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Goede hygiëne en veilig comfort 
voor uw voeten
De twee nieuwe collecties van MASCOT, MASCOT® FOOTWEAR CLEAR en 
MASCOT® FOOTWEAR COVER, bestaan uit schoenen, sandalen en laarzen voor de 
levensmiddelenindustrie en andere branches waar goede hygiëne en wasbaarheid centraal 
staan. 

Bij de ontwikkeling van deze schoenen is ervoor gezorgd dat ze gewassen kunnen worden op 
40 °C. Wanneer ze op deze temperatuur worden gewassen, wordt het bacteriedodende effect 
geactiveerd van het wasmiddel dat wordt gebruikt bij het industrieel wassen van kleding en 
schoeisel. Daarmee wordt geleidelijke bacterievorming in uw schoenen voorkomen.

De schoenen van MASCOT bieden uw voeten ultieme steun en comfort. Tegelijkertijd worden 
uw voeten beschermd, bijvoorbeeld met antislipzolen.
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Wasbaar
De schoenen kunnen op 40 °C 
worden gewassen. Wassen op 

deze temperatuur voorkomt 
verspreiding van bacteriën 

en garandeert een goede 
hygiëne. 

Ventilerende binnenvoering
De schoenen hebben een ventilerende 

binnenvoering van microfiber. Microfiber is een 
zeer ademend materiaal en biedt de voeten 

gedurende de hele werkdag veel comfort.

ESD-goedgekeurd
ESD-goedgekeurd. Voorkom statische elektriciteit 

met ESD-goedkeurde schoenen. Schoenen 
met een ESD-keurmerk hebben geen last van 

elektrostatische lading. Gecontroleerde statische 
elektriciteit wordt via het lichaam weggeleid. 

Daarmee voorkomt u ook schade aan gevoelige 
elektronische componenten. De antistatische 

werking kan verminderen na veelvuldig wassen.

Schoenen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLEAR-collectie kunnen op 40 °C worden 
gewassen. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van 
een goede hygiëne. De schoenen zijn bovendien geschikt voor wasserijen omdat er 
een HF-chip in geplaatst kan worden. 
De CLEAR-collectie heeft zolen met de hoogste slipweerstand, SRC. Comfort staat 
voorop, aangezien de binnenvoering van microfiber heel goed ventileert en ademt. 
Dit zorgt tijdens de werkdag voor prettige omstandigheden voor de voeten.
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HF-chip
De schoenen zijn zeer geschikt voor wasserijen omdat er een 
HF-chip in geplaatst kan worden. Op de hogefrequentiechip 
kunnen gegevens over het wassen en de eigenaar worden 
opgeslagen. Hij wordt in een verborgen vakje aan de 
binnenkant van de schoen geplaatst. 

Ventilatie
Met ventilatieopeningen in de schoenen kan 
de warmte bij uw voeten optimaal ontsnappen. 
Dat zorgt de hele werkdag lang voor een goed 
klimaat in de schoenen. 

Antislipzool
Sta goed stevig met een antislipzool, getest 
en goedgekeurd volgens SRC. Het zoolpatroon 
is zo gevormd dat de zool goed grip heeft op 
de ondergrond en vuil niet de neiging heeft te 
blijven zitten.
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F0802-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Veiligheidsschoenen (laag) S2 met 
klittenbandsluiting
Artikelnummer:  F0802-906
Microvezel Maat 42: 480 g

EU maat: 35-39  Wijdte 08 | 40-47  Wijdte 10 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 |  
M 6.5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S2 SRC.
• Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen 

geplaatst kan worden.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Ventilerende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden 

voor de voeten.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.
• ESD-goedgekeurd.

LICHTGEWICHT FLEXIBEL

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS LADDERGRIP
NON-MARKING

ZOOL

SCHOK-
ABSORBEREND PU/PU ZOOL

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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F0801-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Veiligheidssandalen S1 met klittenbandsluiting
Artikelnummer:  F0801-906
Microvezel Maat 42: 480 g

EU maat: 35-39  Wijdte 08 | 40-47  Wijdte 10 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 |  
M 6.5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1 SRC.
• Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen 

geplaatst kan worden.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Ventilerende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden 

voor de voeten.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.
• ESD-goedgekeurd.

