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MASCOT® ADVANCED
MASCOT® ADVANCED is een volledige collectie lichtgewicht werkkleding met volledige stretch. De 
collectie is voor werkkledinggebruikers met een werkdag op volle snelheid die hoge eisen stellen aan 
het comfort en de functies van de werkkleding. MASCOT® ADVANCED is 100% stretch gecombineerd 
met een uitzonderlijke duurzaamheid.
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Volledige bewegingsvrijheid in verschillende 
uitvoeringen
Alle broeken van MASCOT® ADVANCED zijn gemaakt van stof met stretch in vier 
richtingen, hebben een hoge slijtvastheid en een ultieme bewegingsvrijheid. Kies 
de variant die perfect bij u past. Leverbaar in tot zeven kleuren.

Broek met kniezakken
17179-311

Zie pagina 10

Broeken met kniezakken en extra 
slijtvaste knieën

17079-311
Zie pagina 9

Broek met knie- en spijkerzakken
17031-311

Zie pagina 6
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Driekwart broek met knie-  
en spijkerzakken

17049-311
Zie pagina 15

Broek
17279-311

Zie pagina 10

Broeken in twee pasvormen  
voor vrouwen

DIAMOND: 18378-311
PEARL: 18388-311

Zie pagina 12

Shorts met spijkerzakken
17149-311

Zie pagina 14



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

ERGONOMISCHE 
PASVORM

SPIJKER
ZAKKEN KNIEZAKKEN

 
MAGNET

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met kniezakken met Dyneema® en 
afneembare spijkerzakken, 4 way stretch, lichtgewicht

Artikelnummer:  17031-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

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

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 42-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 goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk 

worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek 
moet worden gewassen.

• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® 
en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.

• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo 

kniestukken te kiezen.

Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van 
DSM. Deze merken mogen alleen met toestemming worden gebruikt.

Een broek die u niet meer uit 
wilt trekken
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Alle voordelen met de juiste lengtemaat

Het is erg belangrijk om een broek met de juiste lengtemaat te kiezen 
zodat o.a. de kniezakken op de plek zitten waar ze nodig zijn. Deze 
broek is standaard verkrijgbaar in drie lengtes: 76, 82 en 90 cm. De 
broek kan bovendien tot 3 cm ingekort worden met behoud van het 
ergonomische ontwerp en de drukknoop voor aanpassing van de 
broekbreedte en de versteviging bij de voeten. 

Geïntegreerde zakken met voldoende ruimte

De broek heeft ruimte voor echt veel gereedschap. Naast de spijker-
zakken is de broek voorzien van een dijzak met telefoonzak en 
afneembare pashouder, een slijtvaste duimstokzak van CORDURA®, 
voorzakken en achterzakken. Het is nieuw dat de zakken volledig 
in het ontwerp geïntegreerd zijn. Mede door het gebruik van het 
elastische materiaal kunt u uw zakken volstoppen zonder dat uw 
bewegingsvrijheid wordt beperkt.

Multifunctionele zakken voor kniebeschermers. 

Nooit meer te warme knieën. Aan de binnenkant van de broekspijpen 
kunt u ventilatiekanalen openen voor luchtcirculatie. Bovendien kunt 
u via een rits aan de zijkant van de pijpen de kniebeschermers in de 
loop van de werkdag gemakkelijk verwijderen. Zo krijgt u  het niet 
onnodig warm als u deze niet nodig hebt. De elastische kniezakken 
zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® en de 
uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel. 

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. 

Afneembare, slijtvaste spijkerzakken

U kunt niet zonder spijkerzakken als u tijdens het werk gereedschap, 
schroeven en bitjes bij de hand moet hebben. Ze zijn gemaakt 
van slijtvast CORDURA® en ze kunnen gemakkelijk en snel af- en 
aangeritst worden. Dat is bijvoorbeeld handig als u spijkerzakken 
slechts af en toe gebruikt. Ze kunnen ook afgeritst worden om 
de broek te wassen, zo hoeft u niet al het gereedschap uit de 
spijkerzakken te halen.
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3
WEATHER

PROTECTION

WATER-REPELLENT TO STAY DRY 

Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van 
DSM. Deze merken mogen alleen met toestemming worden gebruikt.

Het supermateriaal van 
MASCOT: Kwaliteit 311
• Elastisch in alle richtingen, 4 way stretch
• Zacht en behaaglijk op de huid
• Extreem robuust en slijtvast
• Lichtgewicht
• Voor producten met onovertroffen bewegingsvrijheid
• Met een waterafstotende finish
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MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met Dyneema®-kniezakken, 4 way stretch, 
lichtgewicht

Artikelnummer:  17079-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

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

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 42-C 58  •  82 cm: C 42-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.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® 

en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met 

de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo 

kniestukken te kiezen.

