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En international virksomhed
MASCOT er en international, familieejet virksomhed, som udvikler, producerer og
markedsfører kvalitetsarbejdstøj og -sikkerhedsfodtøj til håndværkere og industri. MASCOT
har et af markedets største sortimenter i arbejdsbeklædning, og gennem årene har vi
modtaget adskillige priser for høj produktkvalitet og et ekstraordinært serviceniveau.
MASCOT forhandles over hele Europa.

Tested to Work
Når du køber arbejdstøj hos MASCOT, får du ekstra værdi for pengene, for alle MASCOTs
produkter har været igennem vores testcenter og er blevet testet efter vores TESTED TO
WORK principper. Det giver slidstærke produkter med lang holdbarhed, hvilket ikke alene er
en fordel i dit arbejde og for din pengepung, men også for miljøet, når der ikke skal
genproduceres arbejdstøj så ofte.

Et særdeles bredt sortiment
I MASCOTs standardsortiment er der op til 21 forskellige størrelser og tre forskellige
benlængder i bukser. Og så er det til alle jobsituationer. Ude og inde, stillesiddende eller i
fuld fart. Vi lagerfører kontinuerligt mere end 700 produkter i op til 27 farver. Vi har det hele
som standardsortiment. Og skulle der være særlige behov, laver vi også gerne
skræddersyede løsninger sammen med vores kunder.

MASCOT tager etisk, socialt og miljømæssigt
ansvar
Som global tekstilvirksomhed bærer vi et stort ansvar for at sikre mennesker og miljø både på
produktionssteder og i resten af forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt naturligt tager.
Derfor har vi blandt andet for mere end 10 år siden etableret vores egne produktionssteder i
Vietnam og sidenhen Laos, hvor vi tilbyder gode, respektfulde og trygge arbejdspladser til
2600 kollegaer. MASCOTs produkter er løsninger. Og det er løsninger, der holder! Både
slidstyrkemæssigt, og med omtanke og respekt for mennesker og miljø. Vores grundværdier
er – også i sociale og miljømæssige sammenhænge – kvalitet og ordentlighed. Kvalitet i
produkter, løsninger og aftaler, og ordentlighed forstået som både grundighed og
anstændighed.

MASCOTs profil og værdier
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Ekstraordinært høj leveringssikkerhed
Du og din forhandler kan bestille hvilket som helst produkt blandt de 30.000+ varenumre i MASCOTs
sortiment. Som følge af de store lagermængder for hvert enkelt produkt i hver enkelt størrelse, yder vi en
ekstraordinær høj leveringssikkerhed.

One-stop-shop - en samlet løsning
One-stop-shop – spar tid, og køb det hele fra én leverandør. Både corporate wear, arbejdstøj og
sikkerhedssko. Du får blandt andet T-shirts, poloshirt, sweatshirts og hættetrøjer til konkurrencedygtige
priser, og i 27 forskellige farver, der er skabt til at mixe og matche med resten af sortimentet fra MASCOT.
Der er en perfekt pasform til alle, fire forskellige: Classic, Modern, Slim og Ladies.

Salg via forhandlere
MASCOTs produkter sælges udelukkende gennem en lang række forhandlere, som også er behjælpelige
med services. I kan enten selv vælge forhandler eller lade MASCOT foretage valget for jer.

Certificeret kvalitetssikring
MASCOT har igennem mange år været DS/EN ISO 9001-certificeret. Vi har implementeret dette
kvalitetsstyringssystem for at støtte udviklingen af virksomheden, produkter og services, så vi på ethvert
givet tidspunkt leverer højest mulig kvalitet til vores kunder. Vi måler på leveringssikkerhed, de rette
produkter til målgruppen, kundetilfredshed og vækst.

Vis arbejdspladsen frem med jeres firmanavn og logo
Hos MASCOT kan tryk og broderi være en integreret del af arbejdstøjsbestillingen. Uanset hvilken
bestillingsløsning, I vælger, er det enkelt at føje logotryk eller broderi til jeres bestilling. Tryk og broderi
håndteres i samme flow som den automatiserede plukning fra højlageret. Det sikrer dig en effektiv og
hurtig håndtering af dine trykordrer, så dine medarbejdere hurtigt kan få tøj, der er prydet med jeres
firmanavn.

