MASCOT® ACCELERATE SAFE | NL

MASCOT®
WORKWEAR

MASCOT SAFE
®

Een uitgebreid assortiment
veiligheidskleding
MASCOT heeft een van de grootste assortimenten gecertificeerde
veiligheidskleding binnen de branche. Om het voor u gemakkelijker te
maken, hebben we het assortiment onderverdeeld in collecties met elk
hun eigen specifieke kenmerken. U kunt kiezen uit drie fluorescerende
basiskleuren en een groot aantal verschillende producttypes. Van top tot
teen en van onder- tot buitenkleding.

Zichtbaar en veilig met EN ISO 20471
EN ISO 20471 is een internationaal erkende norm, die eisen stelt aan
zichtbare werkkleding voor werknemers in risicogebieden. De norm is
onderverdeeld in drie klassen in overeenkomst met de risicozone waarin
gewerkt wordt en hoe goed het product werknemers kan beschermen.

Kies de veiligheidsklasse zorgvuldig
Welke klasse u moet kiezen, is afhankelijk van de vereiste zichtbaarheid
en de bijbehorende vereisten voor het aantal reflectoren en het
fluorescerende materiaal. De hoogste klasse is klasse 3. Bij MASCOT
kunt u klasse 3 op twee manieren bereiken. U kunt ofwel een product
kiezen dat op zichzelf onder klasse 3 valt (bijvoorbeeld een jas), of twee
producten die samen gecertificeerd zijn voor klasse 3.
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Goede redenen om te
kiezen voor MASCOT® SAFE
Gecertificeerd zichtbaar en veilig
• Goedgekeurd conform de internationaal erkende EN
ISO 20471-norm.
• Met het fluorescerende materiaal blijft u zichtbaar bij
daglicht en de reflectoren houden u zichtbaar in het
donker.
• Het vuilafstotende oppervlak houdt de kleding schoon
waardoor uw zichtbaarheid langer gegarandeerd blijft.

Veiligheidskleding voor iedereen
• Voor iedereen die gecertificeerde veiligheidskleding
nodig heeft – functies voor alle branches.
• Broeken met tot wel drie lengtematen en een groot
aantal verschillende breedtematen.
• Drie verschillende fluorescerende basiskleuren en veel
contrastkleuren.

Alleen het beste voor de werkdag
• Innovatieve stofkwaliteiten met de focus op
slijtvastheid, comfort en veiligheid.
• Unieke bewegingsvrijheid voor een werkdag in hoog
tempo.
• Grondig geteste zakken en details.
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Combineer producten om
de hoogste bescherming te
bereiken
Als u of uw collega’s behoefte hebben aan de hoogste
veiligheidsklasse onder EN ISO 20471, heeft u twee
mogelijkheden. U kunt ofwel een product kiezen dat op
zichzelf onder klasse 3 valt, of twee producten die samen
gecertificeerd zijn voor klasse 3. MASCOT heeft goedkeuring
gekregen voor een volledig uniek en eenvoudig lettersysteem
dat de verschillende klassen overzichtelijk maakt en waarmee
u gemakkelijk kunt combineren voor kleding van klasse 3.
Het systeem is goedgekeurd door het certificeringsinstituut
en het neemt onzekerheid weg. Op deze manier hebben
medewerkers altijd kleding met de juiste veiligheidsklasse.

Gecombineerde certificering

Bij MASCOT kunt u twee afzonderlijke producten
met EN ISO 20471 combineren om een klasse
3-certificering te bereiken voor de complete set.

Tops met reflecterende strepen om
de mouwen

Vesten en tops zonder
reflecterende strepen
om de mouwen

A B C
Broek *)

Y Φ Φ Φ
Z Φ Ε Ε

Korte broek of 3/4 broek

X Φ Φ Ε

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

Jas 19009-511 is kleding met klasse 2 (Hi-Vis groep A) en driekwart broek met
knie- en spijkerzakken 19049-711 is kleding met klasse 1 (Hi-Vis groep X). Wanneer
de twee producten samen worden gedragen, heeft u de hoogste veiligheid bereikt
met de gecertificeerde klasse 3. Op dezelfde manier kunnen alle producten van
MASCOT gecombineerd worden om een nog hogere gecertificeerde beschermingsklasse te bereiken. Op elke foto met veiligheidskleding hebben we de certificeringsklasse van de volledige set aangegeven. Let op het pictogram.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE

MASCOT
ACCELERATE
SAFE

®
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MASCOT® ACCELERATE SAFE
MASCOT® ACCELERATE SAFE is hi-vis kleding voor iedereen die behoefte heeft aan zichtbaarheid,
maximale bewegingsvrijheid en heel veel functionele details. Voor iedereen die bijzondere eisen stelt aan
veiligheidskleding.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE is verkrijgbaar in de volgende
kleurencombinaties

14010

1444

hi-vis oranje/
donkermarine

hi-vis oranje/
donkerpetrol

1433
hi-vis oranje/
mosgroen

1418
hi-vis oranje/
donkerantraciet

1709
hi-vis geel/
zwart

17010

1744

hi-vis geel/
donkermarine

hi-vis geel/
donkerpetrol

22210
hi-vis rood/
donkermarine

22218
hi-vis rood/
donkerantraciet
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Het verschil zit
in de details

Effectieve ventilatie van het been via
een rits achter op de dij.
BREATHABLE

LIGHTWEIGHT
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INSULATING

BREATHABLE

De unieke CLIMASCOT®-voering houdt de warmte effectief
vast. De voering is licht en zacht en neemt bijna geen
ruimte in wanneer deze wordt samengedrukt.

MASCOT® ACCELERATE SAFE
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Broeken van MASCOT® ACCELERATE SAFE
Vind de broeken van MASCOT® ACCELERATE SAFE die passen bij uw werkzaamheden.
Naast de productvarianten kunnen de stofkwaliteiten u tot de optimale oplossing
brengen.

STOFTYPE

711
100% stretchstof
Samenstelling:
92% polyester/8% elastaan

ULTIMATE STRETCH

WATER REPELLENT

Bodybroek met knieen spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19169-711
zie pagina 40

Bodybroek met knieen spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19069-711
zie pagina 40

Broek met knie- en
spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19031-711
zie pagina 37

Broek met knie- en
spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19131-711
zie pagina 38

Broek met kniezakken, in
4 richtingen rekbaar
19079-511
zie pagina 16

Broek met kniezakken,
vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511
zie pagina 21

Broek met kniezakken, in
4 richtingen rekbaar
19179-511
zie pagina 23

Broek met kniezakken,
vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511
zie pagina 25

Overall met kniezakken,
stretchzones
19519-236
zie pagina 63

Amerikaanse overall met
kniezakken, stretchzones
19569-236
zie pagina 59

Amerikaanse overall met
kniezakken, stretchzones
19669-236
zie pagina 61

Broek met kniezakken,
stretchzones
19579-236
zie pagina 54

STOFTYPE

511
100% stretchstof, geschikt
voor industrieel wassen
Samenstelling: 88% polyester/12% elastolefine

ULTIMATE STRETCH

WATER REPELLENT

STOFTYPE

236
Lichte stof met stretchzones
Samenstelling:
70% polyester/30% katoen

STRETCH ZONES

LIGHTWEIGHT
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Broek met kniezakken, in
4 richtingen rekbaar
19479-711
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in
4 richtingen rekbaar
19879-711
zie pagina 45

Driekwart broek met knieen spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19049-711
zie pagina 49

Shorts, lange met
spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19349-711
zie pagina 46

Rok, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19244-711
zie pagina 49

Broek met kniezakken, in
4 richtingen rekbaar
19279-510
zie pagina 26

Broek met dijbeenzakken,
in 4 richtingen rekbaar
19379-510
zie pagina 29

Shorts, lange, in 4
richtingen rekbaar
19249-510
zie pagina 18

Shorts, lange, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4
richtingen rekbaar
19248-510
zie pagina 33

STOFTYPE

510
100% stretchstof, extra
lichtgewicht, geschikt voor
industrieel wassen
Samenstelling: 83% gerecycled
polyester/17% elastolefine

ULTIMATE STRETCH

WATER REPELLENT

LIGHTWEIGHT

RECYCLED
POLYESTER

STOFTYPE

449
Lichtgewicht stof, lichte
stretch
Samenstelling:
100% polyester

WATERPROOF

WINDPROOF

Broek met kniezakken,
vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, stretchzones
19578-236
zie pagina 56

Broek met kniezakken,
stretchzones
19679-236
zie pagina 50

Broek met kniezakken,
vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, stretchzones
19678-236
zie pagina 52

BREATHABLE

Winterbroek met
kniezakken, CLIMASCOT®voering
19090-449
zie pagina 74

Overtrekbroek met lichte
voering, waterdicht
19590-449
zie pagina 73

LIGHTWEIGHT
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Bovenkleding voor alle weersomstandigheden
Van onder- tot buitenkleding. Bekijk het overzicht met T-shirts, truien en jassen.
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Parka met CLIMASCOT®voering, lichtgewicht
19030-449
zie pagina 71

Winterjas met
CLIMASCOT®-voering
19335-231
zie pagina 54

Winterjas met
CLIMASCOT®-voering,
ademend, wind- en
waterdicht
19435-231
zie pagina 54

Winterjas met
CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449
zie pagina 74

Winterjas met
CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm,
lichtgewicht
19045-449
zie pagina 56

Shell jas met voering,
vrouwelijke pasvorm,
lichtgewicht
19011-449
zie pagina 73

Jas, in 4 richtingen
rekbaar
19009-511
zie pagina 23

Jas, vrouwelijke pasvorm,
in 4 richtingen rekbaar
19008-511
zie pagina 20

Jas, stretchzones
19509-236
zie pagina 58

Sweatshirt, moderne
pasvorm
19084-781
zie pagina 37

Sweatshirt met rits,
moderne pasvorm
19184-781
zie pagina 26

Capuchontrui met rits,
moderne pasvorm
19284-781
zie pagina 50

Gebreide trui met korte
rits
19005-351
zie pagina 38

T-shirt, vrouwelijke
pasvorm
19092-771
zie pagina 32

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771
zie pagina 30

Poloshirt, vrouwelijke
pasvorm
19093-771
zie pagina 49

Poloshirt, moderne
pasvorm
19083-771
zie pagina 34

T-shirt met lange
mouwen, vrouwelijke
pasvorm
19091-771
zie pagina 52

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Shell jas met voering,
lichtgewicht
19001-449
zie pagina 72

Shell jas met lichte
voering, waterdicht
19301-231
zie pagina 68

Softshell jas met reflectieeffecten
19202-291
zie pagina 66

Softshell jas met reflectieeffecten, vrouwelijke
pasvorm
19212-291
zie pagina 66

Softshell jas, ademend,
winddicht en
waterafstotend
19002-143
zie pagina 28

Softshell jas,
vrouwelijke pasvorm,
ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143
zie pagina 69

Fleecetrui met korte rits,
vrouwelijke pasvorm
19353-316
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316
zie pagina 65

Fleecetrui met rits,
vrouwelijke pasvorm
19453-316
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316
zie pagina 64

Fleecetrui met rits,
vrouwelijke pasvorm
19153-315
zie pagina 24

Fleecetrui met rits
19103-315
zie pagina 46

T-shirt met lange
mouwen, moderne
pasvorm
19081-771
zie pagina 61

Gereedschapsvest in 4
richtingen rekbaar
19589-711
zie pagina 45

T-shirt met print,
moderne pasvorm
19182-965
zie pagina 49
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14010

1418

1433

Stofkwaliteit 511
Stofkwaliteit 511 biedt ultieme elasticiteit
in alle richtingen en is geschikt voor
industrieel wassen.

