MASCOT®
WORKWEAR

NL

Meer dan zomaar werkkleding
Wat betekent werkkleding voor u? Een noodzaak waar u geen eisen aan stelt?
Of een precieze keuze van kleuren, functies, pasvorm, slijtvastheid en maat?
Voor de medewerkers van MASCOT is werkkleding een passie. Een vurige wens
om het allerbeste te leveren. Telkens weer. Ongeacht of het gaat over naaiwerk
tijdens het productieproces, een detail in onze bestelprocedure of de plaatsing
van een nieuw type zak op een nieuw product. Alles wordt uitvoerig getest op
kwaliteit: Tested to work!
Wij willen ons enthousiasme graag met u delen. Daarom laten we in deze
catalogus verschillende medewerkers aan het woord die een en ander vertellen
over de cultuur, de passie en de manier waarop de klant bij ons centraal staat
in alles wat we doen.
Wij geven onze ogen immers de kost als wij u in werkkleding zien bij
wegwerkzaamheden, in de bouw, op straat en in industriële ondernemingen.
Of wanneer we na het werk naast u in de rij staan in de supermarkt. We kijken
hoe de werkkleding zit, wat u in de zakken heeft en hoe u onze producten
combineert. U bent onze grootste inspiratiebron. En het vertrouwen dat
u ons geeft door elke dag werkkleding van MASCOT te dragen, willen we
waarmaken, nu en in de toekomst.
Daarom proberen we steeds de beste werkkleding ter wereld te maken. Wij
zoeken gepassioneerd naar de ultieme klantbeleving. Wij willen steeds weer
producten ontwikkelen waarvan u misschien niet eens wist dat u ze nodig had.
De werkkleding van de toekomst. Welkom bij MASCOT!
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MASCOT® FOOTWEAR
Alle modellen van MASCOT® FOOTWEAR bieden een uniek
comfort en de hoogste veiligheid. Wij hebben uitsluitend
schoenen met versterkte teen en naadbescherming in het
actieve assortiment, dus in de hoogste veiligheidsklasse S3
en S1P.
Producten: Een heel ruim aanbod. Met en zonder versterkte
teen. Verschillende sluitsystemen. Een aanbod van schoenen,
sandalen en laarzen in diverse materialen. Met of zonder
voering. Altijd met een hoog loopcomfort en met zolen met
een antislipeffect.
Worden in het bijzonder gebruikt door: Alle sectoren
waar veiligheidsschoenen vereist of gewenst zijn om
extra veiligheid te garanderen. Personen die vele uren
per dag lopen of staan en voor wie een goed comfort en
schokbestendigheid in combinatie met de hoogste veiligheid
uitermate belangrijk zijn.

»MASCOT produceert niet alleen werkkleding en veiligheidsschoenen. Wij bieden een
totaaloplossing. Flexibele bestelprocedures, een goede service en een snelle en tijdige
levering zijn even belangrijke aspecten van onze dienstverlening.«
Directeur IT en logistiek bij MASCOT

363

364

MASCOT® FOOTWEAR

Professionele
producten bieden
optimaal comfort
Het maken van schoenen is al sinds duizenden jaren een ambacht.
Oorspronkelijk waren schoenen uitsluitend bedoeld om de voeten
te beschermen, maar in de loop van de tijd zijn schoenen een
onderdeel van de mode geworden. Met veiligheidsschoenen zijn
we weer terug bij het feit dat schoenen primair de voeten moeten
beschermen. Moderne veiligheidsschoenen moeten comfortabel
zijn tijdens een lange werkdag. Daarom zijn beschermende
onderdelen en een ergonomisch design, waarbij er voldoende
plaats is voor de tenen, in toenemende mate belangrijk.
Misschien ken je de term “Schoenmaker, blijf bij je leest.” En dat
is precies wat ze doen bij Fagus, het bedrijf waar de leesten voor
MASCOTs veiligheidsschoenen worden ontwikkeld. Een leest wordt
gebruikt als mal voor het vormen van de schoen. De afgewerkte
schoenen krijgen precies de ergonomische pasvorm, die van groot
belang is voor het comfort van de dragers van veiligheidsschoenen.
Bij Fagus gebeurt het produceren van leesten met behulp
van moderne technologie, gecombineerd met traditioneel
vakmanschap. De eerste leest is van hout en tot op de millimeter
nauwkeurig gevormd. Deze houten leest wordt vervolgens gebruikt
als een mal om plastic leesten maken voor elke rechter- en
linkerschoen in alle maten.

