse. Afskårne stofrester fra 
produktionen er stærkt minimeret, og det sorteres og 
genanvendes tillige. Desuden har MASCOT en politik 
vedrørende klimapåvirkninger på egne fabrikker, og 
der iværksættes regelmæssigt tiltag for at reducere 
produktionens klimapåvirkning.

Minimering af spild, 
energiforbrug og affald i 
produktionen
Den bæredygtige produktion omfatter også en 
begrænsning af spild, affald og udledning. At fremstille 
beklædning er en omfattende og global proces. Der er 
mange steder at sætte ind.

Stof og øvrige råvarer
Vi samarbejder med alle leverandører om en generel 
nedbringelse af brugen af kemi og vand. Vi udvælger 
desuden leverandører i henhold til deres miljøprofil. 
Langt størsteparten af vores metervarer kommer 
fra leverandører, der har både Bluesign® og ISO 
14001-certifikat. Ligeledes arbejder vi på at omstille 
dele af indfarvningsprocessen til farvning uden eller 
med minimal brug af vand.

Ansvarligt forbrug og produktion
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling forudsætter, at vi viser omtanke, 
når det gælder vores brug af varer og ressourcer. Vi skal sikre, at vores forbrug 
og den måde, vi producerer på rundt om i verden, sker på en ansvarlig måde i 
forhold til nutidens og fremtidens mennesker og miljø. 

Ansvarlig produktion
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Læs mere om SA8000 her: www.mascot.dk/da/sa8000

fokus på sundhed 
og sikkerhed

ikke har 
diskrimination

Virksomheder, som opnår SA8000 kan vise og 
dokumentere, at de

ikke har 
børnearbejde

ikke har 
tvangsarbejde

har et godt 
arbejdsmiljø 
tilpasset lokale 
forhold

har 
organisationsret

har et effektivt 
ledelsessystem 
blandt andet 
med kontrol af 
underleverandø-
rers medarbejder-
forhold

har rimelig 
arbejdstid og løn

CSR-certificeret produktion
MASCOTs produktion er certificeret efter den mest omfattende 
certificering inden for CSR, SA8000.
Langt størsteparten af MASCOTs produkter – alt 
vinterbeklædning og arbejdstøj – laver vi selv på vores 
egne fabrikker. Når mange millioner kvalitetsprodukter 
hvert år skal produceres i en effektiv produktionskæde, 
kræver det dygtige og dedikerede medarbejdere. 
Derfor har vi vores egen særdeles erfarne HR-afdeling, 
både i Vietnam og Laos. I og med at vi rekrutterer alle 
ansatte selv, kan vi garantere, at minimumalderen 
for fuldtidsjob altid overholdes, og at vi ikke har 
børnearbejde. Alle ansatte har gode ansættelsesvilkår 
med en ordentlig løn, og der er fuld gennemsigtighed i 
aflønninger og bonusmuligheder. Eventuelt overarbejde 
varsles forud og aflønnes efter forhøjede procentsatser. 
Medarbejderne har naturligvis organisationsfrihed og 
ret til kollektive forhandlinger. 
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Ingen løser den 
globale udfordring 
alene

MASCOT er medlem af Fair Wear Foundation. 
Sammen med knap 130 andre tekstilproduce-
rende virksomheder kæmper MASCOT via Fair 
Wear på at højne den sociale ansvarlighed på 
de tekstilproducerende fabrikker rundt om i 
verden.

Partnerskaber for handling
Det 17. verdensmål retter luppen mod partnerskaber. Ingen kan løse 
den globale udfordring alene. Det kræver samarbejde og fremsynede 
partnerskaber. 

MASCOT har allerede en lang række etablerede partnerskaber med 
aktører i vores produktionslande. Vi samarbejder med ministerier 
og regeringer, ligesom vi samarbejder med organisationer, der 
eksempelvis samler kræfterne i tekstilbranchen, så vi sammen med 
øvrige aktører kan fremme både sociale og miljømæssige forhold i 
verdens tekstilproducerende lande. 

Derudover bygger MASCOT hele tiden nye partnerskaber. Vi arbejder 
eksempelvis i øjeblikket på at indgå partnerskab med flere forskellige 
aktører i værdikæden for sammen med dem at investere i nye 
teknologier, som kan skabe en mere bæredygtig og samtidig rationel 
produktion. 

Læs mere om SA8000 her: www.mascot.dk/da/sa8000
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»Behageligt arbejdstøj er alfa 
omega for os. Vi arbejder meget 
og er ofte under et stort pres på 

begrænset plads. Derfor skal 
tøjet bare støtte og hjælpe os i 
hver eneste bevægelse, når vi 

bevæger os rundt om og under 
bilen.«

Mekaniker, Audi Sport

Tested to Work af 
Audi Sport



ULTIMATE STRETCH ULTIMATE STRETCH
WATER REPELLENT WATER REPELLENT
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EN ISO 15797

Rivstyrke: 4,5Slidstyrke: 3

STOFTYPE 511
Komposition: 92% Polyester/8% elastolefin
Vægt pr. m²: 260 gram

100% stretch, egnet til 
industrivask

Rivstyrke: 4,5Slidstyrke: 5

STOFTYPE 311
Komposition: 93% nylon/7%elastan
Vægt pr. m²: 250 gram

100% stretch

Bukser til enhver 
situation

Se produkterne side 62.Se produkterne side 50.



STRETCH ZONES LIGHTWEIGHT
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EN ISO 15797

MASCOT® ACCELERATE har bukser i fire forskellige 
stofkombinationer med hver deres særlige egenskaber. Den 
enkelte medarbejder kan vælge præcis efter egne præferencer 
og arbejdssituation og samtidig passe ind i det fælles, 
imageskabende look på arbejdspladsen.
Kig efter de tre cifre, der følger det femcifrede nummer. Så har du koden til egenskaber i produkterne.

Se produkterne side 70.Se produkterne side 66.

Rivstyrke: 3Slidstyrke: 3

KOMBI-STOFTYPE 442/511
Komposition: 65% polyester/35% bomuld og 92% 
Polyester/8% elastolefin
442: Vægt pr. m²: 270 gram
511: Vægt pr. m²: 260 gram

Let twill med stretchzoner

Rivstyrke: 2Slidstyrke: 3

STOFTYPE 230
Komposition: 50% bomuld/50% polyester
Vægt pr. m²: 205 gram

Superlet twillstof
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Som alternativ til bukser i stofkvalitet 511 findes også bukser i en kombination af den kendte stofkvalitet 
442 med strækstofzoner i kvalitet 511. Se mere på side 66.

