
MASCOT®
WORKWEAR

M
A

SC
O

T®
 H

A
R

D
W

EA
R

 | 
P

L



2

MASCOT od wielu lat wysyła ubrania robocze do pracy w ekstremalnych warunkach na 
całym świecie, żeby dokładnie przetestować odzież - nawet w ekstremalnych warunkach. 

Preferowany wybór rzemieślników w zakresie 
odzieży roboczej
Szukasz kompleksowego programu, którego wspólnym mianownikiem jest 
funkcjonalna, zaawansowana odzież robocza z najlepszych materiałów? MASCOT® 
HARDWEAR to bezpieczny wybór. Szczególnie dla osób pracujących w branżach 
budowlanej i rzemieślniczej, w których praca wymaga naprawdę dużo od odzieży 
roboczej. Odzież MASCOT® HARDWEAR spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie 
trwałości, estetycznego fasonu, funkcjonalności oraz swobody poruszania się.

Kolekcja obejmuje cały zakres produktów dla wszystkich działów budownictwa. 
W skład asortymentu odzieży roboczej wchodzi wszystko od ochronnych kurtek 
z elementami odblaskowymi aż do spodni i kamizelek roboczych z taką liczbą 
kieszeni i dodatkowych funkcji, że skrzynka na narzędzia przestaje być potrzebna.

MASCOT od wielu lat wysyła ubrania robocze do pracy w ekstremalnych warunkach 
na całym świecie, żeby dokładnie przetestować odzież - nawet w ekstremalnych 
warunkach. 
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Wykorzystaj wszystkie zalety nowatorskich, wytrzymałych 
produktów z kolekcji MASCOT® HARDWEAR

Odprowadzanie wilgoci:
Ubrania, które mają bezpośredni kontakt ze skórą muszą być wykonane z materiałów 
pochłaniających wilgoć, odprowadzających ją na zewnątrz oraz rozprowadzających wilgoć na 
większej powierzchni, by przyspieszyć jej odparowywanie.

Ochrona przed wiatrem i pogodą:
Warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z oddychającego materiału, umożliwiającego 
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Ponadto powinna też być wiatro- i wodoodszczelna/
wodoodporna.

Izolacja:
Środkowa warstwa powinna być warstwą termoizolacyjną i oddychającą. Jeśli jest wyjątkowo zimno, 
możesz założyć kilka cienkich warstw termoizolacyjnych.
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MODERN FIT

MASCOT® Reims | Bluza z dzianiny z krótkim zamkiem błyskawicznym

Numer produktu 50149-951
100% poliester - 300 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Zamek błyskawiczny przy szyi z klapką sztormową.
• Kieszeń na piersiach z pionowym suwakiem na telefon komórkowy.
• Gumka w mankietach.
• Otwory na kciuki przy mankietach.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

ERGONOMICZNY 
KRÓJ ODBLASKI 

MASCOT® Gandia | Kurtka membranowa z elementami kontrastowymi o 
podwyższonej widoczności, wodoszszelna

Numer produktu 15001-222
100% poliester - 250 g/m²

Poświadczony certyfikatem EN 343 - klasa 3/3. 

Rozmiar: S-4XL
• Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
• Odpinany kaptur z odprowadzającym wilgoć COOLMAX® ALL SEASON wewnątrz 

kaptura.
• Dobrze wykrojone rękawy oraz lekko elastyczna tkanina zapewniają swobodę ruchów.
• Siatkowe otwory wentylacyjne pod pachami - otwieranie za pomocą zamka 

błyskawicznego.
• Wewnętrzna klapka sztormowa w rękawach z odprowadzającego wilgoć COOLMAX® 

ALL SEASON - możliwość regulowania długości oraz posiada otwór na kciuk.

Ubieraj się warstwowo
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Lightweight insulation 

Lightweight insulation 

Ochrona przed zimnem i opadami
Gdy chłód i opady są poważnym wyzwaniem, 
ubiór musi gwarantować niezawodną ochronę. 
Zapewni ją np. wybór odzieży zimowej 
spełniającej wymogi norm EN 342 (ochrona 
przed zimnem) i EN 343 (ochrona przed 
opadami atmosferycznymi).

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

ERGONOMICZNY 
KRÓJ ODBLASKI 

MASCOT® Tolosa | Kurtka zimowa z elementami kontrastowymi o podwyższonej 
widoczności, wodoszszelna, wysokie właściwości izolujące

Numer produktu 15035-222
100% poliester - 250 g/m²

Poświadczone certyfikatem EN 342:2017 - klasa 3/WP (2,01 clo) i EN 343 - klasa 3/1. 

Rozmiar: S-4XL
• Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
• Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po 

złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
• Dobrze wykrojone rękawy oraz lekko elastyczna tkanina zapewniają swobodę ruchów.
• Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

LEKKI

MASCOT® Palencia | Kurtka z podpinką, wysoki kołnierz i wysoka izolacja

Numer produktu 15215-998
100% poliester - 240 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Wysoki kołnierz.
• Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa chroniąca przed wiatrem.
• Gumki w mankietach i pasie.
• Elastyczny materiał po bokach zapewnia dodatkową swobodę ruchów.
• Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po 

złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
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LIGHTWEIGHT INSULATING BREATHABLE

Lightweight Insulation 

RECYCLED CONTENT

Utrzymuj ciepło dzięki 
podszewce CLIMASCOT®

Wykorzystaj wszystkie zalety podszewki marki 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Oprócz 
niezwykle wysokich właściwości izolacyjnych dzięki 
CLIMASCOT® otrzymasz materiał o niskiej wadze, 
który po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. 
Podczas produkowania CLIMASCOT®  myślano 
również o środowisku naturalnym i użyto materiałów  
pochodzących z recyklingu. 
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