ULTIMATE
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WATER-
AFSTOTEND LICHTGEWICHT
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PASVORM

 
MAGNET

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Jack, 4 way stretch, lichtgewicht

Artikelnummer:  17101-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

Maat: S-4XL
• 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.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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ULTIMATE
STRETCH

WATER-
AFSTOTEND LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE 
PASVORM KNIEZAKKEN

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Werkbroek met CORDURA® kniezakken, 4 way stretch, 
lichtgewicht

Artikelnummer:  17179-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

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

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 42-C 58  •  82 cm: C 42-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 kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers 

altijd optimaal zitten.
• De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet 

terwijl de broek wordt gedragen.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met 

de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo 

kniestukken te kiezen.

ULTIMATE
STRETCH

WATER-
AFSTOTEND LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE 
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Werkbroek, 4 way stretch, lichtgewicht

Artikelnummer:  17279-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 76 cm: C 42-C 58  •  82 cm: C 42-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 volgen de bewegingen van het lichaam.
• Afneembare ID-kaarthouder die gemakkelijk kan worden bevestigd aan een 

dijbeenzak of D-ring - kan ook worden gebruikt met alle producten met een D-ring.
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Artikelnummer:  18388-311, PEARL
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

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

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 parel pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van minder 

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 kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers 

altijd optimaal zitten.
• Dijbeenzak met telefoonzakje en geïntegreerde ID-kaarthouder.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo 

kniestukken te kiezen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH

WATER-
AFSTOTEND LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE 
PASVORM

KNIEZAKKEN
 

MAGNET
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Broek met CORDURA® kniezakken, vrouwelijke 
pasvorm, in 4 richtingen rekbaar, lichtgewicht

Artikelnummer:  18378-311, DIAMOND
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DIAMOND FIT

PEARL FIT

DIAMOND-pasvorm: groter verschil tussen 
taille- en heupmaat (meer dan 20 cm 
verschil).

Het verschil tussen de twee pasvormen is in de eerste 
plaats de verhouding tussen taille- en heupmaat.

PEARL-pasvorm: weinig verschil tussen 
taille- en heupmaat (minder dan 20 cm 
verschil).

Groot onderzoek naar vrouwelijke pasvormen
Voorafgaand aan de introductie heeft een 
uitgebreid onderzoek naar vrouwelijke pasvormen 
plaatsgevonden. Een groot aantal vrouwen in 
verschillende branches werden opgemeten, en uit deze 
vele duizenden maten werden twee geheel nieuwe 
pasvormen ontwikkeld die helemaal zijn aangepast aan 
het vrouwenlichaam van nu - heel uniek voor MASCOT. 
We hebben de twee damespasvormen DIAMOND en 
PEARL genoemd. Deze damespasvormen zijn ook 
getest in de verschillende branches.
Broeken die geen damesvariant hebben, zijn zo 
ontworpen dat ze ook kunnen worden gedragen door 
vrouwen. Pas de broeken altijd aan om de broek te 
vinden die u het beste past.

Twee nieuwe damespasvormen
MASCOT® ADVANCED heeft lange broeken voor 
vrouwen in twee verschillende pasvormen: DIAMOND 
en PEARL. 
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ULTIMATE
STRETCH

WATER-
AFSTOTEND LICHTGEWICHT

SPIJKER
ZAKKEN

MASCOT® ADVANCED | Shorts met afneembare CORDURA®-spijkerzakken, 4 
way stretch, lichtgewicht

Artikelnummer:  17149-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

Binnenbeenlengte en maat: 29 cm: C 42-C 68
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge 

slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke 

bewegingsvrijheid.
• Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.
• De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk 

worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek 
moet worden gewassen.

• Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.

Gebruik het volledige 
assortiment
Het assortiment van MASCOT bestaat uit meer dan 600 
producten met tot wel 27 verschillende kleuren. We 
hebben de kleuren van de collecties op elkaar afgestemd 
zodat u producten uit de verschillende collecties 
gemakkelijk kunt combineren. 



Dyneema® og Dyneema®, the world’s strongest fiber™ er registrerede varemærker hos 
DSM. Brug af disse varemærker er ulovligt med mindre det er godkendt.
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Dyneema® en Dyneema®, the world’s strongest fiber™ zijn gedeponeerde merken van 
DSM. Deze merken mogen alleen met toestemming worden gebruikt.
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SPIJKER
ZAKKEN KNIEZAKKEN

 
MAGNET

REFLECTIE
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MASCOT® ADVANCED | Driekwart broek met kniezakken met Dyneema® en 
afneembare spijkerzakken, 4 way stretch, lichtgewicht

Artikelnummer:  17049-311
93% nylon/7% elastaan - 250 g/m²

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

Binnenbeenlengte en maat: 53 cm: C 42-C 68
• De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge 

slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke 

bewegingsvrijheid.
• De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk 

worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek 
moet worden gewassen.

• Dijbeenzak met telefoonzakje en geïntegreerde ID-kaarthouder.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® 

en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo 

kniestukken te kiezen.