Veiligheid en comfort
Voor MASCOT staan comfortabele werkschoenen
gelijk aan veilige werkschoenen. We kiezen dus niet
voor een kant-en-klare leest. MASCOT is daarom
een partnerschap met een van Europa’s beste
leestfabrikanten, Fagus, aangegaan. Fagus ontwerpt
en produceert al meer dan 100 jaar leesten. Zowel
hier, als bij alle andere ontwerpen, gaat MASCOT tot
het uiterste. Wij willen er zeker van zijn dat onze
veiligheidsschoenen het comfort bieden dat u zo hard
nodig heeft tijdens een lange werkdag.

www.fagus.com
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Volledige bescherming
MASCOT® FOOTWEAR is professionele footwear voor professionals. Daarom vindt u uitsluitend schoenen met volledige bescherming in
deze catalogus: alle schoenen hebben bijvoorbeeld veiligheidsneuzen, anti-perforatiezolen en antislipzolen, goedgekeurd volgens EN ISO
20345:2011.
Veiligheid heeft ook betrekking op aandacht voor het belangrijkste deel van uw uitrusting, uw lichaam. Hier is goed loopcomfort van groot
belang. Daarom is comfort een essentiële eigenschap voor MASCOT. Wij testen alle schoenen, zowel in het laboratorium als in de praktijk,
voordat wij deze op de markt brengen. TESTED TO WORK betekent dat MASCOT® FOOTWEAR een perfecte ergonomie, ondersteuning en
stootabsorbatie biedt, ook bij lange werkdagen.

Veiligheidsklassen

S3

S1P

S3-schoenen:

S1P-schoenen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011
Anti-perforatiezool
Veiligheidsneus
Antislipzool
Olie- en benzinebestendige loopzool
Schokabsorberend
Antistatisch
Waterafstotend
Bijzonder geschikt voor werk buitenshuis en werken in
een omgeving waar contact met vuil, stof en vloeistoffen
onvermijdelijk is.

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011
Anti-perforatiezool
Veiligheidsneus
Antislipzool
Olie- en benzinebestendige loopzool
Schokabsorberend
Antistatisch
Ademend
Met name geschikt voor werk binnen en bij droog weer
buiten.

Branche symbolen
Bouw & installatie

Lichte industrie en logistiek

Weg- en waterbouw & industrie

Zware industrie

Maatschema
EU Maat Lady

0835

0836

0837

0838

EU Maat Men
UK Maat Lady

US Maat Men
L = Wijdte 8 M = Wijdte 11
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0840

0841

1139

1140

1141
L7

L 2.5

L 3.5

L4

L5

L6

L 6.5

M6

M 6.5

M7

L4

L5

L 5.5

L 6.5

L 7.5

L8

L 8.5

M7

M 7.5

M8

UK Maat Men
US Maat Lady

0839

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

M8

M9

M 9.5

M 10.5

M 11

M 12

M 13

M9

M 10

M 10.5

M 11.5

M 12

M 13

M 14

Symbooloverzicht
Metaalvrije schoenen
METAALVRIJE

Schoenen waar dit symbool bij staat, zijn geheel metaalvrij. Zowel
de veiligheidsneus, veterogen en –haakjes als de anti-perforatiezool
bevatten geen metalen delen.

Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
140˚
PU/PU ZOOL

Gepatenteerde Boa® sluiting
SLUITING

De Boa® sluiting is een handig alternatief voor de traditionele
vetersluiting. De Boa® sluiting bestaat uit een draaiknop en RVSkabelsysteem. Met een draai aan de knop is de schoen eenvoudig te
sluiten en aan de voet aan te passen. Als de schoenen uit moeten, is
één klik voldoende. De Boa® sluiting is vooral handig als schoenen
vaak aan- en uitgetrokken moeten worden.

Zool van PU/rubber, bestendig tot 180° C
180˚
PU/RUBBER
ZOOL

Ergonomische veiligheidsneus van composiet
ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van
buitenaf en is getest tot 200 joule (EN 12568). De neus is gemaakt
van composiet en daardoor geheel metaalvrij. De veiligheidsneus is
ontworpen aan de hand van de natuurlijke bewegingen en dit zorgt
er voor dat niets knelt als er op de knieën gewerkt wordt.

ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

PU/RUBBER
ZOOL

CAMBREUR

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

Zool met buitengewoon goede antislip eigenschappen voor
een optimale grip. Deze zool heeft zowel SRA (test met zeep
op keramische ondergrond) als SRB (test met glycerol op stalen
ondergrond) met goed gevolg doorstaan en heeft daardoor
automatisch de hoogste normering voor antislipzolen, SRC, bereikt.

Anti-perforatiezool van textiel

Kruipneus, geschikt voor knielend werk

Anti-perforatiezool gemaakt van speciale vezels. De antiperforatiezool is gecertificeerd volgens EN ISO 20345. Het voordeel
is dat de anti-perforatiezool meer flexibiliteit geeft aan de schoen en
een betere bescherming biedt. Tevens is er meer bescherming onder
warme en koude weerscondities waardoor het draagcomfort wordt
verhoogd.

De opgespoten kruipneus is een extra versterking op de neus van de
schoen. Deze versterking helpt slijtage tegen te gaan, waardoor de
schoen een langere levensduur heeft. De schoenen zijn geschikt voor
knielend werk.

De zool van het schoeisel is voorzien van een dunne plaat van staal,
die voorkomt dat spijkers en scherpe voorwerpen in de voet/schoen
komen. De antiperforatiezool van staal is getest volgens de norm: EN
12568.

KNIELEND WERK

Enkelbescherming
ENKELBESCHERMING

Een speciaal ontwikkelde enkelbescherming is geïntegreerd in zowel
de buitenkant als de binnenkant van de schoen, zodat de enkel
beschermd wordt tegen stoten en druk.