KIESZENIE NA 
KOLANACH

ERGONOMICZNY 
KRÓJ ODBLASKI 

MASCOT® HARDWEAR | Kombinezon zimowy z pikowaną podpinką i 
kieszeniami na kolanach, wodoszszelny, niska waga

Numer produktu 17019-231
100% poliester - 210 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
• Wyjątkowo długi zamek błyskawiczny z klapką sztormową na zewnętrznej stronie 

podudzia, ułatwiający nakładanie na trzewiki.
• Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie 

nakolanników.
• Umieszczony wewnętrznie przy nogawkach śniegołap chroni przed śniegiem i 

brudem.
• Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.
• Wewnętrzna klapka sztormowa w rękawach z odprowadzającego wilgoć COOLMAX® 

ALL SEASON - możliwość regulowania długości oraz posiada otwór na kciuk.
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

KIESZENIE NA 
KOLANACH

MASCOT® HARDWEAR | Spodnie zewnętrzne naciągane z kieszeniami na 
kolanach, właściwości wiatro- i wodoszczelne

Numer produktu 17090-222
100% poliester - 250 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
• Szelki wykonane z wytrzymałej gumy są zdejmowalne, a ich długość może być 

indywidualnie dopasowywana.
• Wydłużona część pleców daje wsparcje i zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem 

i zimnem w dolnej części pleców.
• Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie 

nakolanników.
• Wyjątkowo długi zamek błyskawiczny z klapką sztormową na zewnętrznej stronie 

nogawki, ułatwiający nakładanie na trzewiki.
• Umieszczony wewnętrznie przy nogawkach śniegołap chroni przed śniegiem i 

brudem.
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W pracy przy każdej 
pogodzie
MASCOT od wielu lat wysyła ubrania robocze do pracy w ekstremalnych warunkach na całym świecie, 
żeby dokładnie przetestować odzież - nawet w ekstremalnych warunkach. A kiedy Centre Terre wysyła 
wyprawę do jednego z najodleglejszych zakątków świata, ubrania zostają wystawione na prawdziwą 
próbę. 

Ekstremalne wiatry i ulewy
Co powinna wytrzymać odzież na takiej wyprawie? Wytrzymałość jest oczywiście ważna, ponieważ nietknięte krajobrazy w 
Patagonii, znajdujące się więcej niż 24 godziny łodzią od najbliższego portu, mają wiele ostrych i szorstkich powierzchni. Ale 
przede wszystkim ubrania muszą chronić uczestników przed pogodą. I nie jest to łatwe w klimacie, w którym wiatr regularnie 
przewyższa siłę sztormu czyli 52 węzły i z wiatrami o sile huraganu równej 97 węzłom. Podczas wyprawy często doświadcza 
się ponad 80 mm deszczu dziennie i około 700 mm deszczu w miesiącu. Obszar wyprawy osiąga średnio 8000 mm deszczu 
rocznie.
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Madre de Dios, 
Patagonia

12 ° C

Deszcze i grad w ogromnych ilościach
»Podczas wyprawy pracuję na zewnątrz o każdej porze dnia. Na co dzień pracuję 
jako operator kamery, co oznacza, że wprowadzam kamerę do rurociągów 
sanitarnych, aby sprawdzić ich stan, a więc jestem przyzwyczajony do pracy 
na zewnątrz przy każdej pogodzie. Ale pogoda podczas wyprawy jest jednak 
bardziej ekstremalna.
Pogoda ma dla nas ogromne znaczenie. Pewnego razu byłem z czterema in-
nymi osobami w drodze do bazy, cztery dni drogi od niej. Kiedy dotarliśmy do 
biwaku, wierzyliśmy, że najlepszym miejscem na obóz będzie zagłębienie, dzięki 
czemu wiatr będzie przenikał przez nasze namioty. Niestety padało przez cały 
wieczór. Grad zablokował dreny, a poziom wody zaczął się podnosić. Było około 
5 cm wody wokół mnie, a mój koc nasączył się jak gąbka! Wczesnym rankiem 
poprosiłem o powrót do bazy, ale widząc dzień budzący się na wapiniowcu 
Madre de Dios zmieniłem zdanie. Nie przeszkadzało mi znowu spać pod mokrym 
kocem, bo to jest naprawdę warte bólu!«
Laurence, na co dzień: operator kamery instalacji sanitarnych, z wykształcenia 
speleolog 

Kiedy burza szaleje robi się poważnie
Na wyprawie ważna jest dobra współpraca w zespole. Również wtedy, gdy 
polega ona na wzajemnej pomocy w trudnych warunkach. Budowa obozu to 
ciężka praca, ponieważ materiały muszą być przetransportowane łodziami 
do obozowiska. »Aby przeciwdziałać ciężkiemu wysiłkowi i ciężkim dniom 
pracy dla członków ekspedycji, postanowiliśmy przetransportować materiały 
budowlane na górę, korzystając z wyciągarki z małym silnikiem, który wcześniej 
zbudowałem. Ale podczas transportu musieliśmy zawsze mieć na uwadze wiatr, 
który może nagle pojawić się z siłą podmuchu do 120 km/h.
Wiatr w Patagonii wyznacza porządek działań. Odczuliśmy siłę wiatru już w pier-
wszych dniach. Rozbiliśmy kilka bardzo mocnych wojskowych namiotów, które 
powinny działać jako schrony w ciągu pierwszych tygodni, póki obóz nie będzie 
w pełni gotowy, ale już pierwszego wieczora wiatr je porwał. Następnej nocy 
znaleźliśmy je daleko - częściowo uszkodzone. To było dobre przypomnienie 
jaka może być siła wiatru. Musieliśmy więc zachować szczególną ostrożność 
podczas pracy z materiałami budowlanymi z drewna i poliwęglanu, a zwłaszcza z 
ostrymi metalowymi płytami, aby mieć pewność, że nie zostaną porwane przez 
wiatr. To wymaga dobrej współpracy i ogromnej odpowiedzialności za siebie 
nawzajem. Bez względu na siłę wiatru w Madre de Dios, pewne wartości są 
silniejsze niż burze.«
Florian, z wykształcenia mechanik samochodowy i łodzi. Obecnie specjalizuje się 
w konstrukcjach w miejscach trudno dostępnych lub na wysokościach. W czasie 
wyprawy był odpowiedzialny za budowę obozu bazowego oraz za naprawy maszyn i 
silników. Poza tym jest doświadczonym speleologiem i wspinaczem górskim. 
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
ODPORNOŚĆ

MASCOT® Tamariu | Kurtka softshell, wodoodporna tkanina, strecz

Numer produktu 15202-220
100% poliester - 310 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
• Tkanina streczowa.
• Wysoki kołnierz.
• Zamek błyskawiczny na całej długości.
• Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.