Fleksible knæpudelommer
Knælommerne er regulerbare og lavet af den 
slidstærke fiber CORDURA®. Knæpuderne 
isættes via en lynlås på siden af benet. De kan 
nemt tages ud i løbet af arbejdsdagen, så de 
ikke varmer unødigt, når der ikke er brug for 
dem. Ventilationskanaler på indersiden af benet 
kan desuden åbnes, så der er lufttilstrømning, 
således overophedede knæ undgås.

100% stretch, egnet 
til industrivask

Fire-vejs strækstof 
MASCOTs strækstof er elastisk i alle retninger – og 
ikke bare en lille smule. Det giver en uovertruffen 
bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. 
Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da bagsiden 
er blød, og lommerne er integrerede i designet. Det 
multifunktionelle stof kombinerer en lav vægt med 
en meget høj slidstyrke samtidig med, at det er 
vandafvisende. 

Nyudviklet fire-vejs strækstof  
– stofkvalitet 511
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EN ISO 15797

Elastisk strækstof, testet til industrivask 
Strækstoffet er udviklet med markedets mest 

avancerede elastiske fiber. Det gør, at stoffet tåler 
industrivask ved 75 grader samt tunneltørring.  En stor 

del af produkterne i MASCOT® ACCELERATE er testet 
i henhold til industrivaskenormen EN ISO 15797. Kig 

efter ProWash®-mærket for at finde tøj, der er egnet til 
industrivask.

»Det nye strækstof 511 kombinerer ultimative 
elastiske egenskaber i alle retninger med 

industrivaskbarhed. Det er helt unikt.«
Michael Grosbøl, adm. direktør

Integrerede lommer med god plads til værktøj
Bukserne er udstyrede med en lårlomme med telefonlomme og aftagelig ID-kortholder, en slidstærk 
tommestoklomme af CORDURA® med ekstra lommer, forlommer og baglommer. Lommer er fuldt integreret i 
designet. Det bevirker sammen med det elastiske materiale, at lommerne kan fyldes op, uden at det påvirker 
bevægelsesfriheden.
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18078-511 | Bukser med CORDURA®-knælommer, damepasform DIAMOND, fire-vejs strækstof, lav vægt

18088-511 | Bukser med CORDURA®-knælommer, damepasform PEARL, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN 14404. 

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

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

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

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

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

• Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden af benet.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18079-511 | Bukser med CORDURA®-knælommer, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes 
kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

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

• Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden af benet.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18179-511 | Bukser med CORDURA®-knælommer, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes 
kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

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

• Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden af benet.

Bukser med knælommer 
i slidstærkt CORDURA® 
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54 Find matchende overdele på side 82.

Bukser med 
lårlommer

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18279-511 | Bukser med lårlommer, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

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

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 
bevægelser.
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18178-511 | Bukser med lårlommer, damepasform DIAMOND, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18188-511 | Bukser med lårlommer, damepasform PEARL, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

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

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

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

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

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

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 
bevægelser.
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56 Find matchende veste på side 102.

Slidstærke, lette, 
elastiske shorts 

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

EN ISO 15797

18149-511 | Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Skridtlængde og størrelse: 29 cm: C 42-C 68

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

• Linning formet efter kroppens anatomi, så den støtter i alle arbejdspositioner.

• Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

EN ISO 15797

18048-511 | Shorts, damepasform DIAMOND, fire-vejs strækstof, lav 
vægt

18044-511 | Shorts, damepasform PEARL, fire-vejs strækstof, lav 
vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Skridtlængde og størrelse: 29 cm: 34-56

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

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

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

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

• Linning formet efter kroppens anatomi, så den støtter i alle arbejdspositioner.
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PEARL pasform: Lille forskel på hoftemål 
og taljemål (mindre end 20 cm forskel)

DIAMOND pasform: Større forskel på 
hoftemål og taljemål (mere end 20 cm 
forskel)

Forskellen på de to pasformer er primært forholdet 
mellem talje-og hoftemålet.

Stor undersøgelse af kvindepasformer
Forud for MASCOT® ACCELERATE lå et omfattende 
studie af kvinders pasformer. Et stort antal kvinder i 
brancherne blev målt op. Ud fra disse mange tusinde 
mål blev der udviklet to helt nye pasformer, der er 
helt opdaterede til nutidens kvindekroppe, og som er 
helt unikke for MASCOT. De to kvindepasformer har vi 
kaldt DIAMOND and PEARL. Disse kvindepasformer har 
ligeledes gennemgået test i brancherne.

To nyudviklede kvindepasformer 
MASCOT® ACCELERATE rummer bukser, shorts og nederdele 
til kvinder i to forskellige pasformer: DIAMOND og PEARL.
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Nederdele i to forskellige pasformer 
og længder 
Alle nederdele fås både i DIAMOND og PEARL. Begge 
pasformer fås i mange forskellige størrelser og i to længder, 
45 og 55 cm. 

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

EN ISO 15797

18247-511 | Nederdel, damepasform PEARL, fire-vejs strækstof, lav 
vægt

18047-511 | Nederdel, damepasform DIAMOND, fire-vejs strækstof, 
lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Længde og størrelse: 45 cm: 34-48

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

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

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

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

• Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

EN ISO 15797

18147-511 | Nederdel, damepasform DIAMOND, fire-vejs strækstof, 
lav vægt

18347-511 | Nederdel, damepasform PEARL, fire-vejs strækstof, lav 
vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Længde og størrelse: 55 cm: 34-56

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

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

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

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

• Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.
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100% stretch

Knickers der passer  
– uanset højde 
Knickers kommer kun i én benlængde i 
modsætning til bukser, som kan vælges i flere 
benlængder. Der kan derfor være behov for 
individuel justering af benlængden. Det er muligt 
med disse knickers, der kan justeres i knæområdet, 
så knæpuderne er helt korrekt placeret i forhold 
til højde og benlængde. Med regulering med 
elastiksnor på siden opnås fuld udnyttelse af de 
ergonomisk designede bukseben. 

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18249-311 | Knickers med knæ- og hængelommer, fire-vejs strækstof, lav 
vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²

Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 53 cm: C 44‑C 66
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 

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

samtidig med det er vandafvisende.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Hængelommer i slidstærk CORDURA®.
• Knælommer i slidstærk CORDURA®.