ULTIMATE
STRETCH

1444

17010

1709

1744

22210

22218

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

KNIEZAKKEN

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19079-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0400 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82+90 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE
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Flexibele kniezakken met hoge slijtvastheid
De kniezakken zijn gemaakt van het zeer slijtvaste CORDURA®, dat volgens tests zeven keer sterker is dan katoen.
U zet de kniebeschermers er gemakkelijk van onderaf in, precies op de gewenste hoogte.

Elastische stretchstof die geschikt is voor industrieel wassen
De stretchstof is ontwikkeld met de meest geavanceerde elastische vezels die er zijn. Daardoor heeft het product
niet alleen een buitengewoon elastisch vermogen, maar is het ook geschikt voor industrieel wassen op 60 graden.
Het ProWash®-merk is uw garantie dat het product bestand is tegen industrieel wassen en drogen.

Een groot aantal ruime zakken
In de ruime zakken van de broek kunt u veel gereedschap kwijt. Verdeel het over de voorzakken, achterzakken,
dijzakken, duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen en zakken met klep voorop de dij. De kleppen van de zakken,
die het meest blootstaan aan vuil, zijn vuilafstotend. De dijzak heeft een gevoerd telefoonvak, verborgen
drukknopen en een afneembare pashouder. Een extra detail is de verborgen hamerlus aan de rechterkant.
De zakken zijn volledig in het ontwerp geïntegreerd. In combinatie met het elastische materiaal kunt u daardoor
uw zakken volstoppen zonder dat uw bewegingsvrijheid wordt beperkt.

Elastische stof die al uw bewegingen volgt
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid. De multifunctionele
stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
De zachte achterkant en de flexibele stof zorgen ervoor dat u de broek nauwelijks voelt.

Gecertificeerd zichtbaar en veilig
Goedgekeurd conform de internationaal erkende EN ISO 20471-norm met vereisten voor zichtbare werkkleding
voor medewerkers in hoge risicogebieden. Met het fluorescerende materiaal blijft u zichtbaar bij daglicht en de
reflectoren met het hoogste reflecterende vermogen houden u zichtbaar in het donker.
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14010

1418

1433
ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19008-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²

17010

1709

1744

Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,1000 m² (XS-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving met schuine reflectie.

22210
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DIAMOND FIT

14010

1418

1433

ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

KNIEZAKKEN

17010

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19078-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0200 m² (76 cm) - 0,0200 m² (82 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.

1709

1744

22210

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 34‑C 56 • 82 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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Extra zakken nodig?
Heeft u op uw huidige broek extra zakken nodig voor
uw gereedschap? Dan zijn de losse spijkerzakken
19450-126 een goede oplossing. De zakken kunt u
bevestigen met patentknopen.

14

17

222

010

MASCOT® COMPLETE | Spijkerzakken, CORDURA® versterkingen
Artikelnummer: 19450-126
100% polyester - 190 g/m²
One size
• Op bepaalde plaatsen versterkt met CORDURA®.
• Bevestigen met patentknopen.
• Afmeting 20 x 24 cm.
• Past bij een selectie onderstukken uit MASCOT® ACCELERATE SAFE.
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14010

1418

1444

17010

1433

01014

01017

10222

1814

18222

3314

1709

ULTIMATE
STRETCH

1744

ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

22210

0917

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

KNIEZAKKEN

22218

WATERAFSTOTEND

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jas, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19009-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,3300 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving met schuine reflectie.

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19179-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²
Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0300 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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14010

1418

1433

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met rits, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19153-315
94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²
Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Het product
is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,4800 m² (XS) - 0,1500 m² (S-5XL) logo.
Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.

17010

22210

24
24

1709

1744

Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Binnenzakken.
• Afneembare ID-kaarthouder.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

DIAMOND FIT

01014

01017

10222

0917

ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

KNIEZAKKEN

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19178-511
88% polyester/12% elastolefine - 275 g/m²
Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0300 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

1814

4417

3314

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 34‑C 56 • 82 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Sweatshirt met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19184-781
50% polyester/50% katoen - 260 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF
40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,2300 m² (XS-S) - 0,0200 m² (M-5XL) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: XS‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor
extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19279-510
83% gerecycled polyester/17% elastolefine - 205 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd voor het
aanbrengen van 0,0400 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82+90 cm) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het
gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is
ook nog eens waterafstotend.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal
zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de
kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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Kwaliteit 510 is een zeer
lichte stof met ultieme
elastische eigenschappen, die
bewegingsvrijheid en maximaal
comfort garanderen. Het
materiaal bestaat voor 83% uit
gerecycled polyester en kan ook
industrieel worden gewassen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
Artikelnummer: 19002-143
100% polyester - 330 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,3900 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
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Maat: S‑5XL
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• Afneembare ID-kaarthouder.
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Oeko-Tex® Standard 100
MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met dijbeenzakken, in 4 richtingen
rekbaar
Artikelnummer: 19379-510
83% gerecycled polyester/17% elastolefine - 205 g/m²
Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• CORDURA® (1000 D) versterking op de knie.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met
de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Het product kan industrieel gewassen worden.

Het Oeko-Tex®-merk is uw garantie voor producten die zijn
onderzocht op stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De
Oeko-Tex® Standard 100 is een internationaal erkende certificering
en de eerste toonaangevende gezondheidsmarkering voor textiel.
De Oeko-Tex®-markering garandeert dat de producten zijn getest
op en goedgekeurd voor chemicaliën en kleurstoffen die schadelijk
of vermoedelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.
Oeko-Tex® stelt strenge eisen aan producten met deze markering –
strengere eisen dan zijn vastgelegd in de wet. De markering wordt
toegekend nadat het product uitgebreid is getest en goedgekeurd
door een onafhankelijke partij en betreft alle materialen waaruit
het product bestaat. Dat betekent dat niet alleen de stof wordt
getest, maar ook opdrukken en accessoires zoals ritsen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19249-510
83% gerecycled polyester/17% elastolefine - 205 g/m²
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Hi-Vis groep X. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1 (C44-C46), kl. 2 (C47-C68).
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,3200 m² (C44-C46) - 0,0000
m² (C47-C68) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het
logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 40.5 cm: C 44‑C 68
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19082-771
50% polyester/50% katoen - 150 g/m²
Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Gecertificeerd volgens EN
13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,0600 m²
(S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo
op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19092-771
50% polyester/50% katoen - 150 g/m²
Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Gecertificeerd
volgens EN 13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,3000 m² (XS) - 0,0000 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
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Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange, vrouwelijke pasvorm DIAMOND, in
4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19248-510
83% gerecycled polyester/17% elastolefine - 205 g/m²
Hi-Vis groep X. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1 (C34-C38), kl. 2 (C40-C56).
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,3300 m² (C34-C38) - 0,0400
m² (C40-C56) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het
logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
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Binnenbeenlengte en maat: 40.5 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Poloshirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19083-771
50% polyester/50% katoen - 150 g/m²
Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Gecertificeerd volgens EN
13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,0800 m²
(S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo
op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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Stofkwaliteit 711
Nieuw ontwikkelde stof met stretch in
vier richtingen, hoge zichtbaarheid en
uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

36
36

MASCOT® ACCELERATE SAFE

1418

14010

1444

14010

1418

1433

1444

17010

1709

1744

22210

22218

1433

17010

1709

PREMIUM

EN 13758-2

40+

MODERN FIT

1744

22210

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Sweatshirt, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19084-781
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50% polyester/50% katoen - 260 g/m²
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met knie- en spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19031-711
92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Gecertificeerd
volgens EN 13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,2400 m² (XS) - 0,0300 m² (M-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: XS‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0500 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• De kniezakken van CORDURA®, een stof rekbaar in twee richtingen, zorgen voor extra
bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Gebreide trui met korte rits
Artikelnummer: 19005-351
100% polyester - 380 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,3200 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Rits bij de hals met windvanger.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Afneembare ID-kaarthouder.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met knie- en spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19131-711
92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²
Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0400 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• De kniezakken van CORDURA®, een stof rekbaar in twee richtingen, zorgen voor extra
bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

38
38

MASCOT® ACCELERATE SAFE

39

0917

ULTIMATE
STRETCH

40
40

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

1709

SPIJKER
ZAKKEN

KNIEZAKKEN

MAGNET

ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

WATERAFSTOTEND

ERGONOMISCHE
PASVORM

SPIJKER
ZAKKEN

KNIEZAKKEN

MAGNET

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bodybroek met knie- en spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19169-711

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Bodybroek met knie- en spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19069-711

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.

Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,2200 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• De kniezakken van CORDURA®, een stof rekbaar in twee richtingen, zorgen voor extra
bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• Effectieve ventilatie van het been via een rits achter op de dij.
• De kniezakken van CORDURA®, een stof rekbaar in twee richtingen, zorgen voor extra
bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.
• De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw
knieën zitten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Individuele aanpassing
De bodybroek heeft een groot aantal functies die naar eigen
wens kunnen worden aangepast. De schouderbanden kunnen
worden versteld, zodat de bodybroek goed zit en de zakken op het
bovenstuk en de pijpen op de juiste plek zitten. Aan de buitenkant
van de pijp zit een afneembare knoop om een meshouder aan
te bevestigen, en op de dijzak is een afneembare pashouder
geïntegreerd.

Een groot aantal ruime zakken
In de vele ruime zakken van de bodybroek kunt u heel wat
gereedschap kwijt. Verdeel het over de afneembare spijkerzakken
met Kevlar®- en CORDURA®-verstevigingen, voorzakken,
achterzakken, dijzakken, zakken met klep voorop de dij,
duimstokzak en borstzak. Bovendien is er een verticale rits voor
ventilatie achter op de benen en ventilatie op de rug.

Flexibele kniezakken met hoge slijtvastheid
De kniezakken zijn verstelbaar en gemaakt van een speciale
samenstelling van in twee richtingen rekkende stretchstof en
CORDURA®, dat volgens tests zeven keer sterker is dan katoen. De
kniebeschermers kunnen van onderaf worden geplaatst.

Uiterst comfortabel en zeer slijtvast
De stretchstof is elastisch in alle richtingen. Dat zorgt voor een
onovertroffen bewegingsvrijheid waarbij niets strak zit of irriteert.
De multifunctionele stof combineert een laag gewicht met een zeer
hoge slijtvastheid, en is bovendien waterafstotend. Door de zachte
achterkant en de flexibele stof is de bodybroek bijna niet voelbaar
op de huid.

Gecertificeerd zichtbaar en veilig
Goedgekeurd conform de internationaal erkende EN ISO 20471norm met vereisten voor zichtbare werkkleding voor medewerkers
in hoge risicogebieden. Met het fluorescerende materiaal blijft
u zichtbaar bij daglicht en de reflectoren met het hoogste
reflecterende vermogen houden u zichtbaar in het donker.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Gereedschapsvest in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19589-711

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19879-711

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

Hi-Vis groep C. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,2500 m² (S/L/2XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd voor
het aanbrengen van 0,0300 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Het goedgekeurde
aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen
elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471
certificering te behouden.

Maat: S, L & 2XL
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Gereedschapslussen aan beide zijden.
• Ventilatie op de rug.

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van
het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen van
het lichaam.
• Versterkte duimstokzak.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd
optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of
LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, in 4 richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19479-711
92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²
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Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd voor
het aanbrengen van 0,0700 m² (76 cm) - 0,1000 m² (82+90 cm) logo. Het goedgekeurde
aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen
elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471
certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van
het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen van
het lichaam.
• Versterkte duimstokzak.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd
optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of
LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met rits
Artikelnummer: 19103-315
94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²
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Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,2900 m² (S-4XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shorts, lange met spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
Artikelnummer: 19349-711

Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Binnenzakken.
• Afneembare ID-kaarthouder.