LICHTGEWICHT FLEXIBEL

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS LADDERGRIP
NON-MARKING

ZOOL

SCHOK-
ABSORBEREND PU/PU ZOOL

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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F0800-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Klomp S1
Artikelnummer:  F0800-906
Microvezel Maat 42: 460 g

EU maat: 35-39  Wijdte 08 | 40-47  Wijdte 10 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 |  
M 6.5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1 SRC.
• Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen 

geplaatst kan worden.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Ventilerende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden 

voor de voeten.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.
• ESD-goedgekeurd.

LICHTGEWICHT FLEXIBEL

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS LADDERGRIP
NON-MARKING

ZOOL

SCHOK-
ABSORBEREND PU/PU ZOOL

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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HF-chip
De schoenen zijn zeer geschikt voor wasserijen omdat er een HF-
chip in geplaatst kan worden. Op de hogefrequentiechip kunnen 
gegevens over het wassen en de eigenaar worden opgeslagen. 
Hij wordt in een verborgen vakje aan de binnenkant van de 
schoen geplaatst. 
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F0820-702
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sneakers met veters
Artikelnummer:  F0820-702
Microvezel Maat 42: 295 g

EU maat: 35-47  Wijdte 09 | UK maat: 2.5-12  Wijdte 09
• Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen 

geplaatst kan worden.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Ventilerende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden 

voor de voeten.
• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.
• Deze schoenen bevatten geen metalen delen.
• ESD-goedgekeurd.

METAALVRIJ FLEXIBEL CAMBREUR
SCHOK-

ABSORBEREND
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HF-chip
De laarzen zijn zeer geschikt voor 
wasserijcontracten. MASCOT kan de chip van 
de wasserij aanbrengen met transferdruk. 

Laarzen gaan gemakkelijk uit
Dankzij een kleine verhoging op de hiel is het 
gemakkelijk om de laarzen zonder handen uit te 
trekken. U voorkomt de verspreiding van bacteriën 
doordat u niet met uw handen aan de laarzen komt. 

Wasbaar
De schoenen kunnen op 40 °C worden 
gewassen. Bij wassen op deze temperatuur 
wordt een bacteriedodend effect geactiveerd 
in het wasmiddel van industriële wasserijen. 
Dat voorkomt verspreiding van bacteriën en 
garandeert een goede hygiëne.

Schacht kan worden omgevouwen
De laarzen kunnen in hoogte worden 
aangepast door de schacht omlaag te 
vouwen. Zo kunnen ze voldoen aan 
individuele behoeften.

De COVER-collectie biedt robuuste en slijtvaste laarzen met de hoogste 
slipweerstand. Alle producten uit deze collectie hebben zolen waarvan de 
antislip op schuine en gladde ondergronden is getest. De laarzen uit de MASCOT® 
FOOTWEAR COVER-collectie zijn waterdicht. Bovendien zijn ze zeer geschikt in 
een omgeving waar hygiëne erg belangrijk is, omdat vuil en bacteriën gemakkelijk 
verwijderd kunnen worden. 
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F0852-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer:  F0852-703
100% PU Maat 42: 1100 g

EU maat: 38-47  Wijdte 10 | UK maat: L 5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S5 SRC.
• De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de 

wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Waterdicht.
• Veiligheidsneus van staal.
• Anti-perforatiezool van staal.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.

FLEXIBEL
ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS
SCHOK-

ABSORBEREND WATERDICHT

PU/PU ZOOL

70°

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL



 
S4

 

EN ISO 20345

F0851-703-06
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F0851-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-veiligheidsschoen, hoog
Artikelnummer:  F0851-703
100% PU Maat 42: 1100 g

EU maat: 38-47  Wijdte 10 | UK maat: L 5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S4 SRC.
• De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de 

wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Waterdicht.
• Veiligheidsneus van staal.
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.
• De zool is hittebestendig tot 70° C.