MASCOT® Dosrius | Bluza z kapturem z zamkiem błyskawicznym, gofrowana 
powierzchnia, dwustronna

Numer produktu 15146-267
100% poliester - 275 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Kaptur z regulowanymi gumkami.
• Zamek błyskawiczny na całej długości.
• Kieszenie z przodu.
• Gumki w mankietach i pasie.
• Dwustronny.
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Elastyczne kurtki na 
zmienną pogodę
Znamy to doskonale – gdy zmienia się pora 
roku, zima ustępuje latu lub odwrotnie, 
wówczas kurtka zimowa jest za ciepła, a 
t-shirty ani bluzy nie chronią dostatecznie 
przed zimnem. Produkty przedstawione na 
tej i dalszych stronach są rozwiązaniami 
przeznaczonymi właśnie na okresy 
przejściowe. Są to elastyczne i lekkie kurtko-
bluzy, wszystkie ze specjalnymi detalami.
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ODBLASKI 

MASCOT® Haro | Kurtka zimowa, watowana

Numer produktu 15235-998
100% poliester - 250 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Watowana podszewka.
• Futrzana podszewka w kołnierzu.
• Zamek błyskawiczny na całej długości.
• Ściągacz w rękawach.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

MASCOT® Rota | Kurtka z podszewką z wysokim kołnierzem

Numer produktu 15015-998
100% poliester - 300 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Watowana podszewka.
• Zamek błyskawiczny na całej długości.
• Wysoki kołnierz.
• Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
• Gumki w mankietach i pasie.

ERGONOMICZNY 
KRÓJ ODBLASKI 

MASCOT® Ripoll | Kurtka softshell z polarem po wewnętrznej stronie

Numer produktu 10002-883
100% poliester - 270 g/m²

Rozmiar: XS-4XL
• Polar po wewnętrznej stronie.
• Kieszeń na piersiach z pionowym suwakiem na telefon komórkowy.
• Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.
• Regulowane elastyczne sznurki w dolnej części.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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Lekkie kurtki
Za zimno na bluzę i za ciepło na kurtkę 
zimową? Dobrym wyborem są wówczas lekkie 
rozwiązania pośrednie, zapewniające dużą 
swobodę ruchu bez rezygnacji z pewnego 
poziomu izolacji cieplnej. Warto rozważyć zalety 
kurtek termalnych i softshell.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Bluza z wyhaftowanym logo MASCOT, nowoczesny krój

Numer produktu 17084-830
60% bawełna/40% poliester - 340 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Czesana bawełna absorbuje wilgoć i jest przyjemna w noszeniu bezpośrednio na 

skórze.
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Ściągacz przy szyi, w pasie i rękawach.
• Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega podrażnieniom.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Bluza z wyciśniętym napisem MASCOT, nowoczesny 
krój

Numer produktu 17184-830
60% bawełna/40% poliester - 340 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Czesana bawełna absorbuje wilgoć i jest przyjemna w noszeniu bezpośrednio na 

skórze.
• Ściągacz przy szyi, w pasie i rękawach.
• Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega podrażnieniom.
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01

MASCOT® Hoboken | Koszula z podszewką na zatrzaski

Numer produktu 15304-097
100% poliester - 180 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Watowana podszewka.
• Zapięcie na zatrzaski.
• Kieszenie z klapkami na piersi.
• Wzmocnienia z CORDURA® w szczególnie wyeksponowanych miejscach zapewniają 

wysoką odporność na zużycie oraz długą wytrzymałość.
• Regulacja na nadgarstkach.
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KIESZENIE 
WISZĄCE

 
MAGNES ODBLASKI 

MASCOT® Baza | Kamizelka z czterema kieszeniami wiszącymi na narzędzia

Numer produktu 15089-154
65% poliester/35% bawełna - 260 g/m²

Rozmiar: S, L & 2XL
• Duże powierzchnie wytrzymałej siateczki sprawiają, że kamizelka jest lekka i 

przewiewna.
• Kieszeń na piersi posiada wewnętrzne wzmocnienia z Kevlar®, który jest szczególnie 

odporny na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.
• Kieszenie wiszące wykonane z wytrzymałego materiału CORDURA® ze 

wzmocnieniami z Kevlar® - szczególnie odporne na działanie spiczastych i ostrych 
przedmiotów.