Stabiliserende en schokabsorberende cambreur

ESD-goedgekeurd

De speciaal ontwikkelde multifunctionele cambreur is gemaakt van
een stijf nylonmateriaal. De cambreur stabiliseert het middelste
deel van de voet en zorgt ervoor dat de schoen op precies de
juiste plek ten opzichte van de voet buigt. In deze cambreur is een
speciaal kussen van comfortschuim gelegd, welke schokabsorberend
werkt. Deze is zo geplaatst, dat de hiel altijd in contact is met de
comfortzone. De voet blijft op de plaats waardoor de rug ontlast
wordt.

Schoenen met een ESD label zijn in staat om elektrostatische
opladingen te voorkomen en eventueel opgebouwde ladingen
gecontroleerd van het lichaam af te leiden. Schade aan bijvoorbeeld
gevoelige elektronische componenten worden hierdoor voorkomen.

Non marking zool
NON-MARKING
ZOOL

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van
rubber. Rubber is zeer warmtebestendig en kan temperaturen tot
300° C contactwarmte weerstaan. Alle PU/rubber-zolen van MASCOT
zijn olie-, benzine-, en chemicaliënbestendig.

Ultra slip resistant zool (antislip)

Anti-perforatiezool van staal
ANTI-PERFORATIE
ZOOL VAN STAAL

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van
rubber. Rubber is zeer warmtebestendig en kan temperaturen tot
180° C contactwarmte weerstaan. Alle PU/rubber-zolen van MASCOT
zijn olie-, benzine-, en chemicaliënbestendig.

Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
300˚

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van
buitenaf. Deze veiligheidsneus is getest en bestand tegen een druk
van 200 joule. De ergonomisch gevormde aluminium neus heeft een
goede pasvorm en geeft extra bescherming en bewegingsruimte aan
de tenen, bijvoorbeeld wanneer de voet buigt. Tevens geeft de neus
extra bescherming aan de kleine en grote teen.

Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn gemaakt van PU.
De zolen zijn bestendig tot 140° C contactwarmte. PU is een
schuimmateriaal dat zeer schokdempend en stroef is. Alle PU/PUzolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.

Dit is het symbool dat u in de gaten moet houden als u op zoek bent
naar schoenen die geen strepen op de ondergrond maken. Schoenen
met dit symbool hebben een loopzool van PU/PU die niet afgeeft op
de ondergrond.

ESD APPROVED

DGUV
REGEL
112-191
BGR 191

Geschikt voor orthopedische aanpassingen
Enkele modellen van MASCOT® FOOTWEAR zijn geschikt voor
orthopedische aanpassingen. Neem voor meer informatie contact op
met MASCOT.

Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C
120˚
PU/TPU ZOOL

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van
TPU. De zolen zijn bestendig tot 120°C. TPU is een thermoplastisch
materiaal met een zeer hoge slijtvastheid. Alle PU/TPU-zolen van
MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.
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FIT-COLLECTIE
• Ergonomische veiligheidsneus van composiet en antiperforatiezool van textiel - metaalvrij
• Grijze PU/PU-loopzool die niet afgeeft (non marking)
• Hittebestendig tot 140°C
• Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3
• Laddergrip
• Optimaal comfort door schokabsorberende inlegzolen

®
S3 MASCOT Bimberi Peak
Zie pagina 371

®
S3 MASCOT Mont Blanc
Zie pagina 371

®
S3 MASCOT Langley
Zie pagina 379

®
S3 MASCOT Preston
Zie pagina 379

®
S3 MASCOT Elbrus
Zie pagina 383

®
S3 MASCOT Oro
Zie pagina 383

®
S3 MASCOT Elgon
Zie pagina 387

®
S3 MASCOT Meru
Zie pagina 387

®
S3 MASCOT Kenya
Zie pagina 395

®
S3 MASCOT Kilimanjaro
Zie pagina 396

SPORT-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra flexibele zool van PU/rubber
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 300 °C contactwarmte
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Kleine voorgevormde kruipneus
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

SOLID-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•

Zool van PU/rubber
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 300°C contactwarmte
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Stevige, voorgevormde kruipneus, extra slijtvast bij knielend
werk
• Robuuste zool met grof profiel, geschikt voor de bouw

FLEX-COLLECTIE
•
•
•
•
•

Extra flexibele zool van PU/TPU
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 120°C
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Laddergrip

STABLE-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•
•

Zool van PU/rubber
Schokabsorberende comfortzool
Hittebestendig tot 180°C
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Kleine voorgevormde kruipneus

®
S1P MASCOT Logan
Zie pagina 401

Accessoires
• Impregneringsspray
• Inlegzolen
• Veters
Sokken
Zie pagina 402
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MASCOT® Monviso
Zie pagina 402