MASCOTs stofkvalitet 311 er 
på kort tid blevet et meget 
populært buksestof
Stoffet er elastisk i alle retninger, og det kombinerer 
lav vægt med ekstrem slidstyrke. Det føles blødt 
og behageligt mod huden, og det har desuden 
en vandafvisende overfladebehandling. 311 giver 
produkter med en uovertruffen bevægelsesfrihed.
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Bukser i 100% 
strækstof
Lav vægt. Høj slidstyrke. Ubegrænset 
bevægelsesfrihed.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18031-311 | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, fire-vejs 
strækstof, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²

Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 

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

samtidig med det er vandafvisende.
• Hængelommer i slidstærk CORDURA®.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden af benet.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18479-311 | Bukser med CORDURA®-knælommer, fire-vejs strækstof,  
lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²

Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor 

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

samtidig med det er vandafvisende.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle kroppens 

bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale 

placering.
• Knæpuder isættes nemt fra siden via lynlås, mens man har bukserne på.
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Let twill med 
stretchzoner

En kombination af to 
stoftyper med hver deres 
fordele – let, fast stof med 
zoner af strækstof
I MASCOT® ACCELERATE kombineres den kendte 
stofkvalitet 442 med strækstofzoner i den 
nyudviklede stofkvalitet 511.  
Bukserne er udviklet i et let twill‑materiale med 
strækstofzoner i knæhaserne og ved linningen. 
Især disse steder er der behov for ekstra 
fleksibilitet for at sikre optimal bevægelsesfrihed 
og høj komfort gennem hele arbejdsdagen. 
Bukserne tåler industrivask ved 75 grader og 
efterfølgende tunneltørring testet efter EN ISO 
15797. 

STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18679-442 | Bukser med lårlommer, strækstof-zoner
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 
46‑C 62
• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelsesfrihed.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Tommestoklomme.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18569-442 | Overall med CORDURA®-knælommer, strækstof-zoner
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes 
kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 
46‑C 62
• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelsesfrihed.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den 

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

pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.
• For at opnå størst mulig komfort anbefaler vi, at du vælger MASCOT® Waterloo 

knæpuder til denne model.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18579-442 | Bukser med CORDURA®-knælommer, strækstof-zoner
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes 
kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 
46‑C 62
• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelsesfrihed.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den 

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

pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.
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STRETCH
ZONES LAV VÆGT

ERGONOMISK
PASFORM

HÆNGE-
LOMMER KNÆLOMMER

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18531-442 | Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, 
strækstof-zoner
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes 
kravene i henhold til EN 14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 
46‑C 62
• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelsesfrihed.
• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og støtter alle 

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Hængelommer i slidstærk CORDURA®.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den 

optimale placering.

CORDURA® øger 
slidstyrken
Høj slidstyrke er alfa omega, når der bliver 
arbejdet igennem i et højt tempo. MASCOT sikrer 
blandt andet slidstyrken med en massiv brug 
af CORDURA® på alle udsatte steder, som fx på 
knælommer, hængelommer og tommestoklommer. 
CORDURA® er syv gange stærkere end bomuld.
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Superlet twillstof

LAV VÆGT
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18779-230 | Bukser, ekstra lav vægt
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²

Skridtlængde og størrelse: 82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Særligt velegnet i varme omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold 

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

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

De letteste bukser i 
MASCOT® ACCELERATE
Med en gramvægt på kun 205 g/m² er stofkvalitet 
230 den absolut letteste buksekvalitet i MASCOT® 
ACCELERATE. Materialet har et højt indhold af 
bomuld i forhold til seriens øvrige buksekvaliteter. 
Bomuld har en god absorberingsevne, samtidig 
med at det leder varme væk fra kroppen. Dette 
gør materialet særligt komfortabelt at bære ind 
mod huden. Polyester i materialet tilføjer især 
slidstyrke, og trods den lave vægt har bukserne 
af dette stof en rigtig god holdbarhed. Det har de 
også som følge af CORDURA®‑forstærkninger på 
buksernes mest udsatte steder.



71



180903010

72

Superlette 
bukser med 
bomuld 

LAV VÆGT
ERGONOMISK

PASFORM KNÆLOMMER
REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18379-230 | Bukser med CORDURA®-knælommer, ekstra lav vægt
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²

Ved anvendelse af MASCOT® Waterloo knæpude opfyldes kravene i henhold til EN 
14404. 

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 
46‑C 62
• Særligt velegnet i varme omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold 

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

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den 

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

pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.
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DIAMOND FIT PEARL FIT LAV VÆGT
ERGONOMISK

PASFORM
REFLEKS-
EFFEKTER 

 
MAGNET

18478-230 | Bukser, damepasform DIAMOND, ekstra lav vægt

18488-230 | Bukser, damepasform PEARL, ekstra lav vægt
50% bomuld/50% polyester - 205 g/m²

Skridtlængde og størrelse: 76 cm: 34‑56  •  82 cm: 34‑56
• Diamond fit er specielt designet til kvinder med mere end 20 centimeters 

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

på livvidden og hoftevidden.
• Særligt velegnet i varme omgivelser som følge af lav vægt og et højt indhold 

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

kroppens bevægelser.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
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Bagom MASCOT® ACCELERATE 
– en udviklingsproces med de 
højeste krav
Research fra markederne, trends og nye muligheder i branchen 
gav en klar opgavebeskrivelse til produktudviklerne hos 
MASCOT. MASCOT® ACCELERATE skulle være imageskabende. 
Designlinjen skulle give virksomhederne en strømlinet, 
præsentabel og topmoderne visuel identitet. Samtidig skulle 
serien være så fleksibelt opbygget i produktsammensætningen 
og farver, at serien var som skræddersyet til mange forskellige 
målgrupper og kunne tilgodese et væld af jobfunktioner.  Og 
sådan blev det. Efter mange måneders udvikling blev serien 
præcis som ønsket. 
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Testet hos brugerne – arbejdstøj på arbejde
MASCOT® ACCELERATE er udviklet sammen med potentielle brugere. Allerede 
meget tidligt i udviklingsprocessen har arbejdstøjet i MASCOT® ACCELERATE været 
sendt på arbejde. 

Når de første prototyper af produkter foreligger, sendes tøjet ud på arbejde i 
brancherne. I et tæt samarbejde med testpersoner tilpasses og finjusteres detaljer 
igen og igen.
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Martindale‑maskinerne kører i døgndrift. Maskinerne anvendes til 
at teste stoffets slidstyrke og tendens til at fnulre (pilling).
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Testet i egne laboratorier
De udvalgte stofkvaliteter i MASCOT® ACCELERATE er 
testet af adskillige omgange i MASCOTs eget laboratorium. 
I MASCOT® ACCELERATE var ønsket at accelerere strækstof 
til et nyt niveau. Der var derfor helt særlige krav til kvalitet 
511, der er udviklet til denne serie. Ud over at strækstoffet 
skulle være ekstremt elastisk, så skulle stoffet også kunne 
industrivaskes og tunneltørres. Samtidig blev stoffet 
vurderet ud fra ønsker om en lav vægt og en høj slidstyrke.
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80 Se side 82

Vind- og vejrbeskyttelse:
Det yderste lag skal være åndbart, så fugten 
fra kroppen ledes ud. Desuden skal det være 
vindtæt og vandtæt/vandafvisende.

Isolerende:
Det mellemste lag skal frem for alt være isolerende og 
åndbart. Hvis det er særligt koldt, kan du iklæde dig flere 
tynde, isolerende lag.