• Regulacja na guziki z boków używana podczas zmiany odzieży noszonej pod spodem.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

MODERN FIT ODBLASKI 

PREMIUM

MASCOT® Montilla | T-Shirt z elementami kontrastowymi o podwyższonej 
widoczności, długimi rękawami, nowoczesny krój

Numer produktu 50128-933
50% bawełna/50% poliester - 170 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Otwory wentylacyjne pod pachami.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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Dżinsy o wyjątkowej trwałości

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

KIESZENIE NA 
KOLANACH

KIESZENIE 
WISZĄCE

 
MAGNES

MASCOT® HARDWEAR | Dżinsy z kieszeniami wiszącymi, ekstra wytrzymałe

Numer produktu 15131-207
75% bawełna/25% poliamid (CORDURA®) - 385 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Kieszenie wiszące wykonane z odpornej na zużycie CORDURA® z dodatkowymi 

kieszonkami na narzędzia.
• Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,  z wejściem od góry na 

nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Zastosowanie CORDURA® daje produktowi wysoką odporność na zużycie oraz długą 

wytrzymałość.
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Spodnie o dobrej ergonomii
W przypadku spodni ergonomiczny fason zapewnia podążanie 
ubrania za wszystkimi ruchami ciała i nieograniczanie ich. Oznacza 
to na przykład, że spodnie nie odstają od talii przy pochylaniu się 
do przodu, ani nie fałdują się w nieprzyjemny sposób za kolanem 
przy klękaniu. Ergonomiczny krój nogawek ma również decydujący 
wpływ na pełną swobodę poruszania się użytkownika.

Superwytrzymałe kieszenie
Kieszenie wiszące i kieszenie na kolanach to najczęściej używane 
i najbardziej narażone na zużycie elementy spodni roboczych. 
Dlatego właśnie zarówno kieszenie wiszące, jak i kolanowe, są 
wykonane z trwałego materiału CORDURA®. Wzmocnienia z 
CORDURA® w szczególnie wyeksponowanych miejscach zapewniają 
wysoką odporność na zużycie oraz długą wytrzymałość.

Miejsce na wszystkie narzędzia
Model ten został zaprojektowany z myślą o rzemieślnikach, 
którzy w spodniach roboczych noszą szczególnie dużo narzędzi. 
Zarówno kieszenie wiszące, jak i kieszeń na calówkę, mają wiele 
przedziałów, pozwalających na elastyczne wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni. Kieszeń na udzie wyposażona jest w automatycznie 
zamykającą się klapkę na magnesy. Pod wiszącymi kieszeniami 
kryją się jeszcze kieszenie przednie, z tyłu znajdują się dwie 
obszerne kieszenie tylne, a na pasku umieszczone są dwie szlufki 
na narzędzia.

Modny i miękki dżins
Dżinsy cieszą się nieustającą popularnością już od wielu 
dziesięcioleci. Dlatego spodnie te po prostu muszą mieć właściwy 
wygląd. Znajdziesz go u nas w formie klasycznego niebieskiego 
dżinsu z jasnymi szwami. Materiał składa się przede wszystkim z 
bawełny, dzięki czemu spodnie są miękkie i przyjemne w noszeniu.

Spodnie z bardzo wytrzymałego materiału
W tym modelu spodni włókno CORDURA® zastosowane zostało nie 
tylko w miejscach najbardziej narażonych na zużycie. CORDURA® 
znajduje się także w samej tkaninie spodni. Rozwiązanie to 
znacząco zwiększa wytrzymałość materiału, na przykład na udach, 
gdzie zwykle nie jest celowe stosowanie dodatkowych elementów 
wzmacniających.
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MASCOT® Navia | Dżinsy z kieszeniami na udach, wyjątkowo wysoka trwałość

Numer produktu 15279-207
75% bawełna/25% poliamid (CORDURA®) - 385 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Wzmocnienia z CORDURA® w szczególnie wyeksponowanych miejscach zapewniają 

wysoką odporność na zużycie oraz długą wytrzymałość.
• Wytrzymała kieszeń na calówkę wykonana w 100% z CORDURA®. Umieszczona tak, 

aby zapewniała dobrą swobodę ruchów.
• Zastosowanie CORDURA® daje produktowi wysoką odporność na zużycie oraz długą 

wytrzymałość.

MODERN FIT

MASCOT® Fraga | Koszula z podszewką na zatrzaski

Numer produktu 15104-998
100% poliester - 180 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Watowana podszewka.
• Zapięcie na zatrzaski.
• Wzmocnienia z CORDURA® w szczególnie wyeksponowanych miejscach zapewniają 

wysoką odporność na zużycie oraz długą wytrzymałość.
• Regulacja na nadgarstkach.
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MASCOT® Ferrol | Dżinsy z kieszeniami na kolanach, wyjątkowo wysoka 
trwałość

Numer produktu 15179-207
75% bawełna/25% poliamid (CORDURA®) - 385 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  •  87 
cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,  z wejściem od góry na 

nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Zastosowanie CORDURA® daje produktowi wysoką odporność na zużycie oraz długą 

wytrzymałość.
• Wytrzymała kieszeń na calówkę wykonana w 100% z CORDURA®. Umieszczona tak, 

aby zapewniała dobrą swobodę ruchów.

MODERN FIT ODBLASKI 

PREMIUM

MASCOT® Motril | Bluza z kapturem z elementami kontrastowymi o 
podwyższonej widoczności, gofrowana powierzchnia, nowoczesny krój

Numer produktu 50124-932
50% bawełna/50% poliester - 310 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Kaptur z regulacją na sznurek.
• Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
• Ściągacz w pasie i na nadgarstkach.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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MASCOT® Olot | Szorty z wiszącymi kieszeniami CORDURA® i panele streczowe

Numer produktu 16049-230
50% bawełna/50% poliester - 205 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 29 cm: C 42-C 68
• Duża liczba wkładek z elastycznego materiału zapewnia niezwykłą swobodę 

poruszania się.
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Pasek na narzędzia można wyciągnąc od spodu lewej kieszni tylnej.
• Kieszenie wiszące z wytrzymałej na zużycie CORDURA® - spody przedniech kieszeni 

wiszących posiadają odporne na przebicie wzmocnienia z Kevlar®.
• Kieszeń udowa ze wzmocnieniami oraz dodatkowymi kieszonkami, jak rownież 

zewnętrzna kieszonka z klapką z zapięciem na magnes.