Hi-Vis groep X. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2 (C47-C68), kl. 1 (C44-C46).
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,3500 m² (C44-C46) - 0,0400
m² (C47-C68) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het
logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 40.5 cm: C 44‑C 68
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen
van het lichaam volgt en steun biedt.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Slijtvast

Ademend vermogen

Zeer slijtvast

CORDURA® tegen slijtage
Slijtvaste kleding is extreem belangrijk als
er hard wordt gewerkt. De spijkerzakken
en duimstokzakken moeten tegen een
stootje kunnen. Daarom maakt MASCOT op
bepaalde plaatsen van de kleding gebruik
van CORDURA® om slijtage tegen te gaan,
bijvoorbeeld op kniezakken, spijkerzakken
en duimstokzakken. CORDURA® is namelijk
zeven keer sterker dan bijvoorbeeld katoen.
Wij gebruiken zowel 1000D CORDURA® als
500D CORDURA®.

Scheurbestendig

Scheurbestendig
300-voudige vergroting van het
CORDURA® Textiel
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt met print, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19182-965

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19093-771

100% katoen - 175 g/m²

50% polyester/50% katoen - 150 g/m²

Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot bij de hals.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2 (XS = kl. 1). Gecertificeerd
volgens EN 13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,2900 m² (XS) - 0,0000 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Driekwart broek met knie- en spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19049-711

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Rok, vrouwelijke pasvorm DIAMOND, in 4
richtingen rekbaar
Artikelnummer: 19244-711

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

92% polyester/8% elastaan - 265 g/m²

Hi-Vis groep X. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,2700 m² (59 cm) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

Hi-Vis groep X. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,3000 m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.

Binnenbeenlengte en maat: 59 cm: C 44‑C 68
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.
• Afneembare spijkerzakken.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• De kniezakken van CORDURA®, een stof rekbaar in twee richtingen, zorgen voor extra
bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.
• De opening van de kniezak zorgt bovendien voor ventilatie rond de knie.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT.

Lengte en maat: 58 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke
bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge
slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Capuchontrui met rits, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19284-781
50% polyester/50% katoen - 260 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-S = kl. 2). Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF
40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,2400 m² (XS-S) - 0,0300 m² (M-5XL) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: XS‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor
extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, stretchzones
Artikelnummer: 19679-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd voor het
aanbrengen van 0,0300 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82+90 cm) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het
gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor
zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de
plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam
volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm
en zitten alle details op de juiste plaats.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de
kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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Stofkwaliteit 236
Stofkwaliteit 236 combineert een
zeer laag gewicht met stretchzones.
Producten van deze stofkwaliteit
zijn extreem licht, zijn tevens van
hoge kwaliteit en hebben een goede
slijtvastheid.

MASCOT® ACCELERATE SAFE
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt met lange mouwen, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19091-771
50% polyester/50% katoen - 150 g/m²
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Hi-Vis groep B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Gecertificeerd volgens EN
13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,0700 m²
(XS-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo
op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, stretchzones
Artikelnummer: 19678-236

Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0200 m² (76 cm) - 0,0500 m² (82 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.

70% polyester/30% katoen - 215 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 34‑C 56 • 82 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig
weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Breng uw werkplek onder
de aandacht met uw
bedrijfsnaam en logo
Houd er rekening mee dat er speciale eisen gelden voor het bedrukken
van logo’s en borduurwerk op fluorescerende veiligheidskleding.
Bij het bedrukken of borduren op fluorescerende kleding met EN ISO
20471 moet aan speciale vereisten voor de grootte van het logo worden
voldaan om de veiligheidscertificering te behouden. Veiligheidskleding
is gecertificeerd en geclassificeerd volgens het gebied van het
fluorescerende materiaal. Als dit gebied bedekt is met een groter logo
dan toegestaan, vervalt de certificering van de kleding.
Maar het moet natuurlijk voor klanten mogelijk zijn om te zien waar u
vandaan komt. Daarom wordt voor elk kledingstuk een maximumgebied
voor de grootte van het logo opgegeven. Het logo op de voor- en
achterkant mag niet meer dan 50% van het totale logo bedragen om de
certificering volgens EN ISO 20471 te behouden. Zie de mogelijkheden
voor logoprint onder de verschillende producten.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Winterjas met CLIMASCOT®-voering, ademend,
wind- en waterdicht
Artikelnummer: 19435-231
100% polyester - 210 g/m²
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 en EN 342.
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Maat: XS‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en
bedrukking.

Lightweight Insulation
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EN343
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Winterjas met CLIMASCOT®-voering
Artikelnummer: 19335-231
100% polyester - 210 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2), EN 343 - kl. 4/1/X
en EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,258 clo). Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen
van 0,2500 m² (S) - 0,0200 m² (M-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, stretchzones
Artikelnummer: 19579-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd voor het
aanbrengen van 0,0100 m² (76 cm) - 0,0400 m² (82+90 cm) logo. Het goedgekeurde aantal m²
mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan
50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel
dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van
het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen van
het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd
optimaal zitten.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de
beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of
LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
Artikelnummer: 19045-449

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Broek met kniezakken, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, stretchzones
Artikelnummer: 19578-236

100% polyester - 210 g/m²

70% polyester/30% katoen - 215 g/m²

Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-M = kl. 2), EN 343 - kl.
4/1/X en EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo). Het product is gecertificeerd voor het
aanbrengen van 0,1500 m² (XS-M) - 0,0400 m² (L-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal
m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk
niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471
certificering te behouden.

Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0100 m² (76 cm) - 0,0300 m² (82 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.

Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

56
56

1418

1744

22210

ADEMEND

14010

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 34‑C 56 • 82 cm: C 34‑C 56
• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer
dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig
weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Jas, stretchzones
Artikelnummer: 19509-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,2300 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• D-ring voor sleutels of ID-kaart.
• Zakken met ritssluiting.
• Elastiek bij de pols.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
Artikelnummer: 19569-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,1000 m² (76 cm) - 0,1600 m² (82+90 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.
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Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig
weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met
de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
Artikelnummer: 19669-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | T-shirt met lange mouwen, moderne pasvorm
Artikelnummer: 19081-771
50% polyester/50% katoen - 150 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2). Gecertificeerd
volgens EN 13758-2 UPF 40+. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,2300 m² (S) - 0,0000 m² (M-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden
overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van
het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen
aan de achterkant voor extra comfort.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Hi-Vis groep Z. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,0500 m² (76 cm) - 0,0800 m² (82+90 cm) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46‑C 58 • 82 cm: C 44‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig
weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met
de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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Zakken voor al uw gereedschap
De overall heeft zakken voor al uw gereedschap: borstzak met
rits, voorzakken, achterzakken met verstevigingen, verstelbare
hamerlus, verstevigde duimstokzak, zakken met klep voorop
het dijbeen en dijzak met telefoonvak en klep met verborgen
knoopsluiting. De kleppen van de zakken voorop het dijbeen zijn
vuilafstotend, zodat dit gedeelte, dat vaak blootstaat aan vuil,
langere tijd mooi blijft.

Lichte stofkwaliteit die geschikt is voor industrieel wassen
De overall is buitengewoon comfortabel dankzij onder andere
elastische delen die daar geplaatst zijn waar u extra soepelheid
nodig hebt gedurende een actieve werkdag. Hoewel de stof
weinig weegt, is de slijtvastheid optimaal met onder andere
tweevoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis. Dankzij de
combinatie van stofkwaliteit 236 en de stretch in vier richtingen
van stofkwaliteit 511 is de overall bovendien getest om zelfs na
veelvuldig industrieel wassen zijn vorm, kleur en functionaliteit te
behouden.

Flexibele kniezakken met hoge slijtvastheid
Denk eraan kniebeschermers met effectieve bescherming te
kiezen. Bij deze overalls worden de kniebeschermers van onderaf
geplaatst. Dat heeft als voordeel dat de kniebeschermerzak geen
zand en vuil verzamelt. De kniezakken zijn verstelbaar, dus u
kunt de kniebeschermers daar plaatsen waar uw knieën extra
bescherming nodig hebben. De kniezakken zijn gemaakt van de
slijtvaste CORDURA®-vezel.

Goede bewegingsvrijheid
De overall heeft een goede pasvorm met elastiek in de rug en
stretchzones van stofkwaliteit 511 voor extra bewegingsvrijheid.
De ritssluiting vooraan kan aan beide kanten worden geopend
voor extra flexibiliteit. En de mouwen kunnen worden versteld met
drukknopen bij de pols.

Gecertificeerd zichtbaar en veilig
Goedgekeurd conform de internationaal erkende EN ISO 20471norm met vereisten voor zichtbare werkkleding voor medewerkers
in hoge risicogebieden. Met het fluorescerende materiaal blijft
u zichtbaar bij daglicht en de reflectoren met het hoogste
reflecterende vermogen houden u zichtbaar in het donker.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Overall met kniezakken, stretchzones
Artikelnummer: 19519-236
70% polyester/30% katoen - 215 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,6400 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: S‑5XL
• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig
weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
• Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof
geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
• Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen.
• Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers
altijd optimaal zitten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
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Fleecetruien met veel
combinatiemogelijkheden
De fleecetruien zonder EN ISO 20471-certificering zijn ideaal om te combineren met
producten die niet hi-vis zijn, voor als u een visueel zichtbare set wilt waarbij gecertificeerde
zichtbaarheid geen vereiste is. Ze kunnen ook worden gecombineerd met gecertificeerde hivis producten om van onder tot boven een uniforme look te creëren.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met rits
Artikelnummer: 19403-316

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met rits, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19453-316

94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Binnenzakken.
• Afneembare ID-kaarthouder.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Binnenzakken.
• Afneembare ID-kaarthouder.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met korte rits
Artikelnummer: 19303-316

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke pasvorm
Artikelnummer: 19353-316

94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

Maat: S‑5XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Rits bij de hals met windvanger.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Afneembare ID-kaarthouder.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Rits bij de hals met windvanger.
• Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.
• Afneembare ID-kaarthouder.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Bent u op zoek naar zichtbaarheid, ook al stelt
uw werkgever geen eisen aan gecertificeerde
zichtbaarheid? De reflecterende effecten op deze jas
maken u uiterst zichtbaar bij diverse lichtbronnen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshell jas met reflectie-effecten
Artikelnummer: 19202-291
100% polyester - 320 g/m²
Maat: S‑5XL
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Let op! De jas is niet gecertificeerd conform EN ISO
20471.

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshell jas met reflectie-effecten, vrouwelijke
pasvorm
Artikelnummer: 19212-291
100% polyester - 320 g/m²
Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shell jas met lichte voering, waterdicht
Artikelnummer: 19301-231
100% polyester - 210 g/m²
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Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (S-M = kl. 2) en EN 343 - kl.
4/4/X. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,2200 m² (S-M) - 0,0400
m² (L-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo
op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Softshell jas, vrouwelijke pasvorm, ademend,
winddicht en waterafstotend
Artikelnummer: 19012-143
100% polyester - 330 g/m²
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Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2. Het product is gecertificeerd
voor het aanbrengen van 0,1800 m² (XS-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag
niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer
dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden.
Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
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Innovatieve voering
De voering van de parka is van het merk CLIMASCOT® Lightweight
Insulation. Naast een uitzonderlijk hoog isolerend vermogen
krijgt u met CLIMASCOT® een ademend lichtgewicht materiaal dat
samengedrukt zeer weinig ruimte inneemt. Er is bij CLIMASCOT®
ook rekening gehouden met het milieu: tijdens de productie zijn er
gerecyclede materialen gebruikt.