Svedtransporterende:
Det tøj, du bærer helt tæt på huden skal have en udpræget 
evne til at absorbere sveden, fordele den på et større område 
og sende det videre ud gennem de øvrige lag.

MIX overdele 
til alle 
vejrforhold
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81Se side 108Se side 90

Uanset om der er brug for et svedtransporterende inderste lag, 
et isolerende mellemlag eller et vind- og vandtæt yderste lag, 
så findes det i MASCOT® ACCELERATE. Lag-på-lag-metoden 
giver optimal beskyttelse i alle vejrsituationer.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18382-959 | T-shirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.

EN ISO 15797

18392-959 | T-shirt, damepasform
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.

T-shirts

MODERN FIT

PREMIUM

18082-250 | T-shirt, moderne pasform
100% bomuld - 195 g/m² (Farve 1809, 33303, 91010: 90% bomuld/10% viskose.)

Størrelse: XS-4XL

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.

SVEDTRANS-
PORTERENDE ISOLERENDE

PREMIUM

18092-801 | T-shirt med V-hals, damepasform, svedtransporterende 
COOLMAX® PRO
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 150 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer 
afkøling.

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Meget velegnet som inderste lag.
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MODERN FIT
SVEDTRANS-
PORTERENDE ISOLERENDE

PREMIUM

18083-801 | Poloshirt, svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
moderne pasform
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 150 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer 
afkøling.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Stolpelukning med knapper.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• Meget velegnet som inderste lag.

Hurtigttørrende med 
effektiv fugttransport
COOLMAX® er førende på markedet, hvad angår 
fugttransport. Derfor anvendes COOLMAX® hos 
MASCOT i beklædningsdele, som bæres helt tæt 
på huden. COOLMAX® optager hurtigt fugten fra 
huden og fordeler den på et større område og 
videre ud i de næste lag tøj. Huden føles aldrig 
fugtig, og man undgår uhensigtsmæssig afkøling af 
kroppen. Produkter med indhold af COOLMAX® er 
bløde, nemme at vaske og hurtigttørrende. 
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EN ISO 15797

18393-961 | Poloshirt, damepasform
60% bomuld/40% polyester - 210 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Ribkrave.

• Stolpelukning med knapper.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.

Poloshirts

MODERN FIT

EN ISO 15797

18383-961 | Poloshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 210 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Ribkrave.

• Stolpelukning med knapper.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.
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Corporate Identity
– vis arbejdspladsen frem 
med jeres firmanavn og logo
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Langærmede T-shirts

EN ISO 15797

18391-959 | T-shirt, langærmet, damepasform
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18381-959 | T-shirt, langærmet, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 195 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• God plads til placering af firmalogo.
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SVEDTRANS-
PORTERENDE ISOLERENDE

PREMIUM

18091-810 | T-shirt med V-hals, damepasform, svedtransporterende 
COOLMAX® PRO, langærmet
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 230 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer 
afkøling.

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Meget velegnet som inderste lag.

MODERN FIT
SVEDTRANS-
PORTERENDE ISOLERENDE

PREMIUM

18081-810 | Poloshirt, svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet, moderne pasform
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 230 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• COOLMAX® sørger for effektiv svedtransport, holder huden tør og forhindrer 
afkøling.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Stolpelukning med knapper.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• Meget velegnet som inderste lag.
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Overdele med ProWash® kan klare at blive 
industrivasket ved 75 grader og efterfølgende 
industrielt tørret. ProWash®-produkter er 
langtidsholdbare og fremstillet af materialer af 
højeste kvalitet.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18584-962 | Hættetrøje med lynlås, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.

• Gennemgående lynlås.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

Hættetrøje
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EN ISO 15797

18394-962 | Sweatshirt, damepasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• Rib i hals og ærmer.

Sweatshirts

MODERN FIT

EN ISO 15797

18384-962 | Sweatshirt, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

• Rib i hals og ærmer.
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EN ISO 15797

18494-962 | Sweatshirt med lynlås, damepasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.

• Gennemgående lynlås.

• Rib i hals og ærmer.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18484-962 | Sweatshirt med lynlås, moderne pasform
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Børstet inderside gør den lun og blød at have på.

• Gennemgående lynlås.

• Rib i hals og ærmer.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

Sweatshirts
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Mix & Match mere end 500 produkter 
i MASCOTs øvrige sortiment
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Find flere produkter i matchende farver, andre 
produkttyper, sikkerhedssko og tilbehør. 
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REFLEKS-
EFFEKTER 

18153-316 | Fleecetrøje med lynlås, damepasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Fleksibel og tætsiddende høj krave.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18103-316 | Fleecetrøje med lynlås, moderne pasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Fleksibel og tætsiddende høj krave.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

Fleecetrøjer 
til enhver 
arbejdssituation

REFLEKS-
EFFEKTER 

18053-316 | Fleecetrøje med kort lynlås, damepasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Fleksibel og tætsiddende høj krave.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18003-316 | Fleecetrøje med kort lynlås, moderne pasform
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Fleksibel og tætsiddende høj krave.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

• Brystlomme med lynlås.
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REFLEKS-
EFFEKTER 

18155-951 | Striktrøje med lynlås, damepasform
100% polyester - 300 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

• Forlommer med lynlås.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Striktrøjer og 
fleecejakke
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MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18105-951 | Striktrøje med lynlås, moderne pasform
100% polyester - 300 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Brystlomme med lynlås.

• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

MODERN FIT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18303-137 | Fleecejakke med lynlås, moderne pasform
100% polyester - 270 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Fleksibel og tætsiddende høj krave.

• Elastik ved håndled.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Lette jakker
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Aftagelig 
ID-kortholder

På jakkens forlomme findes en aftagelig ID-
kortholder. ID-kortholderen kan nemt fastgøres 

eller tages af ved hjælp af en trykknap. 

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18008-511 | Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

STRETCH
ZONES LAV VÆGT MODERN FIT

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18509-442 | Jakke, strækstof-zoner
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.

• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelsesfrihed.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18101-511 | Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Ergonomisk formede ærmer er konstrueret efter armenes naturlige 
bevægelser.
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VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18075-318 | Vintervest med CLIMASCOT®-fór, damepasform, 
vandafvisende
100% polyester - 260 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Vandafvisende.

• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.

• Elastik i ærmegab slutter godt til og sørger for, at varmen bliver ved kroppen.

Isolerende og lette 
veste til både mænd 
og kvinder

VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18065-318 | Vintervest med CLIMASCOT®-fór, vandafvisende, lav 
vægt
100% polyester - 260 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Vandafvisende.

• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.

• Elastik i ærmegab slutter godt til og sørger for, at varmen bliver ved kroppen.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18375-511 | Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

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

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

REFLEKS-
EFFEKTER 

EN ISO 15797

18365-511 | Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt
92% polyester/8% elastolefin - 260 g/m²

Testet ifølge EN ISO 15797. 