MODERN FIT
WODO-

ODPORNOŚĆ

MASCOT® Calico | Kamizelka zimowa, wodoodporna tkanina

Numer produktu 50449-893
100% poliamid - 390 g/m²

Rozmiar: S-3XL
• Wodoodporna tkanina.
• Po bokach użyto pikowanego materiału ze strechu- efektywne ogrzewanie organizmu 

pod kurtką.
• Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
• Uchwyt typu d-ring do przypięcia kluczy lub identyfikatora.
• Gumki w otworach rękawów zapewniają dobre dopasowanie i ciepło.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® Palamos | Koszulka polo z zamkiem błyskawicznym, z regulującym 
temperaturę materiałem TENCEL®

Numer produktu 50458-978
60% poliester/40% lyocell (TENCEL®) - 180 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Domieszka włókien TENCEL® sprawia, że tkanina jest miękka, chłonie wilgoć i posiada 

właściwości chłodzące
• Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
• Zamek błyskawiczny przy szyi.
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Spodnie ze 100% bawełny 
Miękkie, przyjemne w noszeniu i wytrzymałe 
spodnie. Bawełna jest trudno zapalna pod 
wpływem iskier, spodnie doskonale nadają się więc 
do prac wymagających okazjonalnego spawania.

POTRÓJNE 
SZWY

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

KIESZENIE 
WISZĄCE

KIESZENIE NA 
KOLANACH ODBLASKI 

MASCOT® Atlanta | Spodnie z kieszeniami CORDURA® na kolanach i 
kieszeniami wiszącymi, bawełna

Numer produktu 06131-630
100% bawełna - 355 g/m²

Korzystanie z nakolanników MASCOT® Waterloo spełnia wymagania normy EN 14404. 

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Wzmocnione kieszenie wiszące z dodatkowymi kieszeniami i paskami na narzędzia.
• Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,  z wejściem od góry na 

nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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Wygodne i trwałe nowoczesne 
klasyki
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MASCOT® Lerida | Spodnie z kieszeniami Kevlar® na kolanach, wysoka 
odporność na zużycie

Numer produktu 05079-010
65% poliester/35% bawełna - 310 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Kieszenie na kolanach z materiału Kevlar® z wejściem od góry na nakolanniki oraz 

klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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Do wyboru trzy długości nogawek i wiele rozmiarów
Dobór właściwej długości nogawek jest niezwykle istotny. Pozwala 
na optymalne wykorzystanie fasonu spodni i zapewnia właściwe 
położenie kieszeni na kolanach. Standardowo spodnie dostępne 
są w trzech długościach nogawek. Trzeba też pamiętać o wybraniu 
właściwego obwodu talii, by spodnie zapewniały wsparcie we 
właściwych miejscach po wypełnieniu kieszeni narzędziami. 

Mnóstwo miejsca na narzędzia
Dzięki kieszeniom we wszystkich zwyczajowych miejscach, spodnie 
doskonale nadają się do pracy pełną parą. Obszerna, wzmocniona 
kieszeń na udzie wyposażona jest w kieszonkę na telefon i 
zapinaną na rzep klapkę. Na wzmocnioną kieszeń na calówkę 
naszyta jest dodatkowa kieszonka, a tylne kieszenie – również 
wzmocnione – są bezpiecznie zapinane na rzepy. Szlufka na młotek 
jest regulowana.

Kieszenie na nakolanniki o dużej odporności na przetarcie i 
rozdarcie
Kieszenie na kolanach wzmocnione materiałem Kevlar®. Kieszenie 
kolanowe zawierają Kevlar®. Jest to wyjątkowy materiał, odporny 
nie tylko na przetarcie, ale też trudny do rozdarcia. To poważna 
zaleta w przypadku prac, które w dużej części wykonuje się na 
kolanach, czasem na nierównym podłożu. Nakolanniki wkładane są 
od góry, a same kieszenie są zapinane na rzepy i osłonięte klapką, 
dzięki czemu nie gromadzi się w nich brud.

Doskonałe rozwiązanie do pracy na kolanach
Dla osób często pracujących na kolanach ergonomia spodni 
ma decydujące znaczenie. Dzięki niskiej talii z odpowiednio 
ukształtowanym pasem, spodnie te zapewniają swobodę 
poruszania się, a jednocześnie wspierają wszystkie ruchy ciała.

Surowy wygląd miękkiego płótna
Płótno to materiał o nieco odmiennym wyglądzie ze względu 
na swój surowy i nowoczesny styl. Obok zapewnienia wysokiej 
trwałości wprowadzono też lekką rozciągliwość w kierunku 
poprzecznym, co szczególnie da się odczuć przy klękaniu, gdy 
spodnie się lekko rozciągają. 
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CORDURA® zwiększa trwałość
Wysoka wytrzymałość jest niezwykle istotna, 
gdy pracuje się pod presją. MASCOT zapewnia 
wytrzymałość dzięki użyciu tkaniny CORDURA® 
we wszystkich szczególnie narażonych miejscach, 
jak na przykład kieszenie na kolanach, kieszenie 
wiszące oraz kieszenie na calówkę. Ponieważ 
CORDURA® jest siedem razy mocniejsza niż np. 
bawełna. Używamy zarówno CORDURA® 1000D, 
jak również CORDURA® 500D.

Nowoczesny klasyk od 
MASCOT 
MASCOT® Ronda to popularne, wytrzymałe i 
znakomicie leżące spodnie dla rzemieślników. 
To prawdziwy nowoczesny klasyk cieszący się 
nieustannym powodzeniem.
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KIESZENIE NA 
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MASCOT® Ronda | Spodnie z kieszeniami CORDURA® na kolanach i kieszeniami 
wiszącymi, wysoka odporność na zużycie

Numer produktu 08131-010
65% poliester/35% bawełna - 310 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Wzmocnione kieszenie wiszące z dodatkowymi kieszeniami i paskami na narzędzia.
• Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,  z wejściem od góry na 

nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.