Een driekwart broek die past - 
ongeacht uw maat
Bij werkbroeken kunt u standaard altijd kiezen 
uit verschillende lengtematen, maar driekwart 
broeken hebben over het algemeen maar één 
lengtemaat. Daarom is het trekkoord in deze 
driekwart broeken essentieel voor uw comfort. U 
kunt er de lengte gemakkelijk mee aanpassen zodat 
de kniebeschermers helemaal goed zitten, ongeacht 
de lengte en beenlengte van de drager. Zo heeft u 
altijd alle voordelen van de ergonomisch ontworpen 
broekspijpen. 
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Buitengewone 
bewegingsvrijheid in extreme 
omgeving
MASCOT zet zijn werkkleding al tientallen jaren overal 
ter wereld onder uitdagende omstandigheden aan 
het werk om de kleding volledig te kunnen testen, 
ook in extreme situaties. En er is zeker sprake van 
een extreme situatie wanneer Centre Terre een 
expeditie uitstuurt naar een van verste uithoeken 
van de wereld. In het voorjaar van 2019 hebben de 
expeditiedeelnemers, onder bijzonder veeleisende 
omstandigheden in de ongerepte natuur van Patagonië, 
de werkkleding van MASCOT getest.

In Patagonië kregen de deelnemers aan de expeditie 
te maken met extreme wind en regen. De natuur en 
het weer stellen hoge eisen aan de werkkleding als 
je tot het uiterste moet gaan. Een aantal deelnemers 
werken in het dagelijks leven in de bouw. Ze zijn dus 
gewend om hoge eisen te stellen aan de kleding waarin 
ze rondlopen. Met een hoog activiteitenniveau is het 
van doorslaggevend belang dat de werkkleding ruimte 
biedt aan allerlei soorten bewegingen. Daarom heeft 
MASCOT de deelnemers werkkleding aangetrokken 
met de buitengewone bewegingsvrijheid van MASCOT® 
ADVANCED.

Georges Castello is expeditielid en werkt in het 
dagelijks leven in de bouw. Net als de anderen heeft hij 
tijdens de expeditie twee maanden lang de werkkleding 
van MASCOT® ADVANCED gedragen. 
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“De stretcheigenschappen van de kleding vind 
ik erg prettig. De kleding volgt de bewegingen 
van het lichaam als een extra laag huid. 
De slijtvastheid is ook erg belangrijk voor 
mijn werk met kalksteen en in het bos. De 
werkkleding beschermt ons ook uitstekend 
tegen wind en kou als je de kleding combineert 
met thermo-ondergoed en/of een thermojack. 
Ik droeg de MASCOT® ADVANCED broeken 
en jassen dagelijks tijdens mijn werk op de 
kalksteenformaties.”

Georges Castello, werkt in de bouw. 
Tijdens de expeditie werkte hij als 
grotonderzoeker.
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1
STAY DRY

2
KEEP WARM

3
WEATHER

PROTECTION

Winterbodywarmer 
met CLIMASCOT®, 

lichtgewicht, 
waterafstotend 

17165-318
Zie pagina 26

Fleecetrui met korte rits, 
moderne pasvorm

17003-316
Zie pagina 25

Jack met CLIMASCOT®-
voering, lichtgewicht, 

waterafstotend 
17115-318

Zie pagina 33

Fleecetrui met rits, 
moderne pasvorm

17103-316
Zie pagina 25

Jack, 4 way stretch, 
waterdicht, lichtgewicht

17001-411
Zie pagina 32

Gebreid jack met korte 
rits en membraan

17005-309
Zie pagina 31

Jack, 4 way stretch, 
lichtgewicht

17101-311
Zie pagina 9

Gebreid jack met 
membraan
17105-309

Zie pagina 30

T-shirt met borstzak, 
vochtregulerend, moderne 

pasvorm
17782-945

Zie pagina 20

T-shirt, vochtregulerend, 
moderne pasvorm

17482-944
Zie pagina 21

T-shirt met lange mouwen, 
vochtregulerend, moderne 

pasvorm
17281-944

Zie pagina 21

Polo met borstzak, 
vochtregulerend, moderne 

pasvorm
17283-945

Zie pagina 20

Tel tot 3 bij het aankleden en u bent voorbereid op alle 
weersomstandigheden.
1) Blijf droog  2) Blijf warm  3) Bescherm u tegen het weer  
Combineer lagen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en uw fysieke activiteitsniveau.
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Sweater met hoge 
verstelbare kraag, 
moderne pasvorm

17584-319
Zie pagina 23

Sweater met rits, hoge 
kraag, moderne pasvorm

17484-319
Zie pagina 27

Capuchontrui met korte 
rits, moderne pasvorm

17684-319
Zie pagina 22

Capuchontrui met rits, 
moderne pasvorm

17384-319
Zie pagina 23

Winterjack met 
CLIMASCOT®, waterdicht

17035-411
Zie pagina 34

Jack met CLIMASCOT®-
voering lichtgewicht, 

waterafstotend 
17015-318

Zie pagina 29

Tel tot 3 bij het aankleden en u bent voorbereid op alle 
weersomstandigheden.
1) Blijf droog  2) Blijf warm  3) Bescherm u tegen het weer  
Combineer lagen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en uw fysieke activiteitsniveau.