FIT

®
S3 MASCOT Manaslu
Zie pagina 372

®
S1P MASCOT Fujiyama
Zie pagina 375

®
S1P MASCOT Alpamayo
Zie pagina 376

370-377
SPORT

®
S3 MASCOT Sanford
Zie pagina 380

378-381

®
S1P MASCOT Eagle
Zie pagina 381

SOLID

®
S3 MASCOT Batura Plus
Zie pagina 385

®
S3 MASCOT Kamet Plus
Zie pagina 386

®
S3 MASCOT Craig
Zie pagina 388

®
S3 MASCOT Boron
Zie pagina 391

®
S1P MASCOT Paldor
Zie pagina 392

382-393
FLEX

®
S3 MASCOT Chamlang
Zie pagina 396

®
S1P MASCOT El Misti
Zie pagina 398

®
S1P MASCOT Katesh
Zie pagina 399

394-399
STABLE

400-401
Accessoires
MASCOT® Pollino
Zie pagina 402

MASCOT® Pollux
Zie pagina 402

402-403
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FIT

MASCOT® FOOTWEAR

FIT-COLLECTIE
• Ergonomische veiligheidsneus van composiet en antiperforatiezool van textiel - metaalvrij
• Grijze PU/PU-loopzool die niet afgeeft (non marking)
• Hittebestendig tot 140°C
• Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
• ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3
• Laddergrip
• Optimaal comfort door schokabsorberende inlegzolen

370

Loopzool van slijtvast PU/PU die
niet afgeeft. Extra slipvaste zool
met SRC.

Schokabsoberende inlegzool
van EVA. Ademend en met
TPU versterking die goede
ondersteuning geeft aan de
voetholte. Met deze inlegzool
blijft de ESD-goedkeuring geldig.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

MASCOT® FOOTWEAR - FIT

Deze schoenen bevatten geen
metalen delen en zijn daardoor
bij uitstek geschikt voor bijv.
vliegvelden.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De veiligheidsneus is gemaakt
van composiet en bevat daarom
geen metaal. Ergonomisch
ontwerp met extra bescherming
en bewegingsvrijheid.

S3

MASCOT® Mont Blanc | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0110-937-09
Leder Maat 42: 610 gram
(Het lage model heeft precies dezelfde producteigenschappen
als het hoge model)

DGUV
REGEL
112-191

140˚
METAALVRIJE

ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/PU ZOOL

NON-MARKING
ZOOL

ESD APPROVED

BGR 191

MASCOT Bimberi Peak | Veiligheidsschoen, hoog
®

Artikelnummer: F0109-937-09
Leder Maat 42: 620 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metaalvrije schoenen
Ergonomische veiligheidsneus van composiet
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
Non marking zool
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3
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Gepatenteerde Boa® sluiting met
draaiknop en RVS-kabelsysteem,
eenvoudig en nauwkeurig te
sluiten en met één klik weer snel
te openen.

Loopzool van slijtvast PU/PU die
niet afgeeft. Extra slipvaste zool
met SRC.

Schokabsoberende inlegzool
van EVA. Ademend en met
TPU versterking die goede
ondersteuning geeft aan de
voetholte. Met deze inlegzool
blijft de ESD-goedkeuring geldig.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De veiligheidsneus is gemaakt
van composiet en bevat daarom
geen metaal. Ergonomisch
ontwerp met extra bescherming
en bewegingsvrijheid.

Leverbaar vanaf januari 2015

S3

Sluiten: Draai aan de knop tot de schoenen perfect sluiten.

140˚
SLUITING

ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/PU ZOOL

NON-MARKING
ZOOL

ESD APPROVED

MASCOT Manaslu | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0111-937-09
Leder Maat 42: 600 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gepatenteerde Boa® sluiting
Ergonomische veiligheidsneus van composiet
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
Non marking zool
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

Openen: Trek aan de knop en de kabeltjes gaan meteen los.

MASCOT® FOOTWEAR - FIT

®
Boa
sluiting
BOA
LUKNING

SLUITING
Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel
gemak tijdens een drukke werkdag. Door de Boa® sluiting
kun je de schoenen snel aan en uit doen. De Boa® sluiting
bestaat uit een draaiknop en RVS-kabelsysteem. Met een
draai aan de knop is de schoen eenvoudig te sluiten en
aan de voet aan te passen. Als de schoenen uit moeten, is
één klik voldoende. De Boa® sluiting is vooral handig als
schoenen vaak aan- en uitgetrokken moeten worden.
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Ergonomische veiligheidsneus van
COMPOSIT TÅKAPPE
composiet

ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET
Deze veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat
daarom geen metaal. Gecombineerd met de andere
metaalvrije delen, zoals bijv. de anti-perforatiezool van
textiel, zorgt dit voor een veiligheidsschoen zonder metalen
delen. Daardoor zijn deze schoenen bij uitstek geschikt
voor bijv. vliegvelden en tevens wordt het risico voor koude
geleiding beperkt.

374

De ergonomische veiligheidsneus van composiet beschermt
de kleine en grote teen beter dan de traditioneel gevormde
veiligheidsneus. Deze neus is ontworpen aan de hand van de
natuurlijke bewegingen en dit zorgt er voor dat er niets knelt
als er op de knieën wordt gewerkt.

Loopzool van slijtvast PU/PU die
niet afgeeft. Extra slipvaste zool
met SRC.

Schokabsoberende inlegzool
van EVA. Ademend en met
TPU versterking die goede
ondersteuning geeft aan de
voetholte. Met deze inlegzool
blijft de ESD-goedkeuring geldig.

De veiligheidsneus is gemaakt
van composiet en bevat daarom
geen metaal. Ergonomisch
ontwerp met extra bescherming
en bewegingsvrijheid.