32

01 05 06

09 888

POTRÓJNE 
SZWY

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

KIESZENIE NA 
KOLANACH ODBLASKI 

MASCOT® Orense | Ogrodniczki z kieszeniami na kolanach, wysoka odporność 
na zużycie

Numer produktu 08269-010
65% poliester/35% bawełna - 310 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 72
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Wzmocnienia z CORDURA® w szczególnie wyeksponowanych miejscach zapewniają 

wysoką odporność na zużycie oraz długą wytrzymałość.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,  z wejściem od góry na 

nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.



33

MASCOT® HARDWEAR

01 09

POTRÓJNE 
SZWY ODBLASKI 

MASCOT® Toledo | Spodnie, wysoka odporność na zużycie

Numer produktu 03079-010
65% poliester/35% bawełna - 310 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 72
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Regulowany uchwyt na młotek.
• Kieszeń na udzie wzmocniona CORDURA® z klapką zapinaną na rzepy.
• Kieszeń na calówkę oraz kieszeń na długopis z wzmocnieniami z odpornej na zyżycie 

CORDURA®.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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Zatrzymaj deszcz na 
zewnątrz, a wygodę wewnątrz 
dzięki MASCOTEX®
Kurtka pilotka została wykonana z MASCOTEX®. MASCOTEX® 
to tkanina z warstwą laminatu od strony wewnętrznej. Dzięki 
laminowaniu materiał jest wodoszczelny i spełnia wymogi 
europejskiej normy EN 343, dotyczącej ochrony przed 
deszczem. Materiał jest wodoszczelny, ale jednocześnie 
oddychający, co jest bardzo ważne dla wygody podczas 
długiego dnia pracy. 

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

 
MAGNES ODBLASKI 

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

MASCOT® Mataro | Kurtka pilotka z pikowaną podszewką, wodoszczelny 
MASCOTEX®

Numer produktu 05035-025
100% poliester - 300 g/m²

Poświadczone certyfikatem EN 343 - klasa 3/1. 

Rozmiar: S-5XL
• Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z klejonymi szwami
• Automatyczne zapięcie kieszeni na piersi na magnesy.
• Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.
• Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy 

umieszczaniu haftu.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

POTRÓJNE 
SZWY

ERGONOMICZNY 
KRÓJ ODBLASKI 

MASCOT® Totana | Spodnie, niska waga

Numer produktu 08679-154
65% poliester/35% bawełna - 260 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 82 cm: C 42-C 66  •  90 cm: C 42-C 66
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
• Regulowany uchwyt na młotek.
• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
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MASCOT® Zafra | Szorty z wiszącymi kieszeniami CORDURA® niska waga

Numer produktu 09349-154
65% poliester/35% bawełna - 260 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 26 cm: C 42-C 66
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że spodnie dopasowują się do 

ruchów ciała.
• Kieszenie wiszące wykonane z odpornej na zużycie CORDURA® z dodatkowymi 

kieszonkami na narzędzia.
• Magnesy w kieszeniach wiszących do przechowywania śrub, gwoździ i bitów.
• Kieszeń na calówkę oraz kieszeń na długopis z wzmocnieniami z odpornej na zyżycie 

CORDURA®.

MASCOT® Vilada | Kamizelka, watowana

Numer produktu 08090-179
100% poliester - 255 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Watowana podszewka.
• Kieszeń na piersiach z pionowym suwakiem na telefon komórkowy.
• Wewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny.
• Gumki w otworach rękawów zapewniają dobre dopasowanie i ciepło.
• Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
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XXS

A - Obwód klatki piersiowej (cale) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Obwód klatki piersiowej (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

T-shirty, bluzy, kurtki i inne części górne, a także kombinezony

C42 C44C43

Jak odszukać swój rozmiar w tabeli
Przykład: Szukasz spodni o niskiej talii.
Obwód Twojej talii (K2) to 92 cm.
Odszukaj swój rozmiar w tabeli przy K1/K2. Jeśli Twój rozmiar przypada między dwiema wielkościami w tabeli, to z reguły 
należy wybrać większy z dwóch rozmiarów. W tym przykładzie należy wybrać wymiar 93 cm, a zatem rozmiar C52.
Przed złożeniem zamówienia należy też pamiętać o zmierzeniu długości swoich nóg.

Wymiary dla fasonów męskich Wymiary dla fasonów damskich
H. Rozmiar głowy
Zmierz obwód głowy.

P. Obwód szyi
Mierzy się wokół szyi - 1 cm 
powyżej obojczyka.

A. Obwód klatki piersiowej
Mierzy się wokół najszerszej 
części klatki piersiowej.

K1. Rozmiar talii
Zmierz obwód w talii tuż 
nad pępkiem. Centymetr 
krawiecki powinien być 
napięty.

K2. Rozmiar talii
Zmierz obwód w talii tuż 
poniżej pępka. Centymetr 
krawiecki powinien być 
napięty.

K3. Rozmiar talii
Obwód talii należy mierzyć 
w najwęższym miejscu. 
Obwód w pasie oraz obwód 
bioder pozwalają stwierdzić, 
który fason będzie dla Ciebie 
odpowiedni – DIAMOND czy 
PEARL.

L1. Obwód bioder
Mierzy się wokół najszerszego 
punktu bioder.

L2. Obwód bioder
Obwód bioder mierzy się 
w ich najszerszym miejscu, 
stojąc ze złączonymi nogami. 
W przypadku produktów 
damskich MASCOT obwód w 
biodrach jest decydujący dla 
wyboru właściwego rozmiaru.