FLEXIBEL

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS
SCHOK-

ABSORBEREND WATERDICHT PU/PU ZOOL

70°

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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F0850-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-werklaarzen
Artikelnummer:  F0850-703
100% PU Maat 42: 1000 g

EU maat: 38-47  Wijdte 10 | UK maat: L 5-12  Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20347: 2012, veiligheidsklasse O4 SRC.
• De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de 

wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
• Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u 

verzekerd bent van een goede hygiëne.
• Waterdicht.
• Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
• De loopzool is olie- en benzinebestendig.
• De zool is hittebestendig tot 70° C.

FLEXIBEL
SCHOK-

ABSORBEREND WATERDICHT PU/PU ZOOL

70°

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL
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MEDIUM 

MAXIMUM 
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Zorgt voor  
stabiliteit

Zorgt voor  
stabiliteit

TPU 
Hiel- en voet- 

boogondersteuning

TPU 
Hiel- en voet- 

boogondersteuning

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

voor buitengewoon 
comfort

ABSORBEREND
SCHOK-

Voor voeten met een lage voetboog (platvoeten)
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Voor voeten met een normale voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Voor voeten met een hoge voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

Accessoires voor veiligheidsschoenen
Met inlegzolen die perfect bij uw voeten passen zorgt u voor veiligheidsschoenen met optimaal comfort 
en optimale ondersteuning. U kunt kiezen uit ondersteuning van de voetboog in maar liefst drie niveaus. 
Bovendien zijn de inlegzolen schokabsorberend, om uw benen en rug te ontlasten van druk en stoten.
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Goedgekeurd voor EN ISO 20345
De MASCOT-inlegzolen FT090, FT091 en FT092 zijn goedgekeurd volgens de EN ISO 20345-norm, wat 
betekent dat de veiligheidscertificering van schoenen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLEAR behouden 
blijft als u de inlegzolen erin legt. Het vervangen van de inlegzolen kan gevolgen hebben voor de 
veiligheidscertificering van de hele schoen. Het is daarom belangrijk om goedgekeurde zolen te kiezen 
die bij de schoenen passen.

FT090-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, minimale 
ondersteuning van de voetboog
Artikelnummer:  FT090-276
100% High Poly Tech foam

EU maat: 35-38  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11  UK maat: L 2.5-5  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet 

en hiel.
• Minimale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een lage 

voetboog (platvoeten).
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND

FT091-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, gemiddelde 
ondersteuning van de voetboog
Artikelnummer:  FT091-276
100% High Poly Tech foam 

EU maat: 35-38  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-5  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
• Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen 

voorkomen.
• Gemiddelde ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een normale 

voetboog.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND

FT092-276

MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, maximale 
ondersteuning van de voetboog
Artikelnummer:  FT092-276
100% High Poly Tech foam 

EU maat: 35-38  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-5  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
• Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
• Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet 

en hiel.
• Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te 

helpen voorkomen.
• Maximale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een hoge 

voetboog.
• ESD-goedgekeurd.

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

Lengte: 85, 110, 130 & 150 cm  
• Polyester is een zeer slijtvast materiaal.

Accessoires voor schoeisel

FT093-980

MASCOT® FOOTWEAR Accessories | Actieve kool - Schoenverfrisser
Artikelnummer:  FT093-980
Actieve kool 200 g

One size
• De schoenverfrisser verwijdert ongewenste geurtjes en vocht in alle soorten 

schoenen.
• Het product bestaat uit twee zakjes met het milieuvriendelijke houtskool en is 

gemaakt van 100% biologisch en chemicaliënvrij materiaal.
• Dit product blijft tot twee jaar na het openen van de verpakking werkzaam.
• Om de maand dient u de schoenverfrisser in direct zonlicht te leggen of op de 

kachel/verwarmde vloer te plaatsen zodat het vocht kan verdampen.
• De schoenverfrisser dient niet gewassen te worden.