MASCOT® Fujiyama is zowel in damesmaten
(breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten
(breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

Doorsnede van de ergonomische
veiligheidsneus van composiet
De veiligheidsneus is ergonomisch gevormd aan de
binnenkant, zodat er voor alle tenen voldoende plaats is en
er geen irriterende randen zijn.

MASCOT® FOOTWEAR - FIT

Ademende textielvoering en
textielinzet in de schacht voor
betere luchtdoorstroming.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

Deze schoenen bevatten geen
metalen delen en zijn daardoor
bij uitstek geschikt voor bijv.
vliegvelden. Tevens wordt het
risico voor koude geleiding
beperkt.

S1P
DGUV
REGEL
112-191

140˚
METAALVRIJE

ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/PU ZOOL

NON-MARKING
ZOOL

ESD APPROVED

BGR 191

MASCOT Fujiyama | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0108-937-09
Leder Maat 38: 530 gram Maat 42: 610 gram
EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 |
UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metaalvrije schoenen
Ergonomische veiligheidsneus van composiet
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
Non marking zool
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

375

Snelsluiting, kan worden
ingekort.

Loopzool van slijtvast PU/PU die
niet afgeeft. Extra slipvaste zool
met SRC.

Schokabsoberende inlegzool
van EVA. Ademend en met
TPU versterking die goede
ondersteuning geeft aan de
voetholte. Met deze inlegzool
blijft de ESD-goedkeuring geldig.

Deze schoenen bevatten geen
metalen delen en zijn daardoor
bij uitstek geschikt voor bijv.
vliegvelden. Tevens wordt het
risico voor koude geleiding
beperkt.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De veiligheidsneus is gemaakt
van composiet en bevat daarom
geen metaal. Ergonomisch
ontwerp met extra bescherming
en bewegingsvrijheid.

S1P
DGUV
REGEL
112-191

140˚
METAALVRIJE

ERGONOMISCHE
VEILIGHEIDSNEUS
VAN COMPOSIET

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/PU ZOOL

NON-MARKING
ZOOL

ESD APPROVED

MASCOT Alpamayo | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0107-937-09
Leder Maat 38: 550 gram Maat 42: 590 gram
EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 |
UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

376

Metaalvrije schoenen
Ergonomische veiligheidsneus van composiet
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
Non marking zool
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

BGR 191

MASCOT® Alpamayo is zowel in damesmaten
(breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten
(breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

MASCOT® FOOTWEAR - FIT

ESD
ESD

103 104

105 106

107

Ω (OHM)

108

109 1010

ESD = ElectroStatic Discharge
ESD treedt op wanneer er twee materialen met een
verschillende lading met elkaar in contact worden gebracht.
Wanneer deze lading wordt overgebracht op gevoelige
elektronische componenten, zoals een geheugenkaart, is
het mogelijk dat onderdelen beschadigd raken. Als deze
onderdelen gerepareerd of vervangen moeten worden,
brengt dit extra kosten met zich mee.
ESD-goedgekeurde schoenen ontladen de drager
gecontroleerd, in overeenstemming met de eisen in
EN 61340, mits de vloer aan ESD-eisen voldoet.

377

SPORT
MASCOT® FOOTWEAR

SPORT-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•
•
•

378

Extra flexibele zool van PU/rubber
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 300 °C contactwarmte
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Kleine voorgevormde kruipneus
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

Extra slip- en slijtvaste zool (SRCgecertificeerd).

Stabiele schoenen met goede
laddergrip.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Kleine kruipneus voor meer
slijtvastheid.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

S3

MASCOT® Preston | Veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer: F0104-906-0902
Leder/textiel Maat 42: 640 gram
(Het hoge model heeft precies dezelfde producteigenschappen
als het lage model)

MASCOT® FOOTWEAR - SPORT

Dubbel effect - zowel de
uitneembare inlegzool als de
flexibele PU/rubberen zool zijn
schokabsorberend.

300˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/RUBBER
ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

ESD APPROVED

MASCOT Langley | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0103-906-0902
Leder/textiel Maat 42: 580 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Ultra slip resistant zool (antislip)
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
Extra lichte en flexibele zoolconstructie
Waterafstotend
Plooitong
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

379

Met vochtafvoerende ECS
inlegzool met een uitstekende
pasvorm en stootdemping in
de hiel.

Sterke, snel te openen sluiting,
die ingekort kan worden.

Slijtvaste antislipzool (SRCgecertificeerd) - olie en
benzinebestendig, tevens
bestand tegen bepaalde
chemicaliën.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

Kleine kruipneus voor meer
slijtvastheid.

S3

Ergonomisch gevormde veiligheidsneus
300˚

ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/RUBBER
ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

ESD APPROVED

MASCOT Sanford | Veiligheidsschoen

Standaard veiligheidsneus

MASCOT FAL 2100
ergonomisch gevormde
veiligheidsneus

®

Artikelnummer: F0099-906-09
Leder/textiel Maat 42: 580 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Ultra slip resistant zool (antislip)
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
Extra lichte en flexibele zoolconstructie
Snelsluiting kan worden ingekort
Waterafstotend
Plooitong
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

MASCOT heeft een eigen ergonomisch gevormde
veiligheidsneus ontwikkeld die een betere bescherming
biedt aan zowel de grote als kleine teen, omdat de
neus breder en langer is. Daardoor ontstaat er meer
bewegingsvrijheid.