Alle zakken die u nodig hebt
Met deze parka kunt u er zeker van zijn dat de inhoud van uw
zakken veilig is. Zowel de voorzakken als de borstzak hebben een
waterdichte rits. Aan de binnenkant van de parka zitten nog eens
drie zakken. Twee met ritssluiting en een open netzak. Extra details
zijn een afneembare pashouder en extra stof bij de onderrug die
omlaag kan worden gevouwen met knopen. De stof verlengt de
parka aan de achterkant voor extra bescherming tegen weer en
wind.

Individuele aanpassing van de capuchon
Vermijd wind en regen op uw hoofd en in uw nek met de gevoerde,
wind- en waterdichte capuchon. Deze kan afgesteld worden met
een verborgen elastisch koord met koordstopper. Als u de capuchon
niet gebruikt, kunt u deze gemakkelijk verwijderen dankzij de
klittenbandsluiting en drukknopen.

Zichtbaar en veilig
Goedgekeurd conform de internationaal erkende EN ISO 20471norm met vereisten voor zichtbare werkkleding voor medewerkers
in risicogebieden. Met het fluorescerende materiaal blijft u
zichtbaar bij daglicht, terwijl de reflectoren met het hoogste
reflecterende vermogen u zichtbaar houden in het donker. De parka
is van klasse 3, de hoogst mogelijke certificeringsklasse.

Gecertificeerde bescherming tegen het weer
De parka is ademend, wind- en waterdicht, en goedgekeurd
conform de neerslagnorm EN 343 en de koudenorm EN 342.
De voorste rits is waterdicht en heeft een inwendige stormflap.
Tegelijkertijd is de parka met zijn ergonomische snit en
elastisch materiaal zeer comfortabel en biedt deze volledige
bewegingsvrijheid.
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Stofkwaliteit 449
Stofkwaliteit 449 is een lichtgewicht
materiaal dat enigszins rekbaar is.
De producten van deze stofkwaliteit
zijn flexibel en zorgen voor een hoog
draagcomfort voor de gebruiker.
14010

17010

22210
Lightweight Insulation

ADEMEND

WINDDICHT

WATERDICHT
EN343

4
–
1
–
X

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Parka met CLIMASCOT®-voering, lichtgewicht
Artikelnummer: 19030-449
100% polyester - 210 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3, EN 343 - kl. 4/1/X en EN
342:2017 - kl. 3/WP (2,258 clo). Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,2100 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden.
Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: XS‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
LIGHTWEIGHT

INSULATING

BREATHABLE

Meer over stofkwaliteit 449
De elasticiteit van het materiaal wordt gecombineerd
met een zeer laag gewicht. Dat maakt de producten
flexibel en zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid
voor de gebruiker. Bovendien biedt stofkwaliteit
449 bescherming tegen extreem weer en is de stof
volgens tests bestand tegen een waterdrukkolom van
10.000 mm. Het materiaal en het membraan bieden
samen een hoog ademend vermogen, zodat u uw
warmte goed kwijtraakt. Zo blijft u de hele dag droog
en warm.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shell jas met voering, lichtgewicht
Artikelnummer: 19001-449
100% polyester - 210 g/m²
Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (S = kl. 2) en EN 343 - kl.
4/4/X. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,2800 m² (S) - 0,0400
m² (M-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo
op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Overtrekbroek met lichte voering, waterdicht
Artikelnummer: 19590-449
100% polyester - 210 g/m²
Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2 en EN 343 - kl. 4/4/X.
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,5100 m² (S-5XL) logo. Het
goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en
achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om
de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Zeer slijtvast.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.
• Rits aan de zijkant van de broekspijpen.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

22210

ADEMEND

EN343

WINDDICHT

WATERDICHT
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–
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Shell jas met voering, vrouwelijke pasvorm,
lichtgewicht
Artikelnummer: 19011-449
100% polyester - 210 g/m²
Hi-Vis groep A/B. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3 (XS-L = kl. 2) en EN 343
- kl. 4/4/X. Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,1400 m² (XS-M) 0,0205 m² (L) - 0,1100 m² (XL-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden
overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van
het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Maat: XS‑5XL
• Speciaal getailleerd damesmodel.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
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MASCOT® ACCELERATE SAFE | Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
Artikelnummer: 19035-449

MASCOT® ACCELERATE SAFE | Winterbroek met kniezakken, CLIMASCOT®voering
Artikelnummer: 19090-449

100% polyester - 210 g/m²

100% polyester - 210 g/m²

Hi-Vis groep A. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3, EN 343 - kl. 4/1/X en EN
342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo). Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,0300 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden.
Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.

Hi-Vis groep Y. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2, EN 343 - kl. 4/1/X en EN
342:2017 - kl. 3/WP (1,7 clo). Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,1900 m² (S-5XL) logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden.
Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke
logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.

Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger.
• Borstzak met waterdichte rits.
• Voorzakken met waterdichte ritsen.
• Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan
worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
• Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en
bedrukking.

Maat: S‑5XL
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Zeer slijtvast.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en
neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen ontworpen volgens de natuurlijke bewegingen
van het lichaam.
• Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en
scherpe voorwerpen.
• Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra bescherming tegen kou en wind.
• Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT
of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Bescherming tegen kou en neerslag
Als kou en neerslag een serieuze uitdaging vormen, moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kleding
u beschermt. Dat kunt u onder andere doen door winterkleding te kiezen met EN 343 gecertificeerde
bescherming tegen regen en EN 342 gecertificeerde bescherming tegen kou.

EN343

Y
–
Y
–
X

EN 343:2019
Volgens EN 343:2019 gecertificeerde
producten zijn getest op het niveau van
waterdichtheid en het ademende vermogen
van het volledige product. De certificering
kent drie waarden die respectievelijk de
waterdichtheid en het ademend vermogen
aangeven, en of het uiteindelijke product
getest is onder invloed van regen van
bovenaf. De eerste twee waarden zijn
ingedeeld in klassen 1-4 waarbij 4 de
hoogste klasse is. De laatste waarde wordt
aangeduid met een R of X, waarbij R
aangeeft dat het product getest is.

EN342

EN 342
X
– Ieder product met EN 342:2017 is

WP

afzonderlijk gecertificeerd conform EN
342:2017 in verschillende klassen. Deze
klassen beschrijven de isolatiewaarde van
het product, de luchtdoorlaatbaarheid
en eventuele waterdichtheid. De letter Y
naast het EN 342:2017-pictogram geeft de
isolatiewaarde aan. Die staat bij MASCOT
niet naast het symbool, maar over het
algemeen boven de productinformatie.
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Parka met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19030-449-14010
zie pagina 71

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-14010
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-1418
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-1433
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-1444
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19435-231-14010
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-14010
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-1418
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-1433
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-1444
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-14010
zie pagina 56

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-1418
zie pagina 56

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-1433
zie pagina 56

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-14010
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-1418
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-1433
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-1444
zie pagina 68

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-14010
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-1418
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-1433
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-1444
zie pagina 72

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-14010
zie pagina 73

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-1418
zie pagina 73

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-1433
zie pagina 73

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-14010
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-1418
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-1433
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-1444
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-14010
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-1418
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-1433
zie pagina 66

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-14010
zie pagina 28
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Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-1418
zie pagina 28

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-1433
zie pagina 28

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-1444
zie pagina 28

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-14010
zie pagina 69

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-1418
zie pagina 69

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-1433
zie pagina 69

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-14010
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-1418
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-1433
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-1444
zie pagina 23

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-14010
zie pagina 20

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-1418
zie pagina 20

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-1433
zie pagina 20

Jas, stretchzones
19509-236-14010
zie pagina 58

Jas, stretchzones
19509-236-1418
zie pagina 58

Gereedschapsvest in 4 richtingen
rekbaar
19589-711-14010
zie pagina 45

Gebreide trui met korte rits
19005-351-14010
zie pagina 38

Gebreide trui met korte rits
19005-351-1418
zie pagina 38

Fleecetrui met rits
19103-315-14010
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-1418
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-1433
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-1444
zie pagina 46

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-14010
zie pagina 24

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-1418
zie pagina 24

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-1433
zie pagina 24

Fleecetrui met rits
19403-316-14010
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-1418
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-1433
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-1444
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-14010
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-1418
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-1433
zie pagina 64

79

80

Fleecetrui met korte rits
19303-316-14010
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-1418
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-1433
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-1444
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-14010
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-1418
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-1433
zie pagina 65

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-14010
zie pagina 50

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-1418
zie pagina 50

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-1433
zie pagina 50

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-1444
zie pagina 50

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-14010
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-1418
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-1433
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-1444
zie pagina 26

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-14010
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-1418
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-1433
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-1444
zie pagina 37

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-14010
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-1418
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-1433
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-1444
zie pagina 61

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-14010
zie pagina 52

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-1418
zie pagina 52

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-1433
zie pagina 52

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-14010
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-1418
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-1433
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-1444
zie pagina 34

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-14010
zie pagina 49

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-1418
zie pagina 49
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Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-1433
zie pagina 49

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-14010
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-1418
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-1433
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-1444
zie pagina 30

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-14010
zie pagina 32

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-1418
zie pagina 32

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-1433
zie pagina 32

T-shirt met print, moderne pasvorm
19182-965-0814
zie pagina 49
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Overall met kniezakken, stretchzones
19519-236-14010
zie pagina 63

Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19569-236-14010
zie pagina 59

Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19569-236-1418
zie pagina 59

Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19669-236-01014
zie pagina 61

Winterbroek met kniezakken,
CLIMASCOT®-voering
19090-449-14010
zie pagina 74
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Overtrekbroek met lichte voering,
waterdicht
19590-449-14
zie pagina 73

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-14010
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-1418
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-1433
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-1444
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-01014
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-1814
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-3314
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-4414
zie pagina 38

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19479-711-14010
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-14010
zie pagina 16

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-1418
zie pagina 16

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-1433
zie pagina 16

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-1444
zie pagina 16

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-14010
zie pagina 21

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-1418
zie pagina 21

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-1433
zie pagina 21

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-01014
zie pagina 23

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-1814
zie pagina 23

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-3314
zie pagina 23

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-01014
zie pagina 25

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-1814
zie pagina 25

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-3314
zie pagina 25

Broek met kniezakken, stretchzones
19579-236-14010
zie pagina 54
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Broek met kniezakken, stretchzones
19579-236-1418
zie pagina 54

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19578-236-14010
zie pagina 56

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19578-236-1418
zie pagina 56

Broek met kniezakken, stretchzones
19679-236-01014
zie pagina 50

Broek met kniezakken, stretchzones
19679-236-1814
zie pagina 50

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19678-236-01014
zie pagina 52

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19678-236-1814
zie pagina 52

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19279-510-14010
zie pagina 26

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19279-510-1418
zie pagina 26

Broek met dijbeenzakken, in 4
richtingen rekbaar
19379-510-01014
zie pagina 29

Driekwart broek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19049-711-14010
zie pagina 49

Shorts, lange met spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19349-711-14
zie pagina 46

Shorts, lange, in 4 richtingen rekbaar
19249-510-14
zie pagina 30

Shorts, lange, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen rekbaar
19248-510-14
zie pagina 33

Rok, vrouwelijke pasvorm DIAMOND,
in 4 richtingen rekbaar
19244-711-14
zie pagina 49
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Parka met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19030-449-17010
zie pagina 71

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-17010
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-1709
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-1744
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19435-231-17010
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19435-231-1709
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-17010
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-1709
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-1744
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-17010
zie pagina 56

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-1709
zie pagina 56

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-1744
zie pagina 56

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-17010
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-1709
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-1744
zie pagina 68

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-17010
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-1709
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-1744
zie pagina 72

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-17010
zie pagina 73

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-1709
zie pagina 73

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-1744
zie pagina 73

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-17010
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-1709
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-1744
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-17010
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-1709
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-1744
zie pagina 66