Services
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Arbejdstøj

ProduktnummerProduktnummer ProdukttypeProdukttype FarverFarver PrisPris

18001-249 Skaljakke, vind- og vandtæt, lav
vægt 555,10

12307-630 Jakke, Bomuld 311,35

10001-883 Softshell jakke, åndbar, fleece på
indersiden 311,35

18103-316 Fleecetrøje med lynlås, Moderne
pasform 291,85

51580-966 Sweatshirt, Basic, Moderne
pasform 96,20

51590-970 Hættetrøje med lynlås, Basic,
Moderne pasform 161,85

51589-970 Hættetrøje, Basic, Moderne
pasform 129,35

51579-965 T-shirt, Basic, Moderne pasform 36,40

17279-311 Bukser, ULTIMATE STRETCH, lav
vægt 434,85

17031-311
Bukser med hængelommer,
Dyneema®, ULTIMATE STRETCH,
lav vægt

714,35

12355-630 Bukser med knælommer, Bomuld 296,40

18569-442 Overall med knælommer, Stretch
Zones, CORDURA® 538,85

12362-630 Overall med knælommer, Bomuld 421,85

12311-630 Kedeldragt med knælommer,
Bomuld 503,10

17049-311

Knickers med hængelommer,
Dyneema®, ULTIMATE STRETCH,
lav vægt 668,85

17149-311
Shorts med hængelommer,
CORDURA®, ULTIMATE
STRETCH, lav vægt

369,85

Produktoversigt
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F0107-937 Sikkerhedssandaler, S1P,
lynlukning 611,74

F0108-937 Sikkerhedssko, S1P, snørebånd 655,54

F0300-909 Sikkerhedssko, S1P, BOA® Fit
System 802,27

ProduktnummerProduktnummer ProdukttypeProdukttype FarverFarver PrisPris

Arbejdstøj, Dame

ProduktnummerProduktnummer ProdukttypeProdukttype FarverFarver PrisPris

18011-249 Skaljakke, Damepasform, vind-
og vandtæt 555,10

18008-511 Jakke, Damepasform, ULTIMATE
STRETCH, lav vægt 452,40

18153-316 Fleecetrøje med lynlås,
Damepasform 282,10

20492-786 T-shirt, Premium, Damepasform 48,75

18178-511
Bukser med lårlommer,
Damepasform DIAMOND,
ULTIMATE STRETCH, lav vægt

415,35

18078-511

Bukser med knælommer,
Damepasform DIAMOND,
ULTIMATE STRETCH, lav vægt,
CORDURA®

484,90

18048-511 Shorts, Damepasform DIAMOND,
ULTIMATE STRETCH, lav vægt 367,90

Fragt og leveringsbetingelser specificeres.Fragt og leveringsbetingelser specificeres.

Tilbuddet gælder til: onsdag, 31 august 2022Tilbuddet gælder til: onsdag, 31 august 2022

Priser er angivet i DKK ekskl. moms.Priser er angivet i DKK ekskl. moms.

Priser gælder for standardstørrelser og -skridtlængder.Priser gælder for standardstørrelser og -skridtlængder.

I øvrigt i henhold til forhandlers std. salgs- og leveringsbetingelser.I øvrigt i henhold til forhandlers std. salgs- og leveringsbetingelser.

Priserne tilpasses efter MASCOTs altid gældende prisliste.Priserne tilpasses efter MASCOTs altid gældende prisliste.

Priser er excl logotryk.Priser er excl logotryk.
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18001-249 - Skaljakke
vind- og vandtæt, lav vægt 
100% polyester - 185 g/m²
Metervaren er let. Vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Hætten er
aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med lynlås
og indvendigt vindfang. Inderlomme med lynlås. ID-kortholder er
aftagelig. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås.
Elastiksnøre i nedre kant er regulerbar. Rib (skjult i vindfang) ved
håndled. Print og reflekseffekter.