Ideel beklædning til fysisk aktivitet i varme omgivelser
Vælg et af disse produkter, når du vil sørge for at have en god og 
behagelig regulering af kropstemperaturen – selv når du er fysisk 
aktiv. Stoffet er svedtransporterende og tørrer hurtigt. Vi har 
desuden givet produkterne en antibakteriel efterbehandling, der 
hæmmer dannelsen af lugt. Beklædning fremstillet af dette mate-
riale giver selv ved høje temperaturer en komfortabel arbejdsdag 
for brugeren.
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1
STAY DRY

Comfortabel bij hoge temperaturen
Deze producten zorgen voor een goede en aangename regulering van de 
lichaamstemperatuur, zelfs in warme werkomgevingen en wanneer u fysiek actief bent. 
De stof is vochtafdrijvend, droogt snel en is antibacterieel behandeld om luchtjes te 
voorkomen.

MODERN FIT
VOCHT-

REGULEREND SNELDROGEND

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Polo met borstzak, vochtregulerend, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17283-945
92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochtregulerend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Borstzak met rits.

MODERN FIT
VOCHT-

REGULEREND SNELDROGEND

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | T-shirt met borstzak, vochtregulerend, moderne 
pasvorm

Artikelnummer:  17782-945
92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochtregulerend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Borstzak met rits.
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MODERN FIT
VOCHT-

REGULEREND SNELDROGEND

PREMIUM

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

Artikelnummer:  17281-944
92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochtregulerend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals.

MODERN FIT
VOCHT-

REGULEREND SNELDROGEND

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | T-shirt, vochtregulerend, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17482-944
92% polyester/8% elastaan - 160 g/m²

Maat: XS-4XL
• Antibacterieel en vochtregulerend.
• Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals.
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Als u meer van uw sweatshirt 
verlangt
In de MASCOT® ADVANCED collectie is er opnieuw
gekeken naar de functies, stoffen en details van de 
sweatshirts. Deze tops kunnen worden beschouwd als 
iets tussen een sweatshirt en een softshell in. Zoals bij 
andere producten in deze collectie is bescherming tegen 
weersinvloeden inbegrepen door middel van effectieve 
isolatie tegen de kou op de hals.
De stof is elastisch en comfortabel, maar verschilt van 
traditionele sweatshirts door de modernere look. Geeft 
u de voorkeur aan een capuchon, volledige ritssluiting of 
verstelbare kraag? Met vier varianten is er één voor elke 
smaak en elke situatie.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Capuchontrui met korte rits, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17684-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Rits bij de hals met windvanger.
• Voorzakken.
• Capuchon met verstelbaar elastiek.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Capuchontrui met rits, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17384-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Capuchon met verstelbaar elastiek.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
• De stof op de borst is geschikt om te bedrukken.

MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Sweater met hoge verstelbare kraag, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17584-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat 

hij niet irriteert.
• Ventilatie onder de armen.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
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2
STAY WARM

Nieuwe generatie 
lichte fleecetruien
Het elastisch materiaal met een 
elegant, glad oppervlak biedt een 
nieuw type fleece. De look, fit 
en comfort zijn iets nieuws 
in de fleece categorie. De trui 
sluit relatief nauw aan op het 
lichaam, en door het gebruik 
van én dunner materiaal 
onder de mouwen en 
langs de zijkanten 
heeft u volledige 
bewegingsvrijheid voor 
uw armen.
De nieuwe generatie fleece 
truien biedt extra functies om je warm 
te houden: een hoge, nauwsluitende 
kraag, mouwen die over de handen 
kunnen worden getrokken en gaten 
voor de duimen.
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MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Fleecetrui met rits, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17103-316
94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

Maat: XS-4XL
• Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.

MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Fleecetrui met korte rits, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17003-316
94% polyester/6% elastaan - 260 g/m²

Maat: XS-4XL
• Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
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Lightweight Insulation 

Houd de warmte vast met 
CLIMASCOT®
Het product is gevoerd met CLIMASCOT®, 
effectief isolerend, licht en zacht. Het neemt 
samengedrukt weinig ruimte in. Er is bij 
CLIMASCOT® ook rekening gehouden met 
het milieu: tijdens de productie is gerecycled 
materiaal toegepast. 