E. Wysokość kroku
Wysokość kroku mierzy się po 
wewnętrznej stronie nogi od 
kroku do posadzki (na boso).

T. Wysokość
Twoja całkowita wysokość.

Znajdź właściwy rozmiar
Odpowiedni rozmiar ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności odzieży roboczej, komfortu i bezpieczeństwa. W 
asortymencie MASCOT wiele produktów posiada krój, z którego mogą korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Oprócz 
tego znajdziesz produkty MASCOT, które zaprojektowane są specjalnie dla kobiet a także asortyment dla dzieci.

Szukając odpowiedniego rozmiaru najdokładniejszy pomiar uzyskasz, jeżeli zmierzy Cię ktoś inny. Pomiary należy 
wykonywać blisko ciała. Pamiętaj również o zmierzeniu długości nogawek. W większości spodni MASCOT możesz wybierać 
pomiędzy trzema długościami nogawek.

Jeżeli jesteś kobietą, masz kilka możliwości
Część asortymentu MASCOT jest dostępna w jednym lub dwóch damskich fasonach. Jeśli wybierzesz produkt przeznaczony 
specjalnie dla pań, powinnaś zdjąć swoje wymiary zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi fasonów damskich i sprawdzić 
rozmiar w tabeli rozmiarów dla kobiet. Wiele produktów dla mężczyzn pasuje również do kobiecej sylwetki. W ich 
przypadku wymiary trzeba zdjąć według wskazówek dla fasonów męskich i wybrać wielkość w tabeli rozmiarów dla panów.

Przymierz ubranie!
W ten sposób masz pewność, że ubrania pasują tak, jak powinny.

P - Obwód szyi (cale) 2019.5191817.516.515.514
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T-shirty, bluzy, kurtki i inne części górne, a także kombinezony

C42 C44C43

Jak odszukać swój rozmiar w tabeli
Przykład: Szukasz spodni o niskiej talii.
Obwód Twojej talii (K2) to 92 cm.
Odszukaj swój rozmiar w tabeli przy K1/K2. Jeśli Twój rozmiar przypada między dwiema wielkościami w tabeli, to z reguły 
należy wybrać większy z dwóch rozmiarów. W tym przykładzie należy wybrać wymiar 93 cm, a zatem rozmiar C52.
Przed złożeniem zamówienia należy też pamiętać o zmierzeniu długości swoich nóg.

Wymiary dla fasonów męskich Wymiary dla fasonów damskich
H. Rozmiar głowy
Zmierz obwód głowy.

P. Obwód szyi
Mierzy się wokół szyi - 1 cm 
powyżej obojczyka.

A. Obwód klatki piersiowej
Mierzy się wokół najszerszej 
części klatki piersiowej.

K1. Rozmiar talii
Zmierz obwód w talii tuż 
nad pępkiem. Centymetr 
krawiecki powinien być 
napięty.

K2. Rozmiar talii
Zmierz obwód w talii tuż 
poniżej pępka. Centymetr 
krawiecki powinien być 
napięty.

K3. Rozmiar talii
Obwód talii należy mierzyć 
w najwęższym miejscu. 
Obwód w pasie oraz obwód 
bioder pozwalają stwierdzić, 
który fason będzie dla Ciebie 
odpowiedni – DIAMOND czy 
PEARL.

L1. Obwód bioder
Mierzy się wokół najszerszego 
punktu bioder.

L2. Obwód bioder
Obwód bioder mierzy się 
w ich najszerszym miejscu, 
stojąc ze złączonymi nogami. 
W przypadku produktów 
damskich MASCOT obwód w 
biodrach jest decydujący dla 
wyboru właściwego rozmiaru.

E. Wysokość kroku
Wysokość kroku mierzy się po 
wewnętrznej stronie nogi od 
kroku do posadzki (na boso).

T. Wysokość
Twoja całkowita wysokość.

Znajdź właściwy rozmiar
Odpowiedni rozmiar ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności odzieży roboczej, komfortu i bezpieczeństwa. W 
asortymencie MASCOT wiele produktów posiada krój, z którego mogą korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Oprócz 
tego znajdziesz produkty MASCOT, które zaprojektowane są specjalnie dla kobiet a także asortyment dla dzieci.

Szukając odpowiedniego rozmiaru najdokładniejszy pomiar uzyskasz, jeżeli zmierzy Cię ktoś inny. Pomiary należy 
wykonywać blisko ciała. Pamiętaj również o zmierzeniu długości nogawek. W większości spodni MASCOT możesz wybierać 
pomiędzy trzema długościami nogawek.

Jeżeli jesteś kobietą, masz kilka możliwości
Część asortymentu MASCOT jest dostępna w jednym lub dwóch damskich fasonach. Jeśli wybierzesz produkt przeznaczony 
specjalnie dla pań, powinnaś zdjąć swoje wymiary zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi fasonów damskich i sprawdzić 
rozmiar w tabeli rozmiarów dla kobiet. Wiele produktów dla mężczyzn pasuje również do kobiecej sylwetki. W ich 
przypadku wymiary trzeba zdjąć według wskazówek dla fasonów męskich i wybrać wielkość w tabeli rozmiarów dla panów.

Przymierz ubranie!
W ten sposób masz pewność, że ubrania pasują tak, jak powinny.
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

Oddychalność
Oddychalność w przypadku wodoszczelnej/wodoodporność 
odzieży jest szczególnie ważna wtedy, gdy pocisz się podczas 
pracy w niskich temperaturach. Jeśli nie pozbędziesz się wilgoci, 
istnieje duże ryzyko, że Twoje mokre ubranie będzie zimne i że 
zaczniesz marznąć.

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

Wiatroszczelność
Gdy Twoje ubranie jest wiatroszczelne, łatwiej utrzymasz ciepło. 
Wybierz produkt z tym symbolem, gdy nie chcesz aby wiatr 
przeszkadzał Ci w codziennym komforcie.

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

Wodoszczelność
100%. Symbol ten gwarantuje, że Mascot nie akceptuje ani 
jednej pojedynczej kropli wody, wnikajacej w materiał. Zamki 
błyskawiczne są wodoszczelne, a szwy klejone od wewnątrz 
taśmą.