Størrelse: XS-4XL

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

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

• Strækstoffet kan industrivaskes efter EN ISO 15797.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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Dynamik. Fart. 
Bevægelse. 
Med dynamik og bevægelse fra 
motorsport.

Designlinjerne
Designlinjerne i tøjet er designet med inspiration i linjerne, der 
skaber fart og dynamik i Audi Sports racerbiler. Tøjet får således et 
sportspræget, aktivt, og slankende look.
Linjerne er i bevægelse hele vejen rundt om kroppen. 
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Lightweight Insulation 
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Jakker med 
CLIMASCOT®-fór

VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18015-318 | Jakke med CLIMASCOT®-fór, vandafvisende, lav vægt
100% polyester - 260 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Takket være forets lave massefylde og unikke komposition, fungerer produktet 
exceptionelt godt som isolerende mellemlag.

• Vandafvisende.

• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.

• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Innovativt fór
Termojakkens fór er af mærket CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. Ud over en særdeles 
høj isoleringsevne får man med CLIMASCOT® et 
åndbart letvægtsmateriale, der fylder meget lidt, 
når det presses sammen. Der er også tænkt på 
miljøet i CLIMASCOT®, da der under fremstillingen 
er anvendt genbrugsmaterialer. 
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VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18025-318 | Jakke med CLIMASCOT®-fór, damepasform, 
vandafvisende
100% polyester - 260 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Takket være forets lave massefylde og unikke komposition, fungerer produktet 
exceptionelt godt som isolerende mellemlag.

• Vandafvisende.

• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.

Hvor mange lag kræver arbejdet?
I overgangsperioden er to lag ofte tilstrækkeligt – det svedtransporterende inderste lag og det 
isolerende lag uden på. Termojakken med CLIMASCOT®-fór er det oplagte valg som en let og blød 
overgangsjakke – det isolerende lag 2. Bliver det rigtig koldt, fungerer termojakken exceptionelt 
godt som isolerende mellemlag. Det gør den takket være fórets lave massefylde og unikke 
komposition. 
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Certificeret åndbart og 
vandtæt
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Når arbejdet skal udføres uanset vind og vejr, så er 
det vigtigt at være ordentligt påklædt. Gå efter EN 
343-certificeringen, for at være sikker på komfort 
uanset nedbør og vind. Det første tal angiver 
vandtætheden, og det andet tal er åndbarheden 
i det samlede produkt. I begge skalaer løber 
værdierne fra 1-3, hvor 3 angiver den højeste 
klasse.
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LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

18011-249 | Skaljakke, damepasform, vindtæt og vandafvisende
100% polyester - 115 g/m²

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Vindtæt og vandafvisende.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Elastikregulering i nedre kant.

LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

18001-249 | Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, lav vægt
100% polyester - 115 g/m²

Størrelse: XS-4XL

• Vindtæt og vandafvisende.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Rib ved håndled slutter godt til og holder kulden ude.

• Elastikregulering i nedre kant.

Én jakke til hele året – skaljakker i 
forskellige stofkvaliteter
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Justérbar jakke
Den aftagelige hætte og den nederste kant kan justeres med regulerbare elastiksnører. Det yder en rigtig god 
beskyttelse mod kulde og blæst.  Elastiksnøren kan desuden skjules, så den ikke er i vejen og generer. Ærmerne har 
en indvendig rib ved håndleddet med hul til tommelfingeren, så jakken dækker helt op på håndryggen.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18311-231 | Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Godkendt efter EN 343 - kl. 3/3. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Ærmer med CORDURA®-forstærkninger.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

18301-231 | Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Godkendt efter EN 343 - kl. 3/3. 

Størrelse: XS-4XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Ærmer med CORDURA®-forstærkninger.

• Rib ved håndled slutter godt til og holder kulden ude.



112

Du finder i alt otte produkter 
med CLIMASCOT® i MASCOT® 
ACCELERATE. Se jakkerne på side 
114 og vestene på side 102.
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Hold varmen med 
CLIMASCOT®-fór 
Få fuldt udbytte med fór af mærket CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. Ud over en særdeles høj 
isoleringsevne får man med CLIMASCOT® et åndbart 
letvægtsmateriale, der fylder meget lidt, når det 
presses sammen. Der er også tænkt på miljøet, da 
der under fremstillingen af CLIMASCOT® er anvendt 
genbrugsmaterialer.



20209 2020933303 3330391010 910101809 180909 09010 010

114

LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18045-249 | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, damepasform, 
vindtæt og vandafvisende
100% polyester - 115 g/m²

Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,038 clo). 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Vindtæt og vandafvisende.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18035-249 | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, vindtæt og 
vandafvisende
100% polyester - 115 g/m²

Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,154 clo). 

Størrelse: XS-4XL

• Vindtæt og vandafvisende.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.

Varme vinterjakker til alle brancher
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18345-231 | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, damepasform, åndbar, 
vind- og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,103 clo) og EN 343 kl. 3/1. 

Størrelse: XS-3XL

• Specielt designet og figursyet til kvinder.

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 
næsten ingenting, når den presses sammen.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18335-231 | Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, åndbar, vind- og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Godkendt efter EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,258 clo) og EN 343 kl. 3/1. 

Størrelse: XS-4XL

• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.

• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten 
ingenting, når den presses sammen.

• Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.

• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.

• Ærmer med CORDURA®-forstærkninger.

Beskyttelse mod kulde og nedbør
Når kulde og nedbør for alvor er en udfordring, kan 
I med fordel gå efter tøj, der beskytter optimalt mod 
kulde og nedbør. Kig efter vintertøj med kuldenormen 
EN 342 og/eller nedbørsnormen EN 343. 
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Produkter udviklet til 
industrivask
En del produkter i MASCOT® ACCELERATE er udviklet med 
industrivaskerierne for øje. Alle tilbehørsmaterialer i disse 
produkter er derfor valgt ud fra, at de nemt kan klare gentagne 
industrivaskecyklusser inklusiv tunneltørring. 