LICHTGEWICHT
WATER-

AFSTOTEND
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Winterbodywarmer met CLIMASCOT®, lichtgewicht, 
waterafstotend 

Artikelnummer:  17165-318
100% polyester - 240 g/m²

Maat: XS-4XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en 

neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend 

geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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2
STAY WARM

MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM

PREMIUM

MASCOT® ADVANCED | Sweater met rits, hoge kraag, moderne pasvorm

Artikelnummer:  17484-319
69% katoen/26% polyester/5% elastaan - 380 g/m²

Maat: XS-4XL
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat 

hij niet irriteert.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
• Ventilatie onder de armen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
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Lightweight Insulation 

Eén jack voor alles

Dit thermojack kunt u overal voor gebruiken. Het houdt de kou 
buiten met de isolerende voering en het weegt niet veel. En als het 
extra koud en regenachtig is, werkt het perfect als isolerende laag 
onder een gecertificeerd waterdichte jas.

Zakken en details

De borstzak is ruim en heeft een verticale rits die gemakkelijk 
toegankelijk is. Het jack heeft bovendien twee voorzakken met druk-
knoop en binnenzakken.

Kledingopdruk

Laat een logo op het jack drukken zodat uw klanten kunnen zien wie 
u vertegenwoordigt. Normaal zijn thermojacks vanwege de geruite 
structuur niet zo geschikt voor logodruk. De borstzak van dit jack is 
echter zeer geschikt voor een logo-opdruk met veel verschillende 
transfertypes.

Werken in stijl

Met randen van licht glanzende, stevige softshellstof heeft het jack 
een vlotte look en een moderne pasvorm. De huidige mode komt 
in dit retro-thermojack terug in de vorm van lederen details en een 
meerkleurige rits, terwijl de bekende ruitstructuur van de oorspron-
kelijke thermojacks behouden blijft. 

Nieuw innovatief voeringmateriaal

De voering van het thermojack 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 
ook aan het milieu gedacht, CLIMASCOT® is namelijk gedeeltelijk 
vervaardigd uit gerecyclede materialen.
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LICHTGEWICHT

WATER-
AFSTOTEND

MASCOT® ADVANCED | Jack met CLIMASCOT®-voering lichtgewicht, 
waterafstotend 

Artikelnummer:  17015-318
100% polyester - 260 g/m²

Maat: S-3XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en 

neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Waterafstotend materiaal.
• Tricot kraag.
• Borstzak is geschikt voor bedrukking.
• Binnenzakken.

Thermojack met geavanceerde 
lichtgewichtvoering
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Gebreide jassen 
– een nieuw type 
softshell
Het gebreide materiaal van 
MASCOT® ADVANCED bestaat uit 
drie samengevoegde lagen stof: de 
buitenste laag is gebreid, de binnenkant 
is fleece en tussen de twee lagen zit 
een wind- en waterdicht membraan. 
Daardoor zijn de gebreide jassen 
flexibel, ademend, winddicht en 
waterafstotend - bijna als een softshell. 
Op de onderkant van de mouwen en 
langs de zijkanten wordt een dunner 
materiaal geplaatst om optimale 
bewegingsvrijheid en comfort te geven.

ADEMEND WINDDICHT
WATER-

AFSTOTEND MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Gebreid jack met membraan

Artikelnummer:  17105-309
78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol - 460 g/m²

Maat: XS-4XL
• Het gebreide materiaal bestaat uit drie samengevoegde lagen stof: gebreid aan 

de buitenkant, zacht fleece aan de binnenkant, met daartussen een winddicht en 
waterafstotend membraan.

• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat 

hij niet irriteert.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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ADEMEND WINDDICHT
WATER-

AFSTOTEND MODERN FIT
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Gebreid jack met korte rits en membraan

Artikelnummer:  17005-309
78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol - 460 g/m²

Maat: XS-4XL
• Het gebreide materiaal bestaat uit drie samengevoegde lagen stof: gebreid aan 

de buitenkant, zacht fleece aan de binnenkant, met daartussen een winddicht en 
waterafstotend membraan.

• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat 

hij niet irriteert.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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STAY DRY

2
KEEP WARM

3
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PROTECTION
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PROTECTION

3–
3

EN343

LAAG 1 — Blijf droog
De kleding die u dicht op de huid draagt, moet vocht 
absorberend zijn, het transpiratievocht verdelen over 
een groter oppervlak en naar buiten transporteren.

LAAG 2 — Blijf warm
De middelste laag dient vooral isolerend en ademend 
te zijn. Wanneer het erg koud is, kunt u meerdere 
dunne isolerende lagen dragen.

LAAG 3 — Bescherm u tegen het weer
De buitenste laag dient ademend te zijn, zodat het 
transpiratievocht kan verdampen. Bovendien moet het 
wind- en waterdicht/waterafstotend zijn.

Gekleed in lagen
Keep warm | Stay dry
Om goed warm te blijven is het niet altijd nodig om 
dikke kleding aan te trekken. Het is belangrijk dat u 
zich in lagen kleedt. Vochtregulerende onderkleding, 
een isolerende tussenlaag en een buitenste laag die 
ademend en wind- en waterdicht is. Zodoende bent u 
altijd goed voorbereid op verschillende soorten weer.