 

12307-630 MASCOT® Trenton - Jakke
Bomuld 
100% bomuld - 355 g/m²
Trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden. Høj krave. Lukning
med vindfang og skjulte trykknapper. Brystlommer med klap og
skjulte trykknapper. D-ring. Ergonomisk formede ærmer giver stor
bevægelsesfrihed. Penlomme. Forlommer. Inderlommer. Linning
med trykknapregulering. Manchetter med trykknapregulering.
Kontrastsyninger.

  

 

 

Pris 555,10

 

 

Pris 311,35

Produktpræsentation

Arbejdstøj

 | 7



10001-883 MASCOT® Tampa - Softshell jakke
åndbar, fleece på indersiden 
100% polyester - 270 g/m²
Åndbar. Fleece på indersiden. Lukning med lynlås og indvendigt
vindfang. Brystlommer med lynlås. D-ring. Inderlomme med lynlås.
Forlommer med lynlås. Ergonomisk formede ærmer giver stor
bevægelsesfrihed. Lynlukning ved håndled. Elastiksnøre i nedre
kant er regulerbar. Reflekseffekter.

 

18103-316 - Fleecetrøje med lynlås
Moderne pasform 
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god
bevægelsesfrihed. Lukning med lynlås og indvendigt vindfang.
Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Elastikbånd ved
håndled og i nedre kant. Reflekseffekter.

 

 

 

Pris 311,35

 

 

Pris 291,85

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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51580-966 MASCOT® Carvin - Sweatshirt
Basic, Moderne pasform 
60% bomuld/40% polyester - 310 g/m²
Basic. Moderne pasform. Børstet inderside. Rund hals. Rib i hals, i
nedre kant og ved håndled. Nakkebånd.

 

51590-970 MASCOT® Gimont - Hættetrøje med lynlås
Basic, Moderne pasform 
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Basic. Kæmmet bomuld. Børstet inderside. Moderne pasform.
Hætte med for. Lynlås er gennemgående. Forlommer. Rib i nedre
kant og ved håndled. Nakkebelægning. Nakkebånd.

 

 

 

Pris 96,20

 

 

Pris 161,85

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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51589-970 MASCOT® Revel - Hættetrøje
Basic, Moderne pasform 
60% bomuld/40% polyester - 340 g/m²
Basic. Moderne pasform. Børstet inderside. Hætte med for.
Forlommer. Rib i nedre kant og ved håndled. Nakkebelægning.
Nakkebånd.

 

51579-965 MASCOT® Calais - T-shirt
Basic, Moderne pasform 
100% bomuld - 175 g/m²
Basic. Moderne pasform. Rund hals. Rib i hals. Nakkebånd.

 

 

 

Pris 129,35

 

 

Pris 36,40

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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17279-311 - Bukser
ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
92% polyamid/8% elastan - 235 g/m²
Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og
høj slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da
lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper.
Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer. Lårlomme med
telefonlomme og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er
aftagelig. Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.
Reflekseffekter.

 

17031-311 - Bukser med hængelommer
Dyneema®, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
92% polyamid/8% elastan - 235 g/m²
Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og
høj slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da
lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper.
Gylp med lynlås. Aftagelige hængelommer af slidstærk CORDURA®
- forreste del af højre hængelomme har stikmodstandsdygtig
Kevlar®-forstærkning i bunden. Forlommer. Baglommer.
Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lårlomme med
telefonlomme med magnetlukning og integreret ID-kortholder. ID-
kortholder er aftagelig. Tommestoklomme i CORDURA® med
ekstra lommer. Slidstærke og stikmodstandsdygtige
knæpudelommer i CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® er elastiske og
med ventilation. Trykknapregulering ved fod. Reflekseffekter. Vi
anbefaler 00718-100, 50451-916 & 20118-915 knæpuder til
denne model. Samcertificeret med knæpudetype LONG i henhold
til EN 14404.

 

 

 

Pris 434,85

 

 

Pris 714,35

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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12355-630 MASCOT® Biloxi - Bukser med knælommer
Bomuld 
100% bomuld - 355 g/m²
Trenålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk
formede. Bæltestropper. D-ring. Gylp med lynlås. Forlommer.
Baglommer med klap og skjulte trykknapper. Lårlomme med klap
og skjulte trykknapper. Tommestoklomme er forstærket.
Knælommer er regulerbare. Kontrastsyninger. Vi anbefaler 00418-
100, 00718-100, 50454-916 & 20118-915 knæpuder til denne
model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i
henhold til EN 14404.