ANTI-
GEUR

FT086-980

MASCOT® Monviso | Inlegzolen met schokabsorbering
Artikelnummer:  FT086-980
100% EVA 

EU maat: 35-41  Wijdte 08 | 39-48  Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7  Wijdte 08 | M 6-13  
Wijdte 11
• Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die 

goede ondersteuning geeft aan de voetholte.
• ESD-goedgekeurd.

ADEMEND
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Verzorgingsmiddelen voor uw 
veiligheidsschoenen
Verleng de levensduur van uw veiligheidsschoenen. 
Gebruik verzorgingsmiddelen en impregneerspray 
om uw schoenen al van begin af aan te 
beschermen tegen vet, vuil en water.

MASCOT® FOOTWEAR | Impregneerspray voor alle materialen
Artikelnummer:  FT088-980

300 ml  
• Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
• Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
• Na het aanbrengen wordt er een netachtige structuur gevormd die ervoor 

zorgt dat de schoen ademt en waterafstotend is.

MASCOT® FOOTWEAR | Reinigend schuim voor schoenen.
Artikelnummer:  FT089-980

125 ml  
• Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
• Behoudt de ademende en flexibele eigenschappen, en frist tevens de kleur op.
• Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
• Zonder oplosmiddel.

FT089-980

FT088-980
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Certificeringen en veiligheidsklassen 

EN ISO 20345
EN ISO 20345 is een Europese norm voor 
veiligheidsschoenen die garandeert dat 
veiligheidsschoenen, -laarzen en -sandalen voldoen 
aan de eisen die worden gesteld voor werk in 
omgevingen waar veiligheid een hoge prioriteit heeft. 
MASCOT® FOOTWEAR biedt een ruime keuze aan 
veiligheidsschoenen die zijn gecertificeerd conform EN 
ISO 20345.

EN ISO 20347
EN ISO 20347 is een Europese standaard voor 
schoenen zonder versterkte neus voor professioneel 
gebruik. De norm omvat schoenen met gecertificeerde 
antislipeigenschappen die schokabsorberend, ademend 
en stabiliserend zijn. Het assortiment van MASCOT 
omvat schoenen gecertificeerd conform EN ISO 20347 
met de hoogste standaard voor antislip, SRC. 
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O4 S1 S1P S2 S3 S4 S5

• • • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• •

Veiligheidsschoenen
EN ISO 20345

Werkschoenen
EN ISO 20347

Veiligheidsklasse

Profieldikte: >2,5 mm

Waterafstotend

Schokabsorberend

Antistatisch

Olie- en benzinebestendige loopzool

Gesloten hielpartij

Anti-perforatiezool

Neusbescherming

Antislipzool
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Levensmiddelen en productie
Let op dit symbool als u op zoek 
bent naar producten voor de 
levensmiddelenindustrie en andere 
branches waar hygiëne en wasbaarheid 
(industrieel) belangrijk zijn.

Bouw en installatie
Zoek naar dit symbool als u een beroep 
heeft als timmerman, elektricien, 
schilder, monteur enz., maar niet de 
bouwplaats hoeft te betreden.

Branche symbolen

In welke branche werkt u?
Ongeacht de branche waarin u werkt, worden er specifieke eisen aan uw schoenen gesteld. Bij MASCOT 
hebben we onze schoenen ingedeeld in zes hoofdbranches, zodat u snel schoenen vindt die geschikt zijn 
voor uw werk. 
Houd er rekening mee dat niet alleen de branche bepaalt welke schoenen bij u passen. De 
veiligheidsklasse, de werkomstandigheden en het bovenmateriaal van de schoen spelen ook een rol bij het 
zoeken naar de juiste schoenen voor uw werksituatie. 

Corporate Wear
Producten met dit symbool geven 
schoenen weer voor beroepen waar 
het belangrijk is om een representatief 
bedrijfsimago te hebben, maar waar 
veiligheidsschoenen niet vereist zijn.

Weg- en waterbouw en industrie
Dit symbool wijst op stevige en 
slijtvaste schoenen voor metselaars, 
rioleringswerkers, aannemers, slopers of 
andere vergelijkbare beroepen.