ULTIMATE
STRETCH ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE 
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Shell jas, 4 way stretch, waterdicht, lichtgewicht

Artikelnummer:  17001-411
87% polyamide/13% elastaan - 200 g/m²

Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/3. 

Maat: XS-4XL
• 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 waterdicht.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
• Goedgekeurd volgens EN 343 - gecertificeerde bescherming tegen regen.
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Lightweight Insulation 

2
STAY WARM

Hoeveel lagen hebt u nodig?
In overgangsperiodes zijn twee lagen vaak voldoende: 
een vochtafdrijvende en een isolerende laag. Het 
thermojack van MASCOT® ADVANCED met de 
isolerende CLIMASCOT® voering is de juiste keuze 
wanneer u een lichte en zachte overgangsjas zoekt - 
laag 2. Als het flink koud wordt, is het jack dankzij de 
lichte voering met zijn unieke samenstelling uitstekend 
geschikt als isolerende tussenlaag. 

LICHTGEWICHT
WATER-

AFSTOTEND
ERGONOMISCHE 

PASVORM
REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Jack met CLIMASCOT®-voering, lichtgewicht, 
waterafstotend 

Artikelnummer:  17115-318
100% polyester - 240 g/m²

Maat: XS-4XL
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en 

neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend 

geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Lightweight Insulation 

3–
1

EN343
3–
WP

EN342

Ultieme bescherming tegen 
weer en wind

ULTIMATE
STRETCH ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT LICHTGEWICHT

ERGONOMISCHE 
PASVORM

REFLECTIE
EFFECTEN

MASCOT® ADVANCED | Winterjack met CLIMASCOT®, waterdicht

Artikelnummer:  17035-411
87% polyamide/13% elastaan - 200 g/m²

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

Maat: XS-4XL
• 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 waterdicht.
• 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.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
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Extra bescherming tegen de kou

Niet alleen de voering beschermt u tegen de kou. U wordt ook bij 
de handen en onder aan de rug extra tegen de kou beschermd. De 
mouwen hebben tricot bij de pols met een gat voor de duim, zodat de 
jas de rug van de hand volledig bedekt. De achterkant van het jack is 
verlengd voor optimale bescherming van de onderrug - ook wanneer 
u voorover gebogen staat.

Houd de warmte vast met CLIMASCOT®

Het product is gevoerd met CLIMASCOT®, een ademend, lichtgewicht 
materiaal met een zeer hoog isolerend vermogen dat samengedrukt 
weinig ruimte opneemt. 

Functioneel rugpand

De rug is een goede plek om een bedrijfslogo op te drukken. De  
inwendige rits onderaan maakt het mogelijk om op het product te 
drukken zonder de CLIMASCOT®-voering te beschadigen. Op de rug 
vindt u bovendien een tweetal langwerpige reflectoren die u extra 
zichtbaar maken voor uw omgeving.

Gecertificeerde weerbescherming

Het jack is ademend, wind- en waterdicht, en goedgekeurd conform 
EN 343 - bescherming tegen neerslag, en EN 342 - bescherming tegen 
kou. De voorste rits is waterdicht en heeft een inwendige stormflap. 
Tegelijkertijd is het jack met zijn ergonomische pasvorm en het 
elastische materiaal zeer comfortabel en biedt volledige bewegings-
vrijheid.

Individueel en naar wens afstelbaar

De afneembare capuchon, de hoge kraag en de onderste boord kun-
nen allemaal worden versteld met elastische koorden. Gebruik de 
verstelmogelijkheden om u zo goed mogelijk te beschermen tegen 
kou en wind. De capuchon heeft vooraan een extra stuk stof voor nog 
meer bescherming tegen neerslag. 
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Maten voor herenpasvorm Maten voor damespasvorm

H. Hoofdmaat
Meet de omtrek van het hoofd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



HEREN

XXS

A - Borstomvang (inch) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Borstomvang (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

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

P - Halsmaat (inch) 2019.5191817.516.515.514.5

Overhemden

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Heupomtrek (cm) 90 15415014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tailleband (inch) 4038363433

K1/K2 - Tailleband (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Binnenbeenlengte (inch)

E - Binnenbeenlengte (inch)

3634

35

32

32

30

30

E - Binnenbeenlengte (cm)

E - Binnenbeenlengte (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tailleband (inch)*

*Amerikaanse overalls zijn niet verkrijgbaar in verschillende maten.

K1/K2 - Tailleband (cm)*

L1 - Heupomtrek (inch) 35.5 60.55957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

5856.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827
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Hoofddeksels

H - Hoofdmaat (inch)

H - Hoofdmaat (cm)
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PEARL FIT

DIAMOND FIT

C32

144

56.5

156

61.558

6XL

De lange en korte broeken en rokken van MASCOT voor dames zijn verkrijgbaar in twee verschillende pasvormen. De afmetingen van uw lichaam bepalen welke 
pasvorm u moet kiezen. De twee damespasvormen heten: DIAMOND en PEARL.