  

18569-442 - Overall med knælommer
Stretch Zones, CORDURA® 
65% polyester/35% bomuld - 270 g/m²
Dele af produktet er af strækstof. Kombination af let metervare i
kvalitet 442 og ULTIMATE STRETCH i kvalitet 511. Tonålssømme
på ben og i skridt. Lommer er integreret i designet. Bukseben er
ergonomisk formede. Seler er regulerbare og med kort, kraftig
elastik og plastikspænder. Smæklomme med telefonlomme og
klap med skjult trykknap. Linning er regulerbar. Bæltestropper.
Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer. Lårlomme med
telefonlomme og klap med skjult trykknap og integreret ID-
kortholder. ID-kortholder er aftagelig. Tommestoklomme i
CORDURA® med ekstra lommer. Knælommer i super slidstærk
CORDURA® (1000 D). Nem, individuel regulering af knælommens
højde. Print og reflekseffekter. Vi anbefaler 00418-100, 00718-
100, 50454-916 & 20118-915 knæpuder til denne model.
Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til
EN 14404.

  

 

 

Pris 296,40

 

 

Pris 538,85

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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12362-630 MASCOT® Lowell - Overall med knælommer
Bomuld 
100% bomuld - 355 g/m²
Trenålssømme på ben og i skridt. Seler er regulerbare og med kort,
kraftig elastik og plastikspænder. Smæklomme med klap og
skjulte trykknapper. D-ring. Inderlomme med lynlukning. Linning er
regulerbar. Forlommer. Gylp med lynlås. Baglommer med klap og
skjulte trykknapper. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper.
Tommestoklomme er forstærket. Knælommer er regulerbare.
Kontrastsyninger. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50454-
916 & 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med
knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

  

12311-630 MASCOT® Danville - Kedeldragt med knælommer
Bomuld 
100% bomuld - 355 g/m²
Trenålssømme på ærmer, skuldre, ben og i skridt. Bukseben er
ergonomisk formede. Lukning med vindfang og skjulte
trykknapper. Høj krave. Brystlommer med klap og skjulte
trykknapper. D-ring. Forlommer. Adgang til benklæder indenunder
fra begge sider. Baglommer med klap og skjulte trykknapper.
Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med klap og skjulte
trykknapper. Tommestoklomme. Manchetter med
trykknapregulering. Elastik og læg i ryggen. Knælommer er
regulerbare. Kontrastsyninger. Vi anbefaler 00418-100, 00718-
100, 50454-916 & 20118-915 knæpuder til denne model.
Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til
EN 14404.

  

 

 

Pris 421,85

 

 

Pris 503,10

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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17049-311 - Knickers med hængelommer
Dyneema®, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
92% polyamid/8% elastan - 235 g/m²
Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og
høj slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da
lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper.
Gylp med lynlås. Aftagelige hængelommer af slidstærk CORDURA®
- forreste del af højre hængelomme har stikmodstandsdygtig
Kevlar®-forstærkning i bunden. Forlommer. Baglommer.
Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lårlomme med
telefonlomme med magnetlukning og integreret ID-kortholder. ID-
kortholder er aftagelig. Tommestoklomme i CORDURA® med
ekstra lommer. Slidstærke og stikmodstandsdygtige
knæpudelommer i CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® er elastiske og
med ventilation. Nem, individuel regulering af knælommens højde.
Reflekseffekter. Vi anbefaler 00718-100, 50451-916 & 20118-
915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype
LONG i henhold til EN 14404.

 

17149-311 - Shorts med hængelommer
CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
92% polyamid/8% elastan - 235 g/m²
Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og
høj slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da
lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Aftagelige
hængelommer af slidstærk CORDURA®. Forlommer. Baglommer.
Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lårlomme med
telefonlomme. Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra
lommer. Knap til montering af kniv.