Lichte industrie en logistiek
Met dit symbool vindt u schoenen 
voor branches zoals elektronica- en 
montageproductie, magazijn, transport 
en aanverwante gebieden.

Zware industrie
Kijk uit naar dit symbool als 
u bijvoorbeeld werkt in de 
metaalverwerking, machineproductie of 
in een fabriek.
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FLEXIBEL

Flexibel
Schoenen met dit symbool zijn extreem flexibel, 
zodat de schoen kan buigen bij werken op de 
hurken of de knieën. Dat zorgt voor vrijheid bij 
alle bewegingen op een werkdag. Vrijheid voor uw 
voeten.

LICHTGEWICHT

Licht van gewicht
Het symbool geeft aan dat de veiligheidsschoenen 
een lager gewicht hebben dan gemiddeld. Kies 
schoenen met dit symbool als u op zoek bent naar 
flexibele schoenen met minder gewicht.

WATERDICHT

Waterdichte schoenen
Let op dit symbool als u op zoek bent naar 
waterdichte schoenen. Schoenen met dit symbool 
verzekeren u van droge voeten gedurende de hele 
werkdag. 

METAALVRIJ

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

 
STALEN VEILIG-

HEIDSNEUS

Stalen veiligheidsneus
De neus is bedoeld om de tenen tegen stoten en 
druk van buitenaf te beschermen. De neus is getest 
en bestand tegen een druk van 200 joule (EN 
12568).

ANTI-PERFORATIE 
ZOOL VAN STAAL

Anti-perforatiezool van staal
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.

CAMBREUR

Stabiliserende en schokabsorberende cambreur
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, wat 
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.

NON-MARKING
ZOOL

Non marking zool - geeft niet af
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.

PU/PU ZOOL

Zool van PU/PU
Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn 
gemaakt van PU. PU is een schuimmateriaal dat zeer 
schokdempend en stroef is. Alle PU/PU-zolen van 
MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.

PU/PU ZOOL

70°

Zool van PU/PU, bestendig tot 70° C
Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn 
gemaakt van PU. De zolen zijn bestendig tot 70° C 
contactwarmte. PU is een schuimmateriaal dat zeer 
schokdempend en stroef is. Alle PU/PU-zolen van 
MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.

OLIE- EN BENZINE-
BESTENDIGE ZOOL

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

SCHOK-
ABSORBEREND

Schokabsorberende comfortzool
Alle comfortzolen (tussenzolen) van MASCOT zijn 
in de hele zool schokabsorberend. Zorgt voor goed 
loopcomfort.

LADDERGRIP

Laddergrip
Een speciale vorm van de hak voorkomt uitglijden 
op ladders.

ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 
2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008
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.

Ultra slip resistant zool (antislip)
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.

Overzicht van symbolen
Veiligheidsschoenen van MASCOT zijn voorzien van allerlei symbolen. Via de symbolen hebt u een snel 
overzicht van welke eigenschappen en functies de schoen heeft. Lees hier wat de verschillende symbolen 
betekenen.
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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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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE 

PRODUCTIE

SA8000

LEVERBETROUW-
BAARHEID VAN 

98%

 OPGERICHT IN
1982

INTERNATIONALE 
PRIJZEN

2800+
MEDEWERKERS

GECERTIFICEERD
ISO 9001 MASCOT®

WORKWEAR

FAMILIEBEDRIJF

VERKOOPTEAMS 
IN 15 

VERSCHILLENDE 
LANDEN

EFFECTIEVE 
FLOW MET 

SAP

+600 UNIEKE 
PRODUCTEN

4.800.000
ARTIKELEN OP 

VOORRAAD

4 EIGEN FABRIEKEN 
IN LAOS EN 
VIETNAM

WERELDWIJD 
MEER DAN 

3500 DEALERS

ARTIKEL-
NUMMERS

32000
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www.instagram.com/mascot_workwear

www.youtube.com/mascotinternational

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

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

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