Snelsluiting, kan worden
ingekort.

Extra slip- en slijtvaste zool (SRCgecertificeerd).

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

Kleine kruipneus voor meer
slijtvastheid.

MASCOT® FOOTWEAR - SPORT

Dubbel effect - zowel de
uitneembare inlegzool als de
flexibele PU/rubberen zool zijn
schokabsorberend.

S1P

ESD

300˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/RUBBER
ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

ESD APPROVED

MASCOT Eagle | Veiligheidsschoen
®

103 104

105 106

107

Ω (OHM)

108

109 1010

ESD = ElectroStatic Discharge
ESD treedt op wanneer er twee materialen met een
verschillende lading met elkaar in contact worden gebracht.
Wanneer deze lading wordt overgebracht op gevoelige
elektronische componenten, zoals een geheugenkaart, is
het mogelijk dat onderdelen beschadigd raken. Als deze
onderdelen gerepareerd of vervangen moeten worden,
brengt dit extra kosten met zich mee.
ESD-goedgekeurde schoenen ontladen de drager
gecontroleerd, in overeenstemming met de eisen in
EN 61340, mits de vloer aan ESD-eisen voldoet.

Artikelnummer: F0096-906-0902
Leder/textiel Maat 42: 550 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Ultra slip resistant zool (antislip)
Binnenzool met schokabsorptie in de voorvoet en de hiel
Extra lichte en flexibele zoolconstructie
Snelsluiting kan worden ingekort
ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3

381

SOLID
MASCOT® FOOTWEAR

SOLID-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•

Zool van PU/rubber
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 300°C contactwarmte
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Stevige, voorgevormde kruipneus, extra slijtvast bij
knielend werk
• Robuuste zool met grof profiel, geschikt voor de bouw

382

De PU/rubber zool is speciaal
ontworpen voor een veeleisende
omgeving, hittebestendig tot
300°C contactwarmte.

Gestabiliseerd met TPU
versterkingen, die ook extra
slijtvastheid geven aan de hiel bij
het uit doen van de schoenen.

Super comfortabel met
schokabsorberende tussenzool.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

S3

MASCOT® Oro | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0073-902-0907
Buffelleer Maat 42: 690 gram
(Het lage model heeft precies dezelfde producteigenschappen
als het hoge model)

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

Wordt gezien - reflectie-effecten
verhogen uw veiligheid.

300˚
ERGONOMISCHE
ANTI-PERFORATIE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS ZOOL VAN STAAL

PU/RUBBER
ZOOL

KNIELEND WERK

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

DGUV
REGEL
112-191
BGR 191

MASCOT Elbrus | Veiligheidsschoen, hoog
®

Artikelnummer: F0074-902-0907
Buffelleer Maat 42: 760 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van staal
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Waterafstotend
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

383

Enkelbescherming
Ankelbeskyttelse (AN)

ENERGY

De enkelbescherming is opgebouwd uit drie sterke lagen en
beschermt uw enkel tegen druk en stoten van buitenaf. Deze
enkelbescherming is goedgekeurd volgens EN ISO 20345 en
is 4 keer sterker dan de norm vereist, met een resultaat van
4,8 kN.

384

De PU/rubber zool is speciaal
ontworpen voor een veeleisende
omgeving, hittebestendig tot
300°C contactwarmte.

Slijtvaste antislipzool (SRCgecertificeerd) - olie en
benzinebestendig, tevens
bestand tegen bepaalde
chemicaliën.

Vlamwerende Nomex®-veters.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

Drielaags enkelbescherming,
absorbeert en verdeelt druk en
stoten op de enkel, EN ISO 20345
gecertificeerd.

S3
300˚
ERGONOMISCHE
ANTI-PERFORATIE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS ZOOL VAN STAAL

PU/RUBBER
ZOOL

KNIELEND WERK

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

ENKELBESCHERMING

MASCOT® Batura Plus | Veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer: F0165-902-0907
Volnerfleer Maat 42: 820 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van staal
Enkelbescherming
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU hielkap
Reflectie-accenten
Waterafstotend
Vlamwerende Nomex® veters
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

385

Zeer comfortabele
schokabsorberende zones bij de
hiel en onder de voet.

Waterdicht en ademend
Sympatex® membraan, tot 12
uren waterdicht.

De PU/rubber zool is speciaal
ontworpen voor een veeleisende
omgeving, hittebestendig tot
300°C contactwarmte.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomische aluminium
veiligheidsneus voor meer
bescherming, bewegingsvrijheid
en comfort.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

S3

Sympatex®
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MASCOT Kamet Plus | Veiligheidsschoen, hoog
®

Artikelnummer: F0169-902-09
Volnerfleer Maat 42: 800 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

386

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU hielkap
Reflectie-accenten
Sympatex® membraan
Plooitong
Waterafstotend
Ultra slip resistant zool (antislip)

Sympatex® is marktleider in ademende en waterdichte
membranen. MASCOT maakt gebruik van Sympatex® in de
MASCOT® Kamet Plus en MASCOT® Kenya. De productie van
Sympatex® is zeer geavanceerd. Het resultaat is een laagje
van slechts vijf micrometer (0,005 mm) dat uw voeten 100%
tegen wind en water beschermt, zodat deze droog blijven en
tegelijkertijd kunnen ademen.