 

 

 

Pris 668,85

 

 

Pris 369,85

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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F0107-937 MASCOT® Alpamayo - Sikkerhedssandaler
S1P, lynlukning 
Læder - Size 42: 540 g
Metalfri. Lynlukning. Tåkappe af komposit. Sømværn af
specialtekstil. Multifunktionsgelenk stabiliserer og har indbygget
komfortskum. Formstøbt let pronose. Non marking ydersål - smitter
ikke af. To-komponent sål af PU/PU. Sålen er varmebestandig op
til 140°C. Profildybde 2,5 mm. Stigegreb. Stødabsorberende
indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske. Fugt
optages og afgives effektivt. Tekstilfor, åndbart. Bagkappe. Sålen
er olie- og benzinresistent. ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-
3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

   

 

F0108-937 MASCOT® Fujiyama - Sikkerhedssko
S1P, snørebånd 
Læder - Size 42: 524 g
Metalfri. Snørelukning. Tåkappe af komposit. Sømværn af
specialtekstil. Multifunktionsgelenk stabiliserer og har indbygget
komfortskum. Formstøbt let pronose. Non marking ydersål - smitter
ikke af. To-komponent sål af PU/PU. Sålen er varmebestandig op
til 140°C. Profildybde 2,5 mm. Stigegreb. Stødabsorberende
indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske. Fugt
optages og afgives effektivt. Tekstilfor, åndbart. Luftige
tekstilindsatser. Bagkappe. Sålen er olie- og benzinresistent. ESD-
godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1:
2008.

   

 

F0300-909 - Sikkerhedssko
S1P, BOA® Fit System 
Tekstil - Size 42: 440 g
Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med foden.
Overmateriale af slidstærk tekstil. Lukkes og åbnes med BOA®, der
består af drejeknap, snørebånd og guides. Tåkappe af komposit.
MASCOLAYER® sømværn. Stødabsorberende, blød og fleksibel
indlægssål. Indlægssåler er udtagelige. Mellemsål i Phylon. Slidsål
af gummi. TPU hælforstærkning. Slidstærk non marking ydersål
smitter ikke af. Sålen er olie- og benzinresistent. ESD-godkendte
efter EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

    

 

 

Pris 611,74

 

 

Pris 655,54

 

 

Pris 802,27

Produktpræsentation

Arbejdstøj
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18011-249 - Skaljakke
Damepasform, vind- og vandtæt 
100% polyester - 185 g/m²
Damepasform. Metervaren er let. Vind- og vandtæt. Sømme er
tapede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre.
Lukning med lynlås og indvendigt vindfang. Inderlomme med
lynlås. ID-kortholder er aftagelig. Forlommer med lynlås.
Elastiksnøre i nedre kant er regulerbar. Rib (skjult i vindfang) ved
håndled. Print og reflekseffekter.

 

18008-511 - Jakke
Damepasform, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²
Damepasform. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof
med lav vægt og god slidstyrke. Lukning med lynlås og indvendigt
vindfang. Brystlomme med lynlås. ID-kortholder er aftagelig.
Forlommer med lynlås. Trykknapregulering ved håndled og i nedre
kant. Print og reflekseffekter.

  

 

 

Pris 555,10

 

 

Pris 452,40

Produktpræsentation

Arbejdstøj, Dame
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18153-316 - Fleecetrøje med lynlås
Damepasform 
94% polyester/6% elastan - 260 g/m²
Damepasform. Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god
bevægelsesfrihed. Lukning med lynlås og indvendigt vindfang.
Forlommer med lynlås. Elastikbånd ved håndled og i nedre kant.
Reflekseffekter.

 

20492-786 - T-shirt
Premium, Damepasform 
60% økologisk bomuld/40% genanvendt polyester - 160 g/m²
Premium. Damepasform. Rund hals. Rib i hals. Nakkebånd.

 

 

 

Pris 282,10

 

 

Pris 48,75

Produktpræsentation

Arbejdstøj, Dame
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18178-511 - Bukser med lårlommer
Damepasform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²
Damepasform DIAMOND. Har en vandafvisende finish. Ultimativt
strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest
ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet.
Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er
ergonomisk formede. Bæltestropper. Lukning med lynlås.
Forlommer. Baglommer. Lårlomme med telefonlomme og klap med
skjult trykknap og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er
aftagelig. Lårlomme med tommestoklomme. Print og
reflekseffekter.