Hold udkig efter ProWash®-symbolet for nemt at finde EN ISO 
15797-testede produkter.
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18382-959-91010
T-shirt, moderne pasform

18392-959-91010
T-shirt, damepasform

18383-961-91010
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961-91010
Polo-shirt, damepasform

18484-962-91010
Sweatshirt med lynlås, moderne pasform

18494-962-91010
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18584-962-91010
Hættetrøje med lynlås, moderne pasform

18365-511-91010
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18079-511-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18179-511-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt

18279-511-010
Bukser med lårlommer, fire-vejs strækstof, lav 

vægt

18569-442-010
Overall med CORDURA®-knælommer, strækstof-

zoner

18149-511-010
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs strækstof, lav 
vægt
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18381-959-91010
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959-91010
T-shirt, langærmet, damepasform

18384-962-91010
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962-91010
Sweatshirt, damepasform

18375-511-91010
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt

18101-511-91010
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511-91010
Jakke, damepasform, fire-vejs strækstof, lav vægt

18509-442-91010
Jakke, strækstof-zoner

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18679-442-010
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

18579-442-010
Bukser med CORDURA®-knælommer, strækstof-

zoner

18531-442-010
Bukser med CORDURA®-knæ- og hængelommer, 

strækstof-zoner

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs strækstof, lav 
vægt
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18079-511
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18179-511
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18078-511 DIAMOND
18088-511 PEARL

Bukser med CORDURA®-knælommer, 
damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18279-511
Bukser med lårlommer, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18479-311
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18031-311
Bukser med CORDURA®-knæ- og 

hængelommer, fire-vejs strækstof, 
lav vægt

18249-311
Knickers med knæ- og hængelommer, 

fire-vejs strækstof, lav vægt

18379-230
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

ekstra lav vægt

18779-230
Bukser, ekstra lav vægt

18478-230 DIAMOND
18488-230 PEARL

Bukser, damepasform, ekstra lav vægt

100% stretch, 
egnet til 
industrivask

100% stretch

Alle produkter samlet 
ét sted

Superlet 
twillstof
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18178-511 DIAMOND
18188-511 PEARL

Bukser med lårlommer, damepasform, 
fire-vejs strækstof, lav vægt

18149-511
Shorts, fire-vejs strækstof, lav vægt

18048-511 DIAMOND
18044-511 PEARL

Shorts, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18047-511 DIAMOND
18247-511 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18147-511 DIAMOND
18347-511 PEARL

Nederdel, damepasform, fire-vejs 
strækstof, lav vægt

18569-442
Overall med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18579-442
Bukser med CORDURA®-knælommer, 

strækstof-zoner

18531-442
Bukser med CORDURA®-knæ- og 
hængelommer, strækstof-zoner

18679-442
Bukser med lårlommer, strækstof-zoner

Let twill med 
stretchzoner
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18082-250
T-shirt, moderne pasform

18092-801
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO

18382-959
T-shirt, moderne pasform

18392-959
T-shirt, damepasform

18083-801
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, moderne pasform

18081-810
Polo-shirt, svedtransporterende 

COOLMAX® PRO, langærmet, moderne 
pasform

18384-962
Sweatshirt, moderne pasform

18394-962
Sweatshirt, damepasform

18484-962
Sweatshirt med lynlås, moderne 

pasform

18494-962
Sweatshirt med lynlås, damepasform

18105-951
Striktrøje med lynlås, moderne pasform

18155-951
Striktrøje med lynlås, damepasform

18365-511
Vest, fire-vejs strækstof, lav vægt

18375-511
Vest, damepasform, fire-vejs strækstof, 

lav vægt

18065-318
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18015-318
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

vandafvisende, lav vægt

18025-318
Jakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18001-249
Skaljakke, vindtæt og vandafvisende, 

lav vægt

18011-249
Skaljakke, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18301-231
Skaljakke, åndbar, vind- og vandtæt
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STRETCH

1809 91010010 09

STRETCH
ZONES

1809 20209 33303 91010010 09 1809 20209 33303 91010010 09

LIGHTWEIGHT

1809 20209 33303 91010010 09

LIGHTWEIGHT

1809 20209 33303 91010010 09 1809 20209 33303 91010010 09

EN ISO 15797 EN ISO 15797 EN ISO 15797 EN ISO 15797

EN ISO 15797

EN ISO 15797 EN ISO 15797 EN ISO 15797
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18383-961
Polo-shirt, moderne pasform

18393-961
Polo-shirt, damepasform

18381-959
T-shirt, langærmet, moderne pasform

18391-959
T-shirt, langærmet, damepasform

18091-810
T-shirt med V-hals, damepasform, 

svedtransporterende COOLMAX® PRO, 
langærmet

18584-962
Hættetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18003-316
Fleecetrøje med kort lynlås, moderne 

pasform

18053-316
Fleecetrøje med kort lynlås, 

damepasform

18103-316
Fleecetrøje med lynlås, moderne 

pasform

18153-316
Fleecetrøje med lynlås, damepasform

18075-318
Vintervest med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, vandafvisende

18303-137
Fleecejakke, moderne pasform

18101-511
Jakke, fire-vejs strækstof, lav vægt

18008-511
Jakke, damepasform, fire-vejs 

strækstof, lav vægt

18509-442
Jakke, strækstof-zoner

18311-231
Skaljakke, damepasform, åndbar, vind- 

og vandtæt

18035-249
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

vindtæt og vandafvisende

18045-249
Vinterjakke med CLIMASCOT®-
fór, damepasform, vindtæt og 

vandafvisende

18335-231
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

åndbar, vind- og vandtæt

18345-231
Vinterjakke med CLIMASCOT®-fór, 

damepasform, åndbar, vind- og 
vandtæt
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8MATCH mor og far
Beklædning til børn, der vil 
matche mor og far
Slidstærkt tøj, der er skabt til bevægelse – til børn i alderen 
3-14 år. Et fuldt program af beklædning fra inderst til yderst. 
Mix fede sæt – og lad børnene matche deres mors eller fars 
arbejdsbeklædning.
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Smarte T-shirts med print til børn
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18982-965 | T-shirt til børn, med print
100% bomuld - 175 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Et 100% bomuldsmateriale, der er fugtabsorberende og behageligt at bære 

ind mod huden.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

18992-965 | T-shirt til børn, med print
100% bomuld - 175 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Et 100% bomuldsmateriale, der er fugtabsorberende og behageligt at bære 

ind mod huden.
• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

18969-311 | Overall til børn, fire-vejs strækstof, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, 

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

slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• CORDURA®-forstærkninger på særligt udsatte steder giver høj slidstyrke og 

lang holdbarhed.

LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

18901-249 | Skaljakke til børn, vindtæt og vandafvisende
100% polyester - 115 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Vindtæt og vandafvisende.
• Aftagelig hætte med fór.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Rib ved håndled slutter godt til og holder kulden ude.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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REFLEKS-
EFFEKTER 

18903-316 | Fleecetrøje til børn, med kort lynlås
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Fleksibel og tætsiddende høj krave.
• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Lette fleecetrøjer 
til børn
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Slidstærkt tøj til børn
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ULTIMATE
STRETCH LAV VÆGT VANDAFVISENDE

ERGONOMISK
PASFORM

REFLEKS-
EFFEKTER 

18979-311 | Bukser til børn, fire-vejs strækstof, lav vægt
93% nylon/7% elastan - 250 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, 

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

slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige 

bevægelser.
• CORDURA®-forstærkninger på særligt udsatte steder giver høj slidstyrke og 

lang holdbarhed.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18915-318 | Jakke til børn, med CLIMASCOT®-fór, vandafvisende
100% polyester - 260 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 

næsten ingenting, når den presses sammen.
• Vandafvisende.
• Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Elastikbånd i ærmer og nedre kant.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18919-231 | Flyverdragt til børn, med CLIMASCOT®-fór, åndbar, vind- 
og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Størrelse: 3 - 8  år
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 

næsten ingenting, når den presses sammen.
• Aftagelig hætte med fór.
• CORDURA®-forstærkninger på særligt udsatte steder giver høj slidstyrke og 

lang holdbarhed.
• Ekstra lang lynlås med vindfang på ydersiden af underbenene til nem brug 

uden over støvler.

LAV VÆGT VINDTÆT VANDAFVISENDE
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18935-249 | Vinterjakke til børn, med CLIMASCOT®-fór,  vindtæt og 
vandafvisende
100% polyester - 115 g/m²

Størrelse: 3 - 14  år
• Vindtæt og vandafvisende.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 

næsten ingenting, når den presses sammen.
• Aftagelig hætte med fór.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Rib ved håndled slutter godt til og holder kulden ude.
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Lightweight Insulation 

RECYCLED CONTENT
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Vintertøj til børn

ÅNDBAR VINDTÆT VANDTÆT
REFLEKS-
EFFEKTER 

Lightweight Insulation 

18990-231 | Overtræksbuks til børn, med CLIMASOT®-fór, åndbar, 
vind- og vandtæt
100% polyester - 210 g/m²

Størrelse: 9 - 14  år
• Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
• Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder 

næsten ingenting, når den presses sammen.
• Elastik i talje og indvendig taljeregulering.
• Ekstra lang lynlås med vindfang på ydersiden af underbenene til nem brug 

uden over støvler.
• Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
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MASCOT tager 
etisk, socialt og 
miljømæssigt ansvar
Som global tekstilvirksomhed bærer vi et stort ansvar for at 
sikre mennesker og miljø både på produktionssteder og i resten 
af forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt naturligt tager. 
Derfor har vi blandt andet for mere end 10 år siden etableret 
vores egne produktionssteder i Vietnam og sidenhen Laos, hvor 
vi tilbyder gode, respektfulde og trygge arbejdspladser til 2400 
kollegaer.

Hos MASCOT har vi altid fokus på at sikre, at vores kunder 
får de bedst mulige produkter. Og med ’de bedste produkter’ 
tænker vi på alle aspekter af produktet. Det skal ikke alene 
være slidstærke produkter, der holder længe og dermed 
afværger unødvendig brug af nye ressourcer. Produktet skal 
også være produceret af mennesker, der føler sig trygge og 
godt tilpas på deres arbejdsplads, og af materialer, hvor vi har 
gennemsigtighed i oprindelsen, og som kan opnå eksempelvis 
Oeko-Tex®-certifikat.

MASCOTs produkter er løsninger. Og det er løsninger, der 
holder! Både slidstyrkemæssigt, og med omtanke og respekt 
for mennesker og miljø. Vores grundværdier er – også i sociale 
og miljømæssige sammenhænge – kvalitet og ordentlighed. 
Kvalitet i produkter, løsninger og aftaler, og ordentlighed 
forstået som både grundighed og anstændighed. 

De Forenede Nationers bæredygtighedsmål giver verden – og forbrugerne – en fælles linse til 
at anskue bæredygtig produktion igennem. Se hvordan en del af disse fokusområder allerede 
er indarbejdet i MASCOTs produktion af arbejdstøj side 36-45.
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32.000
varenumre

Mere end

98%
af alle ordrer sendes inden for 24 
timer

4,8
millioner produkter på lager
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Topautomatiseret 
logistikcenter

Leveringssikkerhed og effektivitet følger med produktet ud 
til jer. MASCOT er lagerførende af alle varer i alle størrelser 

og farver, så du hurtigt kan modtage de ønskede produkter. 
Vi behandler ordren inden for 24 timer fra ordreafgivelsen 

og sender varen ud til jer hurtigst muligt. Vores topmoderne 
og automatiserede logistikcenter sørger for hurtig og fejlfri 

ekspedition.
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore er et online logistik- og 
bestillingssystem. Systemet er udviklet til at 
gøre jeres bestilling og ordrehåndtering nem, 
hurtig og fejlfri.  Det tilrettes hver enkelt 
virksomheds produktsortiment og behov inden for 
arbejdsbeklædning og personlige værnemidler. 
Kontakt jeres lokale MASCOT-forhandler og kom 
godt i gang med det samme. 
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MASCOT tilbyder en enkel arbejdstøjsløsning til multinationale virksomheder 
på tværs af grænser. Hvis jeres virksomhed har mere end 1000 
arbejdstøjsbrugere internationalt, vil I kunne opnå alle fordelene ved at have 
én kontaktperson hos MASCOT.

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

minimal administration

• Central projektledelse med én 
kontaktperson på tværs af grænser

• Stort forhandlernetværk i hele Europa og 
forhandlere i hele verden

• Ensartet kvalitet, produktsortiment og 
service

Spar tid og penge på 
administration med en 
global aftale
Arbejder jeres virksomhed i flere lande? MASCOT 
kan gøre indkøbet af arbejdstøj mere enkelt, da vi 
tilbyder én indkøbsløsning til jeres virksomhed – 
globalt.
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Tryk og broderi
Hos MASCOT kan tryk og broderi være en integreret del af 
arbejdstøjsbestillingen. Uanset hvilken bestillingsløsning I vælger, er det 
enkelt at føje logotryk eller broderi til jeres bestilling. Det sikrer jer en 
effektiv og hurtig håndtering af jeres trykordrer, så medarbejderne hurtigt 
kan få tøj med jeres firmanavn. 

Der er naturligvis gjort god plads til logotryk og broderi på produkterne i 
MASCOT® ACCELERATE. Produkter af strækstof skal påtrykkes et strækbart 
logo. 



144



145

Individuelle produkttilpasninger
– mere end et standardsortiment til rådighed
Er I en større virksomhed med individuelle behov, der ikke dækkes af MASCOTs standardsortiment? 
Så er det måske en mulighed, at I benytter jer af muligheden for at få en skræddersyet MASCOT-
løsning til jeres medarbejdere. Måske har I brug for specialstørrelser, en ekstra lomme til et bestemt 
værktøj, noget andet stof eller en anden farve. Eller måske er det en eller flere helt nye produkttyper 
eller modeller, I ønsker at få lavet. Det hele er muligt, og vi stiller eksperter til rådighed, så vi 
sammen finder den løsning, der passer jer allerbedst. 