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-17010
zie pagina 28

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-1709
zie pagina 28

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-1744
zie pagina 28

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-17010
zie pagina 69

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-1709
zie pagina 69
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Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-1744
zie pagina 69

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-17010
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-1709
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-1744
zie pagina 23

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-17010
zie pagina 20

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-1709
zie pagina 20

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-1744
zie pagina 20

Jas, stretchzones
19509-236-17010
zie pagina 58

Gereedschapsvest in 4 richtingen
rekbaar
19589-711-17010
zie pagina 45

Gereedschapsvest in 4 richtingen
rekbaar
19589-711-1709
zie pagina 45

Gebreide trui met korte rits
19005-351-17010
zie pagina 38

Gebreide trui met korte rits
19005-351-1709
zie pagina 38

Fleecetrui met rits
19103-315-17010
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-1709
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-1744
zie pagina 46

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-17010
zie pagina 24

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-1709
zie pagina 24

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-1744
zie pagina 24

Fleecetrui met rits
19403-316-17010
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-1709
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-1744
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-17010
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-1709
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-1744
zie pagina 64

Fleecetrui met korte rits
19303-316-17010
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-1709
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-1744
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-17010
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-1709
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-1744
zie pagina 65

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-17010
zie pagina 50

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-1709
zie pagina 50
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Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-1744
zie pagina 50

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-17010
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-1709
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-1744
zie pagina 26

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-17010
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-1709
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-1744
zie pagina 37

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-17010
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-1709
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-1744
zie pagina 61

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-17010
zie pagina 52

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-1709
zie pagina 52

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-1744
zie pagina 52

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-17010
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-1709
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-1744
zie pagina 34

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-17010
zie pagina 49

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-1709
zie pagina 49

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-1744
zie pagina 49

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-17010
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-1709
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-1744
zie pagina 30

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-17010
zie pagina 32

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-1709
zie pagina 32

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-1744
zie pagina 32

T-shirt met print, moderne pasvorm
19182-965-0817
zie pagina 49
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Overall met kniezakken, stretchzones
19519-236-17010
zie pagina 63

Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19569-236-17010
zie pagina 59
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Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19669-236-01017
zie pagina 61

Bodybroek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19069-711-1709
zie pagina 40

Bodybroek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19169-711-0917
zie pagina 40

Winterbroek met kniezakken,
CLIMASCOT®-voering
19090-449-17010
zie pagina 74

Winterbroek met kniezakken,
CLIMASCOT®-voering
19090-449-1709
zie pagina 74

Overtrekbroek met lichte voering,
waterdicht
19590-449-17
zie pagina 73

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-17010
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-1709
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-1744
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-01017
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-0917
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-4417
zie pagina 38

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19479-711-17010
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19479-711-1709
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19879-711-01017
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19879-711-0917
zie pagina 45

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-17010
zie pagina 16
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Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-1709
zie pagina 16

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-1744
zie pagina 16

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-17010
zie pagina 21

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-1709
zie pagina 21

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-1744
zie pagina 21

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-01017
zie pagina 23

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-0917
zie pagina 23

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-01017
zie pagina 25

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-0917
zie pagina 25

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-4417
zie pagina 25

Broek met kniezakken, stretchzones
19579-236-17010
zie pagina 54

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19578-236-17010
zie pagina 56

Broek met kniezakken, stretchzones
19679-236-01017
zie pagina 50

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19678-236-01017
zie pagina 52

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19279-510-17010
zie pagina 26

Broek met dijbeenzakken, in 4
richtingen rekbaar
19379-510-01017
zie pagina 29

Broek met dijbeenzakken, in 4
richtingen rekbaar
19379-510-0917
zie pagina 29

Driekwart broek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19049-711-17010
zie pagina 49

Driekwart broek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19049-711-1709
zie pagina 49

Shorts, lange met spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19349-711-17
zie pagina 46

Shorts, lange, in 4 richtingen rekbaar
19249-510-17
zie pagina 30

Shorts, lange, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen rekbaar
19248-510-17
zie pagina 33

Rok, vrouwelijke pasvorm DIAMOND,
in 4 richtingen rekbaar
19244-711-17
zie pagina 49
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Parka met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19030-449-22210
zie pagina 71

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-22210
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering
19335-231-22218
zie pagina 54

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-22210
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
lichtgewicht
19035-449-22218
zie pagina 74

Winterjas met CLIMASCOT®-voering,
vrouwelijke pasvorm, lichtgewicht
19045-449-22210
zie pagina 56

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-22210
zie pagina 68

Shell jas met lichte voering,
waterdicht
19301-231-22218
zie pagina 68

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-22210
zie pagina 72

Shell jas met voering, lichtgewicht
19001-449-22218
zie pagina 72

Shell jas met voering, vrouwelijke
pasvorm, lichtgewicht
19011-449-22210
zie pagina 73

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-22210
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten
19202-291-22218
zie pagina 66

Softshell jas met reflectie-effecten,
vrouwelijke pasvorm
19212-291-22210
zie pagina 66

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-22210
zie pagina 28

Softshell jas, ademend, winddicht en
waterafstotend
19002-143-22218
zie pagina 28

Softshell jas, vrouwelijke
pasvorm, ademend, winddicht en
waterafstotend
19012-143-22210
zie pagina 69

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-22210
zie pagina 23

Jas, in 4 richtingen rekbaar
19009-511-22218
zie pagina 23

Jas, vrouwelijke pasvorm, in 4
richtingen rekbaar
19008-511-22210
zie pagina 20

Jas, stretchzones
19509-236-22210
zie pagina 58

Gereedschapsvest in 4 richtingen
rekbaar
19589-711-22210
zie pagina 45

Gebreide trui met korte rits
19005-351-22210
zie pagina 38

Fleecetrui met rits
19103-315-22210
zie pagina 46

Fleecetrui met rits
19103-315-22218
zie pagina 46

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19153-315-22210
zie pagina 24

Fleecetrui met rits
19403-316-22210
zie pagina 64

Fleecetrui met rits
19403-316-22218
zie pagina 64

Fleecetrui met rits, vrouwelijke
pasvorm
19453-316-22210
zie pagina 64

Fleecetrui met korte rits
19303-316-22210
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits
19303-316-22218
zie pagina 65

Fleecetrui met korte rits, vrouwelijke
pasvorm
19353-316-22210
zie pagina 65
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Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-22210
zie pagina 50

Capuchontrui met rits, moderne
pasvorm
19284-781-22218
zie pagina 50

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-22210
zie pagina 26

Sweatshirt met rits, moderne
pasvorm
19184-781-22218
zie pagina 26

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-22210
zie pagina 37

Sweatshirt, moderne pasvorm
19084-781-22218
zie pagina 37

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-22210
zie pagina 61

T-shirt mit lange mouwen, moderne
pasvorm
19081-771-22218
zie pagina 61

T-shirt met lange mouwen,
vrouwelijke pasvorm
19091-771-22210
zie pagina 52

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-22210
zie pagina 34

Poloshirt, moderne pasvorm
19083-771-22218
zie pagina 34

Poloshirt, vrouwelijke pasvorm
19093-771-22210
zie pagina 49

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-22210
zie pagina 30

T-shirt, moderne pasvorm
19082-771-22218
zie pagina 30

T-shirt, vrouwelijke pasvorm
19092-771-22210
zie pagina 32

T-shirt met print, moderne pasvorm
19182-965-08222
zie pagina 49

Overall met kniezakken, stretchzones
19519-236-22210
zie pagina 63

Amerikaanse overall met kniezakken,
stretchzones
19569-236-22210
zie pagina 59

Winterbroek met kniezakken,
CLIMASCOT®-voering
19090-449-22210
zie pagina 74
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Overtrekbroek met lichte voering,
waterdicht
19590-449-222
zie pagina 73

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-22210
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19031-711-22218
zie pagina 37

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-10222
zie pagina 38

Broek met knie- en spijkerzakken, in
4 richtingen rekbaar
19131-711-18222
zie pagina 38

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-22210
zie pagina 16

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19079-511-22218
zie pagina 16

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19078-511-22210
zie pagina 21

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-10222
zie pagina 23

Broek met kniezakken, in 4
richtingen rekbaar
19179-511-18222
zie pagina 23

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, in 4 richtingen
rekbaar
19178-511-10222
zie pagina 25

Broek met kniezakken, stretchzones
19579-236-22210
zie pagina 54

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19578-236-22210
zie pagina 56

Broek met kniezakken, stretchzones
19679-236-10222
zie pagina 50

Broek met kniezakken, vrouwelijke
pasvorm DIAMOND, stretchzones
19678-236-10222
zie pagina 52

Broek met dijbeenzakken, in 4
richtingen rekbaar
19379-510-10222
zie pagina 29

Driekwart broek met knie- en
spijkerzakken, in 4 richtingen
rekbaar
19049-711-22210
zie pagina 49

Shorts, lange met spijkerzakken, in 4
richtingen rekbaar
19349-711-222
zie pagina 46

Shorts, lange, in 4 richtingen rekbaar
19249-510-222
zie pagina 30

Shorts, lange, vrouwelijke pasvorm
DIAMOND, in 4 richtingen rekbaar
19248-510-222
zie pagina 33

Rok, vrouwelijke pasvorm DIAMOND,
in 4 richtingen rekbaar
19244-711-222
zie pagina 49
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Symbolen van werkkleding
We hebben alle producten in de catalogus aangeduid met een aantal symbolen.
Zo hebt u snel een overzicht van de eigenschappen van het product. Hier kunt u
meer lezen over wat de tekst bij het symbool betekent.

ADEMEND

Ademend

Ultimate Stretch

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

Dit product is gemaakt van een materiaal met stretch in vier
richtingen. Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen
voor een onovertroffen bewegingsvrijheid. Producten met
stretch in vier richtingen zijn zacht en prettig om te dragen
en ze volgen al uw bewegingen, wat zorgt voor extra comfort
tijdens uw werkdag.

Winddicht

Stretch Zones

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

De broek is uitzonderlijk comfortabel dankzij onder andere
elastische delen die daar geplaatst zijn waar u extra flexibiliteit
nodig hebt gedurende een actieve werkdag. Dat zorgt vooral
rond de knie en onderrug voor een unieke bewegingsvrijheid
die u zeker zult opmerken wanneer u knielt.

STRETCH
ZONES

WINDDICHT

Waterdicht

Licht van gewicht

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

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

WATERDICHT

WATERAFSTOTEND

ULTIMATE
STRETCH

LICHTGEWICHT

Waterafstotend

Ergonomische pasvorm

Bij kleding met dit symbool is de stof waterdicht. Bij sommige
stofkwaliteiten is het echter niet mogelijk om de naden te
tapen waardoor het product als geheel niet kan worden
aangemerkt als 100% waterdicht, maar uitsluitend als
waterafstotend.

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

ERGONOMISCHE
PASVORM

Kiest u voor Premium of Basic?

PREMIUM
Premium – Producten van topkwaliteit voor veelvuldig
gebruik
De hoge kwaliteit van het materiaal maakt het verschil in Premium-producten.
Ze zijn gemaakt van gekamd Vortex-gesponnen garen waardoor de producten
langer mooi blijven zonder te pillen. De Premium-producten zijn ook zeer
kleurvast. Ze veranderen niet van kleur door zonlicht of transpiratie, waardoor
ze een voor de hand liggende keuze zijn voor gebruik buitenshuis. Kies
Premium-producten als u T-shirts wilt die hun premium uiterlijk behouden en
comfortabel zijn om te dragen, zelfs na veelvuldig gebruik en wassen.
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BASIC
Basic – veel kleurtinten tegen een lage prijs
Basic-producten zijn zeer geschikt voor gebruik binnenshuis. Ze wegen over
het algemeen minder dan Premium-producten.