De loopzool is olie- en
benzinebestendig, bestand
tegen bepaalde chemicaliën en
bovendien hittebestendig tot
300° C contactwarmte.

Extra slip- en slijtvaste zool (SRCgecertificeerd).

Zeer comfortabele
schokabsorberende zones bij de
hiel en onder de voet.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

S3

MASCOT® Meru | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0021-902-09
Volnerfleer Maat 42: 680 gram
(Het lage model heeft precies dezelfde producteigenschappen
als het hoge model)

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

Slijtvaste, vocht absorberende en
antistatische inlegzolen.

300˚
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ANTI-PERFORATIE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS ZOOL VAN STAAL
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DGUV
REGEL
112-191
BGR 191

MASCOT Elgon | Veiligheidsschoen, hoog
®

Artikelnummer: F0022-902-09
Volnerfleer Maat 42: 770 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van staal
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Waterafstotend
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

387

De isolerende voering van
Thinsulate™ Insulation houdt
uw voeten warm in een koude
werkomgeving.

De loopzool is olie- en
benzinebestendig, bestand
tegen bepaalde chemicaliën en
bovendien hittebestendig tot
300° C contactwarmte.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

S3
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MASCOT® Craig | Veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer: F0084-902-09
Volnerfleer Maat 42: 815 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

388

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Thinsulate™ Insulation
Waterafstotend
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

Sta
stevig
SKRIDSIKKERHED

SLIP
RESISTANCE
ZOOL
Verhoog de veiligheid op het werk en voorkom glij- of
valpartijen. MASCOT produceert veiligheidsschoenen met
buitengewoon goede antislip eigenschappen die aan de
strengste eisen voldoen. Tegelijkertijd krijgt u schoenen met
ongeëvenaard comfort die op de juiste plaatsen steun en
ruimte bieden. De veiligheidsneus is ergonomisch gevormd,
dit voorkomt drukpunten - ook bij knielend werk.

389

Geschikt voor laswerkzaamheden
MASCOT heeft specifiek een veiligheidsschoen voor
laswerkzaamheden ontwikkeld. De MASCOT® Boron
is voorzien van een speciale sluiting die voorkomt dat
lasspatten in de schoen terechtkomen. De schoen is
bovendien voorzien van een snelsluiting met gesp, waardoor
het mogelijk is om de schoen snel uit te trekken als er toch
een lasspat in de schoen terechtkomt. Daarom is ook de
binnenvoering uitgevoerd in een hoogwaardige kwaliteit
leer. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte.

390

De loopzool is olie- en
benzinebestendig en bestand
tegen bepaalde chemicaliën.

Slijtvaste antislipzool (SRCgecertificeerd) van rubber,
hittebestendig tot 300°C.

Dubbel effect - zowel de
uitneembare inlegzool als de
flexibele PU/rubberen zool zijn
schokabsorberend.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

Speciale sluiting verhindert dat
er lasspatten in de laars kunnen
komen.

S3
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MASCOT® Boron | Veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer: F0072-911-09
Geprent buffelleer Maat 42: 745 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van staal
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Waterafstotend
Plooitong
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
Ultra slip resistant zool (antislip)

391

Wordt gezien - reflectie-effecten
verhogen uw veiligheid.

Sterk en slijtvast klittenband.

De PU/rubber zool is speciaal
ontworpen voor een veeleisende
omgeving, hittebestendig tot
300°C contactwarmte.

Super comfortabel met
schokabsorberende tussenzool.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

Geschikt voor knielend werk
door de kruipneus van slijtvast
PU.

S1P
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BGR 191

MASCOT Paldor | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0076-910-09
Geolied Nubuck Maat 42: 659 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC, HRO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

392

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
ECS inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en anatomisch.
Kruipneus, geschikt voor knielend werk
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Ultra slip resistant zool (antislip)

MASCOT® FOOTWEAR - SOLID

PRONOSE
Kruipneus

KNIELEND WERK
De kruipneus van PU is een extra versterking aan de
voorkant bovenop de schoen om slijtage van de neus tegen
te gaan. Hierdoor wordt de levensduur van de schoen
verlengd. Een kruipneus is belangrijk bij knielend werk,
bijvoorbeeld in de bouw, waar de neus continue aan slijtage
onderhevig is.

393

FLEX

MASCOT® FOOTWEAR
FLEX
FLEX-COLLECTIE
•
•
•
•
•

394

Extra flexibele zool van PU/TPU
Schokabsorberende tussenzool
Hittebestendig tot 120°C
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Laddergrip

De loopzool is olie- en
benzinebestendig en bestand
tegen bepaalde chemicaliën.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

De kruipneus van TPU verlengt
de levensduur van de schoen.

MASCOT® FOOTWEAR - FLEX

Waterdicht en ademend
Sympatex® membraan, tot 12
uren waterdicht.

S3
120˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/TPU ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

MASCOT® Kenya | Veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer: F0025-901-0902
Geolied Nubuck Maat 42: 760 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU neusversterking
Reflectie-accenten
Waterafstotend
Sympatex® membraan
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

395

Zeer comfortabele
schokabsorberende zones bij de
hiel en onder de voet.