  

18078-511 - Bukser med knælommer
Damepasform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, lav vægt,
CORDURA® 
88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²
Damepasform DIAMOND. Har en vandafvisende finish. Ultimativt
strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest
ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet.
Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er
ergonomisk formede. Bæltestropper. Lukning med lynlås.
Forlommer. Baglommer. Lårlomme med telefonlomme og klap med
skjult trykknap og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er
aftagelig. Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.
Knælommer i super slidstærk CORDURA® (1000 D) med
ventilation. Nem, individuel regulering af knælommens højde. Print
og reflekseffekter. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50454-
916 & 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret
med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

  

 

 

Pris 415,35

 

 

Pris 484,90

Produktpræsentation

Arbejdstøj, Dame
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18048-511 - Shorts
Damepasform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, lav vægt 
88% polyester/12% elastolefin - 275 g/m²
Damepasform DIAMOND. Har en vandafvisende finish. Ultimativt
strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest
ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet.
Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bæltestropper. Lukning
med lynlås. Forlommer. Baglommer. Lårlomme med telefonlomme
og klap med skjult trykknap og integreret ID-kortholder.
Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.

  

 

 

Pris 367,90

Produktpræsentation

Arbejdstøj, Dame
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MASCOT
Et hurtig, nemt og kvalitetsbevidst valg

Uanset om det gælder produkter, serviceløsninger eller 
kunderelationer, gør vi os altid umage. Ordentlighed 
og høj kvalitet ligger i vores DNA.

Vi stræber efter den højeste kvalitet både i udvikling, 
produktion og levering af arbejdstøjet. Vi er TESTED 
TO WORK. Og det er et slogan og en arbejdsstrategi, vi 
meget gerne vil stilles til regnskab for. 

Hos MASCOT vil vi det bedste for vores kunder, og vi 
gør os altid umage med at tilbyde en professionel og 
fremsynet løsning. Vi er meget ydmyge om, at gode 
kunderelationer er noget, vi løbende skal gøre os 
fortjente til.

EGNE SÆLGERE I 
15 EUROPÆISKE 

LANDE

LANGTIDS-
HOLDBARE 

PRODUKTER

GRUNDLAGT I
1982

HØJ 
LEVERINGSEVNE

3400+
ANSATTE

ARBEJDER FOR
 EN BÆREDYGTIG 

FREMTID

FAMILIE-
 EJET

5.000.000+
PRODUKTER PÅ 

LAGER
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TESTED TO WORK 
Med høj kvalitet som pejlemærke

MASCOTs arbejdstøj og sikkerhedssko er altid blevet 
udviklet og produceret med kvalitet som pejlemærke. 
Vi vil levere det bedste produkt til vores kunder – 
hver gang. Det gælder produktets slidstyrke og høje 
niveau af bevægelsesfrihed. Men det gælder i lige så 
høj grad, at produktet passer perfekt til branchen og 
kundens individuelle behov. 

Derfor brander vi os på at være TESTED TO WORK. 
Det er vores slogan og arbejdsmetode. Vi vil levere 
gennemtestet kvalitet til vores kunder.

At være TESTED TO WORK forpligter
Hos MASCOT er TESTED TO WORK med i hver eneste 
arbejdsproces. Ikke blot produkterne gennemtestes 
og kvalitetssikres. På samme måde lancerer vi kun  
gennemtestede og efterprøvede bestillingsplatforme 
og samarbejdsaftaler. 

TESTED TO WORK er et mål og en forpligtelse. Det 
er vores brands garanti over for vores kunder. Med 
TESTED TO WORK kan vores samarbejdspartnere 
stole på, at de får den højeste kvalitet hver gang. I 
må meget gerne stille de allerhøjeste krav til os. 
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AsmildKloster Landbrugsskole

Birgitte Hedemann Andersen

Telefon: 8667 3222

e-mail: asmildkloster@asmildkloster.dk

MASCOT forhandler:

Stark, Viborg
Jannie Filbert

Telefon: 2835 2005

e-mail: jf.viborg@stark.dk

Kontakt :

Kennet Siig Dürr

Mascot Internatinal A/S

Telefon: 2929 1775

e-mail: ksd@mascot.dk

Kontaktinformation
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