MODERN FIT

DIAMOND FIT

SPIJKER
ZAKKEN

Modern fit

Kniezakken

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

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

KNIEZAKKEN

Ladies fit

Reflectie-effecten

Producten met dit symbool hebben een vrouwelijke pasvorm.
Het is een comfortabele pasvorm die mooi valt en een goede
bewegingsvrijheid biedt.

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

REFLECTIE
EFFECTEN

DIAMOND pasvorm

Magneten

De DIAMOND is een pasvorm voor vrouwen. Deze pasvorm is,
in het algemeen, ontworpen voor vrouwen met een verschil van
meer dan 20 centimeter tussen hun taille- en heupmaat. Als
het verschil minder dan 20 centimeter is, dan wordt de PEARL
pasvorm aangeraden. We adviseren altijd om de omtrek van de
heup en de taille te meten en het maatschema te gebruiken om
de geschikte maat te vinden.

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

MAGNET

Spijkerzakken

Gerecycled polyester

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

Gerecycled polyester wordt gemaakt van gebruikte plastic
flessen en ander plasticafval, dat wordt ingezameld en
vervolgens vermalen tot granulaat, waarvan nieuwe draden
worden gesponnen. Deze draden worden gebruikt voor de
productie van nieuw textiel. Op die manier wordt afval een
nieuwe hulpbron waarmee textiel kan worden geproduceerd.

GERECYCLED
POLYESTER

107

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

EN ISO 20471 EN ISO 20471 – Zichtbare kleding
De klasseaanduiding (het getal X naast het symbool) geeft de
klasse aan met betrekking tot het vermogen van het product
om de gebruiker te beschermen. Klasse 3 is de hoogst
mogelijke klasse.
Voor EN ISO 20471 moet alle reflectie voldoen aan
klasse 2 wat betreft het vermogen van de reflectie om
licht te weerkaatsen. Als de producent dat wil, kan een
kledingset worden geclassificeerd volgens een hogere
beschermingsklasse dan die van één kledingstuk bij
afzonderlijk gebruik. De mogelijk hogere klasse wordt
gespecificeerd op de markering in de kleding. Kleding die
gecertificeerd is volgens de EN ISO 20471, is getest na het
wassen. Tenzij anders aangegeven op het label van de kleding
is het materiaal getest na 5 keer wassen.

X

EN343
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Y
–
Y
–
X

EN 343:2019
Als het werk gedaan moet worden, ongeacht weer en wind,
dan is het belangrijk om goed gekleed te zijn. EN 343 geeft
waarderingen aan kleding die gebruikt kan worden om
te beschermen tegen regen. Naast het symbool worden
drie waarden aangegeven. Het bovenste getal geeft de
waterdichtheid aan terwijl het middelste getal het ademend
vermogen aangeeft van het complete product. Beide waarden
zijn onderverdeeld in klassen van 1-4, waarbij 4 de hoogste
klasse aangeeft. De volgende waarde is een optionele test van
het in elkaar genaaide product waarbij het wordt blootgesteld
aan regen van boven. Een R geeft aan dat het product is
getest, een X geeft aan dat het product niet is getest.

EN 13758-2 – Eigenschappen van bescherming tegen
uv-straling
Een product dat conform EN 13758-2 is gecertificeerd, biedt
gedocumenteerde bescherming tegen de schadelijke uv A- en
uv B-straling van de zon. De producten worden gemarkeerd
met een UPF-waarde (Ultraviolet Protection Factor) die het
beschermingsniveau aangeeft. Een markering met UPF 20+
geeft bijvoorbeeld aan dat maximaal 1/20 van de schadelijke
straling van de zon door de kleding wordt doorgelaten. U
kunt de met die kleding beschermde huid dus 20 keer langer
blootstellen aan deze straling dan zonder bescherming. Het
beschermingsniveau daalt als het product bijvoorbeeld slijt,
de onderhoudsinstructies niet worden gevolgd of de kleding
nat wordt. De hoogste UPF waarmee kleding kan worden
gemarkeerd is UPF 40+, waarbij maximaal 2,5% van de
schadelijke straling van de zon wordt doorgelaten.

EN 13758-2

40+

EN342

3–

WP

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

Lightweight Insulation

CLIMASCOT®
CLIMASCOT® is niet alleen zeer isolerend, het is daarnaast
ook een ademend en lichtgewicht materiaal dat
samengedrukt zeer weinig ruimte opneemt. Tijdens de
productie van CLIMASCOT® wordt gerecycled polyester
gebruikt om het milieu te ontzien en om zo veel mogelijk
hulpbronnen opnieuw te gebruiken. Daarom is het materiaal
van de CLIMASCOT®-voering gemaakt van 35% gerecycled
polyester.

ProWash®
ProWash® is de aanduiding van MASCOT voor producten
die bestand zijn tegen industrieel wassen en drogen. Let op
dit label wanneer u producten zoekt die bestand zijn tegen
industrieel wassen.
In het assortiment van MASCOT vindt u producten die getest
zijn volgens de methodes van EN ISO 15797 en die kunnen
worden gewassen op maximaal 85 graden. Daarnaast zijn er
voor industrieel wassen geschikte producten die gewassen
kunnen worden op maximaal 60 graden.

CORDURA®
Slijtvaste kleding is extreem belangrijk als er hard wordt
gewerkt. De spijkerzakken en duimstokzakken moeten tegen
een stootje kunnen. Daarom maakt MASCOT op bepaalde
plaatsen van de kleding gebruik van CORDURA® om slijtage
tegen te gaan, bijvoorbeeld op kniezakken, spijkerzakken
en duimstokzakken. CORDURA® is namelijk zeven keer
sterker dan bijvoorbeeld katoen. Wij gebruiken zowel 1000D
CORDURA® als 500D CORDURA®.

Oeko-Tex®
De producten van MASCOT hebben de Oeko-Tex® Standard
100-markering. Oeko-Tex® Standard 100 is de wereldwijd
toonaangevende gezondheidsmarkering voor textiel. Kleding
met de Oeko-Tex®-markering garandeert werkgevers dat hun
werknemers niet worden blootgesteld aan chemicaliën en
kleurstoffen die schadelijk of vermoedelijk schadelijk voor de
gezondheid zijn.
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Vind de juiste maat
Het kiezen van de juiste maat is van groot belang voor de functionaliteit van uw werkkleding, comfort en uw
veiligheid. In het assortiment van MASCOT hebben veel producten een pasvorm die zowel voor heren als voor
vrouwen geschikt is. Daarnaast zijn er ook MASCOT-producten die speciaal zijn ontworpen voor vrouwen en is er
een assortiment voor kinderen.
Om de juiste maat te vinden, adviseren wij u een ander te vragen uw maten op te nemen, zodat u er zeker van
bent dat de maten kloppen. Meet dicht op het lichaam. Vergeet niet om uw lengtemaat te meten. De meeste
MASCOT-broeken zijn beschikbaar in drie verschillende lengtematen.
Als vrouw hebt u verschillende mogelijkheden
Een deel van het assortiment van MASCOT is verkrijgbaar in één of meerdere pasvormen voor vrouwen. Wanneer
u kiest voor een product voor vrouwen, neemt u uw maten op volgens de damespasvorm en de maattabel voor
vrouwen. Een aantal producten voor mannen zijn ook geschikt voor vrouwen. Als u een product voor mannen
kiest, neemt u uw maten op volgens de herenpasvorm en de maattabel voor mannen.

Maten voor herenpasvorm

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

H

H

P. Halsmaat
Gemeten rondom de hals - 1
cm boven het sleutelbeen.
A. Borstomvang
Gemeten rondom het breedste
deel van de borstkas.

P

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

A
A

T

K1

K2. Taille
Meet de taille net onder de
navel. Trek het meetlint aan.
K3. Taille
Meet de taillewijdte daar waar
u het smalst bent. Gebruik
de taillewijdte samen met de
heupwijdte om uw pasvorm te
vinden: DIAMOND of PEARL.

K3

K2
L1
L2

L1. Heupomtrek
Gemeten rondom het breedste
punt van de heupen.
L2. Heupomtrek
Meet rond het breedste punt
van uw heupen met de benen
tegen elkaar. Bij de MASCOTproducten voor dames is het
de heupwijdte die bepaalt
welke maat u moet kiezen.
E. Binnenbeenlengte
Meet uw binnenbeenlengte
aan de binnenkant van uw
been, van het kruis tot de
grond (op blote voeten).
T. Lengte
Volledige lengte vanaf de
bovenkant van het hoofd tot
de zool van de voet.

E

E

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

HEREN
T-shirts, sweatshirts, jassen en overige kleding voor bovenlichaam plus overalls
C42

C43

C44

XXS
A - Borstomvang (cm)

84

A - Borstomvang (inch)

33

C45

C46

XS
86

88

C47

C48

C49

C50

S
90

92

34.5

C51

C52

M
94

96

36

98

100

38

C54

L
102

C56

C58

XL

2XL

C60

C62

C64

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

C74
6XL

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

41

42.5

44

45.5

47

49

50.5

52

53.5

55

56.5

58

C51

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

C70

C72

XL

2XL

39.5

Overhemden
C42

C43

XXS

C44

C45

XS

C46

C47

C48

C49

C50

S

M

L

P - Halsmaat (cm)

37-38

39-40

41-42

P - Halsmaat (inch)

14.5

15.5

16.5

3XL

43-44 45-46
17.5

18

4XL

47-48 49-50
19

19.5

5XL
51-52

53-54

20

21

Overhemden (Signature)
37

38

40

39

42

41

44

43

46

45

47

48

S

S

M

M

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

92

95

98

101

104

107

110

113

116

120

124

128

A - Borstomvang (inch)

36

37.4

38.5

39.7

41

42

43

44.5

45.5

47

49

50.5

P - Halsmaat (cm)

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

P - Halsmaat (inch)

14.5

15

15.5

15.7

16.1

16.5

16.9

17.3

17.7

18.1

18.5

18.9

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C49

C50

C51

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

C70

C72

C74

27

28

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

58

40

41

42

43

44

45

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

XL

2XL

A - Borstomvang (cm)

Broeken/Amerikaanse overalls
EU
UK/US
F/CH

36

38

37

39

XS

XXS

S

M

L

3XL

4XL

5XL

6XL

K1/K2 - Tailleband (cm)*

68

70

73

75

78

80

83

85

88

90

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

148

K1/K2 - Tailleband (inch)*

27

28

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

58

L1 - Heupomtrek (cm)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

154

L1 - Heupomtrek (inch)

35.5

36

37

38

38.5

39.5

40

41

41.5

42.5

43

45

46.5

48

49.5

51

52.5

54

56

57.5

59

60.5

*Amerikaanse overalls zijn niet verkrijgbaar in verschillende maten.
E - Binnenbeenlengte (cm)

76

82

90

E - Binnenbeenlengte (inch)

30

32

35

K1/K2 - Tailleband (inch)

29

30

31

32

33

34

36

38

40

K1/K2 - Tailleband (cm)

73

76

78,5

81

83,5

86

91

96

101

E - Binnenbeenlengte (inch)

30

32

34

36

E - Binnenbeenlengte (cm)

76

82

87

92

59

60

Jeans

Hoofddeksels
S

M

L

H - Hoofdmaat (cm)

54

55

56

57

58

H - Hoofdmaat (inch)

21

21.5

22

22.5

23

XL

23.25 23.5

2XL
61

62

63

24

24.5

25
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VROUWEN
In het assortiment van MASCOT vindt u producten die speciaal ontwikkeld zijn voor vrouwen.
Kleding voor bovenlichaam
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

A - Borstomvang (cm)

76

82

88

96

104

112

120

128

136

144

A - Borstomvang (inch)

30

32

34.5

37.5

41

44

47

50.5

53.5

56.5

L2 - Heupomtrek (cm)

86

92

100

108

116

124

132

140

148

156

L2 - Heupomtrek (inch)

34

36

39.5

42.5

45.5

49

52

55

58

61.5

MESSAGE: No content item, pattern or script assigned

MASCOT® SAFE heeft damesbroeken in de DIAMOND-pasvorm.
Twee stappen om de broek te vinden die u perfect past:
1) Vind uw pasvorm
Uw pasvorm is afhankelijk van de combinatie van uw taillemaat (waar u het smalst bent) en heupmaat (waar u het breedst bent). Als vuistregel geldt dat u bij
een verschil van meer dan 20 centimeter tussen uw taille en heupen kiest voor de DIAMOND-pasvorm.
2) Vind uw maat
U vindt uw maat door uw heupen te meten rond het breedste punt. De heupwijdte moet met de benen tegen elkaar worden gemeten. Vind uw maat in het
schema op basis van uw heupmaat.