Twee stappen om de broek/rok/korte broek te vinden die perfect bij u past:

1) Vind uw pasvorm
Uw MASCOT-pasvorm is afhankelijk van de combinatie van uw taille- (meet waar u het smalst bent) en heupmaat (meet 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. Bij een verschil van minder 
dan 20 centimeter tussen uw taille en heupen kiest u voor de PEARL-pasvorm.

2) Vind uw maat
U vindt uw maat door uw heupmaat op te nemen rond het breedste punt van uw heupen. De heupwijdte moet met de benen tegen elkaar worden gemeten. Kijk 
in het schema onder uw pasvorm: vind uw maat in het schema op basis van uw heupmaat.

E - Binnenbeenlengte (cm) 8276

E - Binnenbeenlengte (inch) 3230

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

148

53.5

136

5XL

C56C54C52C50C48C46C44C42C40C38C36C34

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34C32

86 140132124L2 - Heupomtrek (cm) 11610810092

34 555249L2 - Heupomtrek (inch) 45.542.539.536

Vergeet niet om uw lengtemaat te meten. Alle damesbroeken van 
MASCOT zijn verkrijgbaar in twee lengtematen: 76 cm en 82 cm.
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L2 - Heupomtrek (inch)

L2 - Heupomtrek (inch)

42
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41
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42.5

38.5

41

9592

10096
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110
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107

116

104

112

101
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98

104

Damesbroeken en rokken
PEARL pasvorm: Een klein verschil tussen de taille- en heupmaat.

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

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Borstomvang (inch)

A - Borstomvang (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Kleding voor bovenlichaam

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

ULTIMATE
STRETCH

Ultimate Stretch
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.

ADEMEND

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

WINDDICHT

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

WATERDICHT

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

WATER-
AFSTOTEND

Waterafstotend
Bij kleding met dit symbool is de stof waterdicht. Bij 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.

VOCHT-
REGULEREND

Vochtregulerend
De meeste materialen absorberen transpiratievocht, maar 
sommige materialen doen meer dan dat. Die transporteren 
het transpiratievocht weg van het lichaam, zodat uw lichaam 
warm en droog blijft. Een vochtregulerende onderlaag is van 
essentieel belang bij inspannende werkzaameheden.

SNELDROGEND

Sneldrogend
Een belangrijk kenmerk van vochtregulerende kleding is dat 
het snel droogt. Anders blijft de buitenkant van de stof te 
lang vochtig, waardoor het lichaam veel te veel afkoelt. Een 
combinatie van vochtregulerende en sneldrogende kleding 
zorgt voor maximaal comfort, ongeacht uw activiteitsniveau.

LICHTGEWICHT

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

ERGONOMISCHE 
PASVORM

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

MODERN FIT

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

Diamant pasvorm
De diamant 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 parel 
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.

PEARL FIT

Parel pasvorm
De parel is een pasvorm voor vrouwen. Deze pasvorm is, in 
het algemeen, ontworpen voor vrouwen met een verschil van 
minder dan 20 centimeter tussen hun taille- en heupmaat. Als 
het verschil meer dan 20 centimeter is, dan wordt de diamant 
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.

SPIJKER
ZAKKEN

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

KNIEZAKKEN

Kniezakken
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.

REFLECTIE
EFFECTEN

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

 
MAGNET

Magneten
Magneten zorgen voor een makkelijke sluiting van 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.

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). 

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

Oeko-Tex standaard 100
Textiel getest op gezondheidsschadelijke materialen.

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

MASCOT investeert in het algemeen in veel normen voor de afzonderlijke producten om te documenteren 
dat ze voldoen aan hoge internationale standaarden.
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Mix & Match meer 
dan 500 producten uit 
het overige MASCOT-
assortiment
Vind meer producten in bijpassende 
kleuren, andere producttypes, 
veiligheidsschoenen en accessoires.
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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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Lees nog veel meer over de betrokkenheid van MASCOT bij de elementen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen op www.mascot.nl

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.

MASCOT en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen
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.

De 17 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.
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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.



TESTED
TO WORK
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Lees nog veel meer over de betrokkenheid van MASCOT bij de elementen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen op www.mascot.nl

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

Producten die lang meegaan, 
zijn duurzame producten
Een voorbeeld van verantwoord verbruik is het kopen 
van producten die lang meegaan. Dan hoeven we 
niet zo vaak nieuwe producten te kopen waarvoor 
nieuwe hulpbronnen zijn gebruikt. Dat geldt ook voor 
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.
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Bestel online voor het hele 
bedrijf
MASCOT biedt met MASCOT® SmartStore een snel, 
veilig en probleemloos online bestelproces voor 
alle bedrijven. MASCOT® SmartStore is een online 
bestelprogramma waar uw medewerkers werkkleding 
via hun computer of mobiele telefoon kunnen 
bestellen. U krijgt een eigen online productcatalogus 
tot uw beschikking die op volledig op u is afgestemd. 
De orders kunnen afzonderlijk worden ingepakt, 
zodat iedere medewerker zijn eigen pakket met 
kleding ontvangt. Snelle levering op het door u 
gewenste adres. Neem contact op met uw plaatselijke 
verkooppunt of MASCOT voor meer informatie.