Hos MASCOT kategoriserer vi de mange typer af individuelle produkttilpasninger lidt forskelligt 
alt efter, hvor omfattende ændringerne er. Der vil for nogle typer specialfremstillede varer være et 
minimummængde af produkter, der skal bestilles, og leveringstiden er naturligvis længere end på 
standardvarer. Dette aftales individuelt fra ordre til ordre.

Har I behov for specialordrer eller andre individuelle tilpasninger? Tag kontakt til din vanlige 
kontaktperson hos MASCOT eller din forhandler. Han/hun kan lede dig videre, så I kan få præcis det 
arbejdstøj, der matcher jeres behov.
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H. Hovedmål
Måles rundt om hovedet.

P. Halsvidde
Måles rundt om halsen – 1 cm 
over kravebenet.

A. Brystvidde
Måles rundt om det bredeste 
sted på brystet.

K1. Livvidde
Mål livvidden lige over 
navlen.

K2. Livvidde
Mål livvidden lige under 
navlen.

L. Hoftevidde
Måles rundt om hoftens 
bredeste punkt.

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

T. Højde
Din fulde højde.

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

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

Det er forskellige mål, du skal tage, alt efter hvilken beklædningsdel, du ønsker. Hvis dit mål ikke svarer 
direkte til en størrelse, skal du som hovedregel gå mod højre i skemaet og tage størrelsen, der er større.

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

A - Brystvidde (inch) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Brystvidde (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

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

P - Halsvidde (inch) 2019.5191817.516.515.514

Skjorter

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L - Hoftevidde (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Livvidde (inch) 4038363433

K1/K2 - Livvidde (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Benlængde (inch)

E - Benlængde (inch)

3634

35

32

32

30

30

E - Benlængde (cm)

E - Benlængde (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Livvidde (inch)*

*Overall findes ikke i ulige størrelser.

K1/K2 - Livvidde (cm)*

L - Hoftevidde (inch) 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
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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

C45

XSXXS

73

C44

70,5

C43

68

C42

Bukser/overalls

Hovedbeklædning

H - Hovedmål (inch)

H - Hovedmål (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS
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PEARL FIT

DIAMOND FIT

144

57

156

61.558

6XL

Du finder MASCOTs damebukser, -shorts og nederdele i to forskellige pasformer. Det er din krops mål, der afgør, hvilken pasform du skal vælge. De to 
damepasformer hedder: DIAMOND og PEARL.

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

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

2) Find din størrelse
Du finder din størrelse ved at måle din hoftevidde rundt om hoftens bredeste punkt. Kig i skemaet under din pasform: Aflæs din størrelse i skemaet ud fra 
hoftevidden.

E - Benlængde (cm) 8276

E - Benlængde (inch) 3230

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMS

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMS

148

53.5

136

5XL

C56C54C52C50C48C46C44C42C40C38C36C34

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34

86 140132124L - Hoftevidde (cm) 11610810092

34 555249L - Hoftevidde (inch) 45.542.539.536

Husk også at måle benlængden. Alle MASCOTs damebukser findes i 
to benlængder: 76 cm og 82 cm.

30.5

29

53.5

50.5

50.5

48

48

45.5

45.5

43.5

43.5

41

41

38.5

38.5

37

Livvidde (inch)

Livvidde (inch)

37

35.5

35.5

34

34

32

32

30.5

78

74

136

128

128

122

122

116

116

110

110

104

104

98

98

94

Livvidde (cm)

Livvidde (cm)

94

90

90

86

86

82

82

78

37.5

39.5

55

60.5

53

58

51

56

49

53.5

47

51

45

49

43.5

47

L - Hoftevidde (inch)

L - Hoftevidde (inch)

42

45.5

41

44

39.5

42.5

38.5

41

95

100

140

154

135

148

130

142

125

136

120

130

115

124

110

120

L - Hoftevidde (cm)

L - Hoftevidde (cm)

107

116

104

112

101

108

98

104

Damebukser og nederdele
PEARL-pasform: Der er mindre end 20 cm forskel på livvidde og hoftemål.

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

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Brystvidde (inch)

A - Brystvidde (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Overdele

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

BØRN
I MASCOTs sortiment finder du også produkter til børn. For at finde den rigtige størrelse skal du som 
udgangspunkt gå efter barnets højde.

Hoftevidde (inch) 3330.528.52624.523

Hoftevidde (cm) 847872666258

Livvidde (inch) 2624.52321.520.519.5

Livvidde (cm) 666258545250

Bryst (inch) 31.52926.524.52321

Bryst (cm) 807468625854

Alder (år) 13-1411-129-107-85-63-4

Højde (cm) 164152140128116104
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MASCOT – et hurtig, nemt og 
kvalitetsbevidst valg
Det er nemt at handle med MASCOT. Du har et helt 
sortiment af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj til rådighed 
– fra top til tå og fra sommer til vinter. Du behøver 
kun at handle ét sted, og så får du salgsbackup i hele 
verden. Du kan desuden automatisere så meget af din 
samhandel med MASCOT, som du ønsker. 

Det er også hurtigt at handle med MASCOT. Vi stiller 
brugervenlige, online bestillingsplatforme til din 
rådighed, så du kan spare tid og minimere fejlkilder. Og 
så ekspederer vi ordrer fra hele verden inden for 24-48 
timer fra et fuldautomatisk, topmoderne logistikcenter 
med en kontinuerlig lagerbeholdning på mere end 4,8 
millioner produkter. Fejlfrit og hurtigt – og, hvis du 
ønsker det, individuelt pakket. 

Og så er MASCOT et kvalitetsbevidst valg fra 
din side. Det handler ikke alene om, at selve 
arbejdstøjsprodukterne og sikkerhedsskoene er 
gennemtestede og på et højt kvalitetsniveau. Det 

handler også om, at du får de mest effektive bestillings- 
og serviceløsninger. Sidst men ikke mindst betyder 
det også, at du hos MASCOT køber produkter, der er 
produceret under gode forhold. Langt størsteparten af 
MASCOTs varer bliver produceret på vores egne CSR-
certificerede fabrikker i Vietnam og Laos. Vi garanterer 
gode arbejdsforhold – og arbejdstøj med socialt ansvar.

Når du handler med MASCOT, handler du med en 
virksomhed under konstant udvikling inden for 
produkter, services og løsninger. Vi fokuserer på 
vores kunders og potentielle kunders muligheder og 
begrænsninger. Disse input er omdrejningspunktet for 
udvikling af nye produkter og løsninger fra MASCOT. 
Vi vil være et skridt foran med at levere de bedste 
løsninger til vores kunder. For det betyder, at vores 
kunder også er et skridt foran. 
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4.800.000
PRODUKTER PÅ 
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Danmark
tlf. 87 24 47 00
info@mascot.dk · www.mascot.dk       

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