DIAMOND FIT

Damesbroeken en rokken
DIAMOND pasvorm: Een verschil tussen de taille- en heupmaat van meer dan 20 cm.

EU

C32*

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

UK

UK4*

UK6

UK8

UK10

UK12

UK14

UK16

UK18

UK20

UK22

UK24

UK26

UK28

32*

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

XS

S

M

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

K3 - Tailleband (cm)

70

74

78

82

86

90

94

98

104

110

116

122

128

K3 - Tailleband (inch)

27.5

29

30.5

32

34

35.5

37

38.5

41

43.5

45.5

48

50.5

L2 - Heupomtrek (cm)

96

100

104

108

112

116

120

124

130

136

142

148

154

L2 - Heupomtrek (inch)

37.5

39.5

41

42.5

44

45.5

47

49

51

53.5

56

58

60.5

F/CH

L

*C32/UK4/32 is alleen verkrijgbaar in MASCOT® FOOD & CARE.
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E - Binnenbeenlengte (cm)

76

82

E - Binnenbeenlengte (inch)

30

32
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Duurzame productie
Veruit het grootste deel van de producten van MASCOT
wordt geproduceerd in onze eigen fabrieken, waar de
productie effectief gebeurt met groot respect voor mens
en milieu.

MASCOT neemt zijn
verantwoordelijkheid voor
mens en milieu
MASCOT streeft ernaar om binnen de volledige
productieketen duurzame oplossingen te creëren.
Als wereldwijd textielbedrijf dragen wij een grote
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
mensen en milieu, zowel op productielocaties als
in de rest van de toeleveringsketen. Voor ons is
die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend.
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De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen beschrijven een aantal wereldwijde uitdagingen waaraan alle lidstaten van de VN moeten werken om de doelen te bereiken. De
Duurzame Ontwikkelingsdoelen hangen onderling samen en vormen een evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economische, sociale en
milieukundige ontwikkeling.

De 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen

MASCOT en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen

De VN hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
geformuleerd waarbij van alle landen, bedrijven en
organisaties wordt verwacht dat ze eraan werken
om deze vóór 2030 te bereiken. De 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn gemeenschappelijke
doelstellingen zodat alle spelers de wereldwijde
behoeften kunnen omzetten in zakelijke oplossingen
die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst
voor komende generaties.

MASCOT werkt met alle 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen op verschillende niveaus, en die
inzet willen wij uitbreiden en intensiveren op weg
naar 2030. Met de productie van werkkleding willen
wij onder andere bijdragen aan het uitbannen van
armoede en honger, zorgen voor gezondheidszorg
en onderwijs, en fatsoenlijke banen creëren. Op de
volgende pagina’s kunt u lezen hoe we dat willen doen.

Lees nog veel meer over de betrokkenheid van MASCOT bij de elementen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen op www.mascot.nl
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Fatsoenlijk werk haalt
mensen uit armoede
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Geen armoede
MASCOT produceert in landen waar armoede een uitdaging is. Door goede en
fatsoenlijke banen te bieden met overeenkomstig loon dragen we bij aan het
verhogen van de levensstandaard in deze regio’s.
In Laos leeft 22,7% van de bevolking in extreme armoede. In Vietnam is het
percentage 2,6%. MASCOT breidt de productie in Laos doorlopend uit zodat
we meer mensen kunnen aannemen om bij te dragen aan het terugdringen
van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft. Medewerkers voor de
fabriek worden doorgaans geworven in omliggende dorpen waar extreme
armoede aanwezig is. Om de kosten voor onze medewerkers te beperken
en om hun persoonlijke veiligheid te vergroten, biedt MASCOT bovendien
dagelijks vervoer tussen de fabriek en hun dorp.

Gendergelijkheid
Het vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoel richt zich op het bereiken van
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en op het versterken van de rechten en
mogelijkheden van vrouwen en meisjes wereldwijd.
Meer dan 2400 van de werknemers van MASCOT werken buiten Europa, waar
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving doorgaans
het grootst is. Hier wordt bijvoorbeeld een scheve verhouding waargenomen
tussen mannen en vrouwen op het vlak van gezondheid, medezeggenschap
en economische activiteiten.
In de fabrieken van MASCOT in Vietnam is 86% van de werknemers vrouw. In
Laos is 81% van de werknemers van de MASCOT-fabriek vrouw. Het beleid van
MASCOT is uiteraard dat alle werknemers dezelfde mogelijkheden hebben,
net zoals dat altijd degenen met de beste kwalificaties worden aangenomen,
ongeacht geslacht. Met een meerderheid aan vrouwelijke werknemers
dringen wij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug, aangezien
economische activiteit bijdraagt aan die gelijkheid. Dankzij de toegang tot de
gratis zorgkliniek van het bedrijf neemt de gezondheid van vrouwen ook toe.

Waardig werk en economische groei
Bij MASCOT investeren we sterk in innovatie en marktontwikkeling. Dat
zorgt allebei voor groei, wat verdere productieve werkgelegenheid creëert,
aangezien de investeringen van MASCOT worden gedaan in zowel technologie
als managementsystemen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor onze
productie in Vietnam en Laos.
De salarissen van de werknemers van MASCOT in Vietnam en Laos groeien
ieder jaar procentueel veel meer dan de Europese lonen. Op die manier
dragen we bij MASCOT niet alleen bij aan het verkleinen van de ongelijkheid
tussen landen. We dragen ook bij aan een algemene salarisgroei in de regio’s
waar wij onze fabrieken hebben. En met het goede werkklimaat dat wij onze
werknemers bieden, vergroten wij ook de arbeidsomstandigheden in de regio
in het algemeen, aangezien andere lokale werkgevers anders hun werknemers
verliezen. Wij scheppen fatsoenlijke banen en stimuleren andere spelers in de
lokale omgeving om hetzelfde te doen.
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Gezonde medewerkers
Wanneer je een productie opzet in
ontwikkelingslanden, heb je tegelijkertijd de
verplichting om de gezondheid, het welzijn en de
veiligheid van de werknemers te vergroten. Zo
zien wij dat bij MASCOT in elk geval. Daarom biedt
MASCOT onder andere gratis toegang tot artsen en
gezondheidsadvies, en geven wij alle werknemers
een voedzame lunch.

Gratis lunch
Iedere dag gaan alle MASCOT-werknemers samen aan tafel voor een goede, voedzame lunch. De artsen en
verpleegkundigen van MASCOT werken nauw samen met de koks, en er worden dagelijks monsters van het eten
genomen om hoge kwaliteit en toereikend caloriegehalte te garanderen. De lunch van MASCOT draagt bij aan een
verhoogde voedselveiligheid en het verbeteren van de voedingsnormen van de werknemers.
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Tevreden en gezonde medewerkers zijn
goede medewerkers
MASCOT heeft ruim 2400 werknemers in Zuidoost-Azië die werken
in een Europese werkcultuur en met de sterke waarden van MASCOT.
Zo creëren we veilige, zekere en goede arbeidsplaatsen met veel
ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers van MASCOT. Ze hebben
bovendien toegang tot gratis zorg, gezondheidsadvies, training in veiligheid,
en in hun arbeidsovereenkomst is een goede, gratis lunch vastgelegd.
Medewerkers met goede gezondheid en veel welzijn gaan graag aan de slag.
Dat is te merken onder onze collega’s binnen de productie in Vietnam en Laos.
Ze zijn net als de Europese MASCOT-werknemers toegewijd aan onze missie
om de beste werkkleding ter wereld te maken - gemeten naar duurzaamheid,
zowel op het vlak van productkwaliteit als maatschappelijk verantwoorde
productie.

Gratis toegang tot arts en
gezondheidspersoneel
Alle werknemers in de fabrieken van MASCOT
kunnen dagelijks terecht in de door de
overheid gecertificeerde zorgklinieken van
MASCOT. De arts en verpleegkundigen doen
meer dan alleen behandelen. Ze doen ook
preventief gezondheidswerk en voeren
informatiecampagnes over diverse onderwerpen
met betrekking tot de gezondheid. Er wordt ook
veel gewerkt aan het creëren van een positieve
psychische werkomgeving.
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Verantwoorde productie

Producten die lang meegaan,
zijn duurzame producten
Een voorbeeld van verantwoord verbruik is het kopen
van producten die lang meegaan. Dan hoeven we
niet zo vaak nieuwe producten te kopen waarvoor
nieuwe hulpbronnen zijn gebruikt. Dat geldt ook voor
werkkleding.
Bij MASCOT hebben we uitsluitend producten die
grondig getest zijn voor langdurig gebruik. Dat geldt
voor alles - van stof en verstevigde naden tot extra
verstevigingen op die delen die extra gevoelig zijn
voor slijtage. Wij produceren de kleding in onze eigen
fabrieken, waardoor wij de kwaliteitscontrole 100%
kunnen garanderen. Al deze aspecten dragen eraan bij
dat de producten van MASCOT lang meegaan. En dat is
van grote betekenis voor de duurzame verantwoording.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn de vele stoftypes onderworpen aan uitgebreide testprocedures, zoals slijtvastheidstests, scheursterktetests en breukvastheidstests. Hoge kwaliteit zit MASCOT in het DNA. De slogan en de consistente
werkwijze van MASCOT zijn niet voor niets al jaren TESTED TO WORK.
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Hergebruikte hulpbronnen
De wereldwijde industrie gebruikt veel hulpbronnen,
maar er is geen oneindige voorraad nieuwe
hulpbronnen. We moeten ons daarom richten
op eerder gebruikte materialen – productieafval
en gebruikte materialen – die kunnen worden
hergebruikt. Bij MASCOT doen we dat al.
Alle gewatteerde voering van MASCOT wordt voor een
groot deel gemaakt van gerecycled polyester. MASCOT
heeft bovendien een groot aantal T-shirts, polo’s en
sweaters die gemaakt zijn van polyestergaren van
gerecycled plastic. Andere producten zijn gemaakt
van biologisch katoen, wat betekent dat de katoen
geteeld is zonder het gebruik van pesticiden en
bestrijdingsmiddelen.
Niet alle producten kunnen worden gemaakt van
hergebruikte materialen, aangezien dat in sommige
gevallen van invloed kan zijn op bijvoorbeeld
slijtvastheid, kwaliteit of kleur. Een groot deel van de
verpakkingen kan echter wel worden gemaakt van
hergebruikte materialen. Dozen, papier en een nieuwe
generatie plastic zakken voor producten worden
bij MASCOT geheel of gedeeltelijk gemaakt van
gerecyclede materialen.