Koop MASCOT-
producten in de winkel 
en online
MASCOT-producten zijn verkrijgbaar 
bij een van de vele MASCOT-
verkooppunten. Daar krijgt u advies 
afgestemd op uw situatie. Is het voor 
uw bedrijf vanwege tijdgebrek lastig 
om een winkel te bezoeken, dan zijn 
er diverse mogelijkheden om een 
bestelling vanuit huis te plaatsen.
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Bezoek aan uw bedrijf
Hebt u veel werknemers die geschikte kleding 
nodig hebben, dan kunnen wij ook naar uw bedrijf 
komen. MASCOT-experts kunnen adviseren over het 
assortiment, de maten en de beste oplossing voor 
slijtvaste, goed zittende werkkleding en die binnen 
een aantal dagen direct bij u wordt afgeleverd. Neem 
contact op met uw plaatselijke verkooppunt of met 
MASCOT.

Bestel online via de webshop
Krijg toegang tot het complete MASCOT-assortiment 
met meer dan 600 producten in wel 27 verschillende 
kleuren. U plaatst uw bestelling bij een MASCOT-
verkooppunt van uw keuze. De producten worden 
binnen een aantal werkdagen bij u bezorgd. Zie meer 
op: www.mascotwebshop.nl
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Bedrukken en borduren
Bij MASCOT kan bedrukken en borduren een integraal onderdeel van de 
bestelling van werkkleding uitmaken. Welke bestellingsoplossing u ook 
kiest, het is gemakkelijk om het bedrukken of borduren van een logo aan uw 
bestelling toe te voegen. Zodoende wordt uw bestelling van de opdruk snel 
en effectief afgehandeld, zodat uw medewerkers snel kleding kunnen krijgen 
met uw bedrijfsnaam erop.
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MASCOT: een snelle, gemakkelijke en 
kwaliteitsbewuste keuze
Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er 
staat een volledig assortiment werkkleding en 
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 4,8 miljoen producten. Foutloos 
en snel - en, indien u dat wilt, individueel verpakt.

Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze van 
uw kant. Het gaat er niet alleen om dat de werkkleding 
en veiligheidsschoenen zelf grondig getest zijn en een 

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

Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn 
producten, services en oplossingen constant ontwikkelt. 
Wij richten ons op de mogelijkheden en beperkingen 
van onze huidige en potentiële klanten. Deze input 
staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe 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.
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2800+
MEDEWERKERS

FAMILIEBEDRIJF

EFFECTIEVE 
FLOW MET 

SAP

GECERTIFICEERD
ISO 9001 MASCOT®

WORKWEAR

WERELDWIJD 
MEER DAN 

3500 DEALERS

EIGEN PRODUCTIE 
IN LAOS EN 
VIETNAM

VERKOOPTEAMS 
IN 15 

VERSCHILLENDE 
LANDEN

INTERNATIONALE 
PRIJZEN

ARTIKEL-
NUMMERS

30000+

LEVERBETROUW-
BAARHEID VAN 

>98%

 OPGERICHT IN
1982

700+ UNIEKE 
PRODUCTEN

5.000.000+
ARTIKELEN OP 

VOORRAAD

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE 

PRODUCTIE

SA8000
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Index producttype
Bodywarmer
17165-318, Bodywarmer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Broek
17031-311, Broek met knie- en spijkerzakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
17079-311, Broek met kniezakken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
17179-311, Broek met kniezakken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
17279-311, Broek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
18378-311, Broek met kniezakken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
18388-311, Broek met kniezakken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Capuchontrui
17684-319, Capuchontrui met korte rits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
17384-319, Capuchontrui met rits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Driekwart broek
17049-311, Driekwart broek met knie- en spijkerzakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Fleecetrui
17003-316, Fleecetrui met korte rits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
17103-316, Fleecetrui met rits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Gebreid jack
17105-309, Gebreid jack .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
17005-309, Gebreid jack met korte rits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Jack
17101-311, Jack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

Poloshirt
17283-945, Poloshirt met borstzak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Shelljack
17001-411, Shelljack .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Shorts
17149-311, Shorts met spijkerzakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Sweatshirt
17584-319, Sweatshirt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
17484-319, Sweatshirt met rits .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Thermojack
17015-318, Thermojack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
17115-318, Thermojack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

T-shirt
17782-945, T-shirt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
17482-944, T-shirt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
17281-944, T-shirt, met lange mouwen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Winterjack
17035-411, Winterjack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear

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

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