Slip- en slijtvaste zool (SRCgecertificeerd).

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

De ergonomisch gevormde
aluminium veiligheidsneus
beschermt de tenen beter en
voorkomt drukkpunten bij het
buigen van de voet.

De kruipneus van TPU verlengt
de levensduur van de schoen.

S3

MASCOT® Chamlang | Veiligheidsschoen, hoog
120˚

ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/TPU ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

MASCOT® Kilimanjaro | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0014-901-0902
Geolied Nubuck Maat 42: 670 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

396

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU neusversterking
Waterafstotend
Plooitong
Ultra slip resistant zool (antislip)

Artikelnummer: F0063-901-0902
Geolied Nubuck Maat 42: 680 gram
(Het hoge model heeft precies dezelfde producteigenschappen
als het lage model)

MASCOT® FOOTWEAR - FLEX

De anti-perforatiezool van textiel

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL
De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en daardoor
extra comfortabel. Daarnaast isoleert deze zool beter tegen
warmte of kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool
van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer
bescherming aan de zijkant van de voet.

397

Verstelbare gespsluiting bij de
hiel.

Goede luchtdoorstroming door
meshvoering in de zijkanten.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

Zweettransporterende ECS
inlegzool met goede pasvorm en
schokabsorbering in de hak.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

S1P
120˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/TPU ZOOL

MASCOT El Misti | Veiligheidsschoen
®

Artikelnummer: F0018-909-0902
Nubuck met mesh Maat 38: 520 gram Maat 42: 620 gram
EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 |
UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

398

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU neusversterking
TPU hielkap

MASCOT® El Misti is zowel in damesmaten
(breedte 8, schoenmaat 35-41) als in
herenmaten (breedte 11, schoenmaat 39-48)
verkrijgbaar.

Slijtvaste PU/PU loopzool,
bestand tegen bepaalde
chemicaliën en bovendien
hittebestendig tot 140° C
contactwarmte.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

Zweettransporterende ECS
inlegzool met goede pasvorm en
schokabsorbering in de hak.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

MASCOT® FOOTWEAR - FLEX

Sluiting met sterk en slijtvast
elastiek - vooral handig als
u schoenen gedurende een
werkdag vaak aan- en uittrekt.

S1P
140˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/PU ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

MASCOT® Katesh | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0090-901-0902
Geolied Nubuck Maat 42: 649 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
ECS inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en anatomisch.
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
TPU neusversterking
Ultra slip resistant zool (antislip)

399

STABLE
MASCOT® FOOTWEAR
STABLE
STABLE-COLLECTIE
•
•
•
•
•
•
•

400

Zool van PU/rubber
Schokabsorberende comfortzool
Hittebestendig tot 180°C
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Ultra slip resistant zool (antislip)
Laddergrip
Kleine voorgevormde kruipneus

Slijtvaste PU/rubber loopzool,
bestand tegen bepaalde
chemicaliën en bovendien
hittebestendig tot 180° C
contactwarmte.

De stabiliserende en
schokabsorberende cambreur
maakt de schoen geschikt voor
werkzaamheden op een oneffen
ondergrond en ladders.

De anti-perforatiezool van textiel
is zeer flexibel en beschermt
de voet tevens tegen warmte
en kou.

Ergonomisch ontworpen
aluminium veiligheidsneus met
extra bewegingsvrijheid.

Sterke PU versterking op de neus
voor een langere levensduur.

MASCOT® FOOTWEAR - STABLE

Zweettransporterende ECS
inlegzool met goede pasvorm en
schokabsorbering in de hak.

S1P
180˚
ERGONOMISCHE
ALU
VEILIGHEIDSNEUS

ANTIPERFORATIEZOOL
VAN TEXTIEL

CAMBREUR

PU/RUBBER
ZOOL

SLIP
RESISTANCE
ZOOL

MASCOT® Logan | Veiligheidsschoen
Artikelnummer: F0182-906-9888
Nubuck Maat 42: 599 gram
EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11
Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomische aluminium veiligheidsneus
Anti-perforatiezool van textiel
Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
Zool van PU/rubber, bestendig tot 180° C
ECS inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en anatomisch.
De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën
Laddergrip
Schokabsorberende comfortzool
Ultra slip resistant zool (antislip)

401

MASCOT® Pelmo | Impregneringsspray
Artikelnummer: FT081-980-88

ESD APPROVED

ESD-GOEDGEKEURD
ADEMEND

MASCOT® Monviso | Inlegzolen
Artikelnummer: FT086-980

ESD-GOEDGEKEURD

MASCOT® Pollino | Inlegzolen
Artikelnummer: FT082-981-888
100% polyetheen

Onderhoud
Bescherm en verzorg uw schoenen met behulp van de
juiste producten. Dit verhoogt de levensduur van uw
veiligheidsschoenen.
• Maak uw schoenen regelmatig schoon
• Gebruik geen vette of oliehoudende reinigingsmiddelen
- hierdoor worden de ademende eigenschappen
aangetast
• Gebruik MASCOT® Pelmo spray om uw schoenen te
beschermen tegen water en vuil
• MASCOT® Pelmo spray is voor alle materialen te
gebruiken

MASCOT® Pollux | Veters
Artikelnummer: FT080-980-0909
100% polyester

402

403