Verantwoorde consumptie en productie
Een voorwaarde voor economische groei en duurzame ontwikkeling is dat
wij zorgvuldig omgaan met grondstoffen en hulpbronnen. Wij moeten er zorg
voor dragen dat wij bij ons verbruik en de manier waarop wij wereldwijd
produceren, onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van mens en
milieu, zowel nu als in de toekomst.

Afval en energieverbruik
bij de productie tot een
minimum beperken
Bij een duurzame productie hoort ook het beperken
van afval en lozingen. Het maken van kleding is een
uitgebreid en wereldwijd proces. Er zijn veel gebieden
om rekening mee te houden.

Stof en overige grondstoffen
Wij werken met al onze leveranciers samen om het
gebruik van chemicaliën en water overal terug te
dringen. Wij selecteren onze leveranciers bovendien
op basis van hun milieuprofiel. Veruit het grootste deel
van onze stoffen is afkomstig van leveranciers met
zowel Bluesign®- als ISO 14001-certificaat. Daarnaast
werken wij aan een verandering van het verfproces
naar verven zonder of met minimaal gebruik van water.

Eigen productie
MASCOT heeft het grote voordeel dat wij het overgrote
deel van onze producten zelf produceren. 75% van alle
producten wordt gemaakt in onze eigen fabrieken,
waar we zelf alle processen controleren. Ze staan
allemaal in officiële, gevestigde industriegebieden die
zijn goedgekeurd door het ministerie van Algemene
Zaken van Vietnam en Laos. Ze hebben allemaal een
uitgebreid milieubeleid en een doorlopende controle
van de afvalverwerking. De afvalwaterzuivering wordt
uitgevoerd door de industriegebieden en gecontroleerd
door milieuagentschappen. Ieder kwartaal vinden
inspecties plaats. MASCOT sorteert en registreert al
zijn afval en er wordt zo veel mogelijk ingezameld om
te worden hergebruikt. De afgesneden textielresten
van de productie worden sterk geminimaliseerd en ze
worden gesorteerd en hergebruikt. Bovendien hanteert
MASCOT een beleid ten aanzien van de invloed op
het klimaat van de eigen fabrieken, en er worden
regelmatig maatregelen getroffen om de invloed op
het klimaat van onze productie te beperken.
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MVO-gecertificeerde productie
De productie van MASCOT is gecertificeerd conform de meest
uitgebreide certificering binnen MVO: SA8000.
Veruit het grootste deel van de producten van MASCOT
– alle winterkleding en werkkleding – maken we zelf in
onze eigen fabrieken. Als er ieder jaar vele miljoenen
kwaliteitsproducten moeten worden geproduceerd in
een effectieve productieketen, zijn daar bekwame en
toegewijde medewerkers voor nodig. Daarom hebben
we een eigen, bijzonder ervaren HR-afdeling, zowel in
Vietnam als in Laos. Doordat we alle werknemers zelf
werven, kunnen we garanderen dat de minimumleeftijd

voor voltijdswerk altijd wordt gerespecteerd en dat we
geen kinderarbeid hebben. Alle medewerkers hebben
goede arbeidsvoorwaarden met een fatsoenlijk salaris,
en beloning en bonusmogelijkheden zijn volledig
transparant. Eventueel overwerk wordt vooraf gemeld
en wordt betaald op basis van procentuele toeslagen.
De medewerkers hebben uiteraard vrijheid van
organisatie en recht op collectieve onderhandelingen.

Bedrijven die SA8000-gecertificeerd zijn, kunnen
aantonen dat ze:

Geen
kinderarbeid

Geen
dwangarbeid

Goede arbeidsomstandigheden
die passen
bij de lokale
omstandigheden

Eerlijke
werktijden en
salaris

Vrijheid om een
vakbond te kiezen

Geen
discriminatie

Een effectief
managementsysteem dat
controle uitoefent
op de werkverhoudingen van
medewerkers van
onderleveranciers

Hier leest u meer over SA8000: www.mascot.nl/nl/sa8000
122

Gezondheid en
veiligheid

Niemand kan de
wereldwijde uitdaging
alleen oplossen

Partnerschap om doelstellingen te
bereiken
Het 17e ontwikkelingsdoel richt zich op partnerschappen. Niemand
kan de wereldwijde uitdaging alleen oplossen. Dat vereist
samenwerking en vooruitstrevende partnerschappen.
MASCOT heeft al een groot aantal bestaande partnerschappen met
spelers in onze productielanden. We werken samen met ministeries
en regeringen. Daarnaast werken we samen met organisaties die
bijvoorbeeld de krachten bundelen in de textielindustrie, zodat we
samen met anderen de omstandigheden kunnen verbeteren voor
mens en milieu in de textiel producerende landen.
Bovendien bouwt MASCOT voortdurend aan nieuwe
partnerschappen. Zo zijn we momenteel bezig met het opzetten van
een partnerschap met verschillende spelers in de waardeketen om
samen met hen te investeren in nieuwe technologieën voor een meer
duurzame en tegelijkertijd meer rationele productie.

MASCOT is lid van de Fair Wear Foundation.
Samen met een kleine 130 andere textielproducerende bedrijven zet MASCOT zich via Fair
Wear in om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten in de textielfabrieken
overal ter wereld.
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Volledig
geautomatiseerd
logistiek centrum
Leverbetrouwbaarheid en efficiëntie zijn inbegrepen bij
uw product. MASCOT heeft alle producten in alle maten en
kleuren op voorraad, u heeft de gewenste producten dus
snel in huis. We behandelen uw bestelling binnen 24 uur en
sturen de producten zo snel mogelijk naar u op. We hebben
een hypermodern en geautomatiseerd logistiek centrum dat
zorgt voor snelle en foutloze verzending.

5

miljoen producten op voorraad
Meer dan

98%

van alle bestellingen wordt
binnen 24 uur verzonden

30.000
artikelnummers
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MASCOT®
SmartStore
MASCOT® SmartStore is een onlinesysteem
voor logistiek en bestellingen. Het systeem is
ontwikkeld om uw bestellingen en de afhandeling
ervan gemakkelijk, snel en foutloos te maken.
Voor ieder bedrijf worden het productassortiment
en de behoeften op het vlak van werkkleding en
persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast.
Neem contact op met uw lokale MASCOTverkooppunt om direct te beginnen.
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Wereldwijde
werkkledingoplossing

MASCOT biedt naadloze werkkledingoplossingen en
grensoverschrijdende mogelijkheden voor multinationals. Als
uw bedrijf internationaal meer dan 1000 werkkledinggebruikers
heeft, dan zult u profiteren van de voordelen die samenhangen
met het hebben van één contactpersoon bij MASCOT.
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Bepaar tijd en geld op
administratieve taken
met een wereldwijde
overeenkomst
Bent u ook over de grens actief? Bij MASCOT
kunnen we het inkoopproces voor uw werkkleding
vereenvoudigen en één wereldwijde oplossing
bieden voor uw bedrijf.

MASCOT beheert
uw wereldwijde
werkkledingoplossing
• Snelle en correcte levering wereldwijd
met minimale administratie
• Centraal projectbeheer wereldwijd - met
één aanspreekpunt
• Een Europees dealernetwerk met
wederverkopers wereldwijd
• Uniforme kwaliteit, assortiment en
services
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Bedrukken en borduren
Bij MASCOT kan bedrukken en borduren een integraal onderdeel van de
bestelling van werkkleding uitmaken. Welke bestellingsoplossing u ook
kiest, het is gemakkelijk om het bedrukken of borduren van een logo aan uw
bestelling toe te voegen. Zodoende wordt uw bestelling van de opdruk snel
en effectief afgehandeld, zodat uw medewerkers snel kleding kunnen krijgen
met uw bedrijfsnaam erop.
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Individuele productaanpassingen
– meer dan alleen een standaard assortiment

Hebt u een grotere onderneming met individuele behoeften die niet worden gedekt door het
standaardassortiment van MASCOT? Dan kunt u misschien gebruik maken van de mogelijkheid voor
een op maat gemaakte MASCOT-oplossing voor uw medewerkers. Misschien hebt u behoefte aan
speciale maten, een extra zak voor een bepaald stuk gereedschap, een iets andere stof of een andere
kleur. Of misschien zijn er een of meerdere volledig nieuwe producttypes of modellen die u graag
gemaakt wilt hebben. Het is allemaal mogelijk en we stellen onze experts tot uw beschikking zodat
we samen de oplossing kunnen vinden die het beste bij u past.
Bij MASCOT categoriseren we de vele soorten individuele productaanpassingen steeds een beetje
anders, afhankelijk van hoe omvangrijk de veranderingen zijn. Voor sommige soorten speciaal
gemaakte artikelen geldt dat minimaal een bepaald aantal producten moet worden besteld,
en de levertijd is uiteraard langer dan bij standaardartikelen. Dit wordt per order individueel
overeengekomen.
Hebt u een speciale bestelling of wilt u andere individuele aanpassingen? Neem contact op met
uw gebruikelijke contactpersoon bij MASCOT of met uw dealer. Zij kunnen u verder helpen zodat u
werkkleding krijgt die precies aansluit op uw behoeften.
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MASCOT: een snelle, gemakkelijke en
kwaliteitsbewuste keuze
Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er
staat een volledig assortiment werkkleding en
veiligheidsschoenen tot uw beschikking - van top
tot teen en van de zomer tot de winter. U hoeft
maar op één plaats te kopen en u krijgt wereldwijd
verkoopondersteuning. Bovendien kunt u zo veel van
uw zaken met MASCOT automatiseren als u wilt.
Winkelen bij MASCOT is ook nog eens snel. Wij
bieden u gebruiksvriendelijke online bestelplatforms
zodat u tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden.
Daarnaast verzenden we bestellingen vanuit de hele
wereld binnen 24-48 uur vanuit een volautomatisch,
topmodern logistiek centrum met een constante
voorraad van meer dan 5 miljoen producten. Foutloos
en snel - en, indien u dat wilt, individueel verpakt.
Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze van
uw kant. Het gaat er niet alleen om dat de werkkleding
en veiligheidsschoenen zelf grondig getest zijn en een
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hoge kwaliteit hebben. Het gaat er ook om dat u de
effectiefste oplossingen krijgt voor bestellen en service.
En niet in de laatste plaats betekent het ook dat u bij
MASCOT producten koopt die geproduceerd zijn onder
goede omstandigheden. Het overgrote deel van de
artikelen van MASCOT wordt geproduceerd in onze
eigen MVO-gecertificeerde fabrieken in Vietnam en
Laos. Wij garanderen goede werkomstandigheden - en
maatschappelijk verantwoorde werkkleding.
Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn
producten, services en oplossingen constant ontwikkelt.
Wij richten ons op de mogelijkheden en beperkingen
van onze huidige en potentiële klanten. Deze input
staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten
en oplossingen van MASCOT. We willen steeds
vooroplopen bij het leveren van de beste oplossingen
aan onze klanten. Zodoende kunnen ook onze klanten
voorop blijven lopen.

2800+
MEDEWERKERS

WERELDWIJD
MEER DAN
3500 DEALERS

INTERNATIONALE
PRIJZEN

OPGERICHT IN
1982

FAMILIEBEDRIJF

EIGEN PRODUCTIE
IN LAOS EN
VIETNAM

ARTIKELNUMMERS

700+ UNIEKE
PRODUCTEN

5.000.000+
ARTIKELEN OP
VOORRAAD

EFFECTIEVE
FLOW MET
SAP

VERKOOPTEAMS
IN 15
VERSCHILLENDE
LANDEN

LEVERBETROUWBAARHEID VAN
>98%

30000+

SA8000 ISO 9001
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE
PRODUCTIE

GECERTIFICEERD
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Mascot International A/S

www.facebook.com/MascotWorkwear

B0592-121-05 – NL 032021

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

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

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

www.instagram.com/mascot_workwear/
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