WODO-
ODPORNOŚĆ

Wodoodporność
Odzież oznaczona tym symbolem została wyprodukowana z 
wodoodpornego materiału. Jednak ze względu na to, że nie ma 
możliwości umieszczenia taśmy z tyłu szwów na niektórych 
tkaninach, produkty nie mogą być sklasyfikowane jako 100% 
wodoszczelne lecz wodoodporne. 

LEKKI

Lekkość
Ten symbol oznacza, że odzież robocza wyprodukowana jest 
z lżejszego materiału w porównaniu z materiałem zwykle 
używanym w odzieży roboczej. Jednakże odporność na zużycie 
jest nadal wysoka. Wybierz produkty posiadające ten symbol 
jeśli szukasz odpornej na zużycie lżejszej odzieży roboczej, np. 
jeśli wykonujesz prace  wewnątrz pomieszczeń i/lub w ciepłych 
warunkach. 

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

Ergonomiczny krój
Wszystkie ubrania firmy MASCOT są zaprojektowane tak, 
aby podążać zgodnie z pozycjami Twojego ciała. Jeśli masz 
szczególną potrzebę noszenia odzieży, która nigdy nie będzie 
krępować Twoich ruchów, zdecyduj się na ubrania gwarantujące 
ergonomiczne dopasowanie.

MODERN FIT

Modern Fit
Ten symbol oznacza, że produkt ma normalny krój, czyli jest 
dostosowany do naturalnego kształtu ciała, jednak nie przylega 
do niego zbyt mocno. Odzież z tym oznaczeniem dobrze leży i 
zapewnia dużą swobodę ruchu.

POTRÓJNE 
SZWY

Potrójne szwy
Potrójne szwy są gwarancją dobrej wytrzymałości. Produkty 
firmy MASCOT posiadają w miejscach szczególnie narażonych 
na duże zużycie, takich jak ramiona, bądź wewnętrzna i 
zewnętrzna strona nogawek potrójne szwy. W znaczny sposób 
zwiększa to trwałość Twoich ubrań. 

KIESZENIE 
WISZĄCE

Kieszenie wiszące
Kieszenie wiszące są nieodzownym elementem ubioru dla tych, 
którzy w codziennej pracy używają np. gwoździ, śrubek itp. 
Wybierz wersję posiadającą magnesy w górnej części, dzięki 
czemu unikniesz każdorazowego przeszukiwania całej kieszeni 
po to, aby znaleźć np. śrubkę. 

KIESZENIE NA 
KOLANACH

Kieszenie na kolanach
Jeśli korzystasz w swojej pracy z nakolanników, to wiesz zapew-
ne, jak duża rolę mają one w zapewnieniu Ci komfortu. Kon-
strukcja nakolanników firmy  Mascot gwarantuje, że za każdym 
razem, gdy tylko uklękniesz, nakolannik będzie znajdował się 
we właściwym miejscu. 

Symbole odzieży roboczej
Wszystkie produkty w katalogu opatrzyliśmy szeregiem symboli. Umożliwiają 
one szybką orientację we właściwościach poszczególnych produktów. Tu 
można sprawdzić, co oznacza dany symbol i podane w nim informacje.
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ODBLASKI 

Odblaski
Małe, dyskretne paski odblaskowe wokół Twojego ubrania 
mogą mieć kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa. 
Niezależnie od tego gdzie pracujesz, możesz znaleźć się blisko 
ruchu drogowego. Oblaski zwiększają szansę bycia widocznym.

 
MAGNES

Magnez
Magnesy umożliwiają łatwe zamykanie np. kieszeni na klatce 
piersiowej lub służą utrzymywaniu śrub i wkrętów w kiesze-
niach wiszących. Osoby posiadające rozruszniki serca bądź ICT 
nie powinny używać produktów wyposażonych w magnsey. 
Przedmioty o właściwościach magnetycznych nie powinny być 
trzymane w pobliżu magnesów.

EN 342
Najlepsze zabezpieczenie przed niską temperaturą gwarantuje 
odzież robocza z certyfikatem zgodności z normą EN 342:2017. 
Dla maksymalnej ochrony ubiór powinien być suchy, zapięty i 
dopasowany np. przy nadgarstkach. Ponadto rękawice, czapka 
itp. nie dopuszczają do miejscowego wychłodzenia. Wszystkie 
produkty są klasyfikowane w oparciu o określone kryteria: 
izolacyjność cieplną (Y), przepuszczalność powietrza (AP) i – 
opcjonalnie – wodoszczelność (WP). 

EN 343
Gdy praca musi być wykonana mimo wiatru i złej pogody, 
właściwy ubiór ma olbrzymie znaczenie. EN 343 to europej-
ska norma definiująca wymogi wobec odzieży ochronnej. 
Aby użytkownik miał pewność, że nie zmoknie i nie zmarznie 
pod wpływem wiatru, powinien wybrać produkty z certyfi-
katem zgodności właśnie z tą normą. Obok piktogramu EN 
343 widnieją dwie wartości cyfrowe. Pierwsza odnosi się do 
wodoszczelności, natomiast druga określa oddychalność go-
towego produktu. Obie wartości są podawane w skali od 1 do 3, 
gdzie 3 oznacza najwyższą klasę zabezpieczenia.

Oeko-Tex standard 100
Pewność zastosowanych materiałów. Przetestowane w kierunku 
substancji szkodliwych.

Certyfikaty i oznakowanie
Produkty MASCOT są znakowane i opatrywane certyfikatami zgodności z międzynarodowymi 
standardami i normami. Duża część z tych norm dotyczy ochronnych właściwości odzieży, którą 
pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom. O inne certyfikaty – na przykład 
Oeko-Tex® – MASCOT stara się, aby ułatwić klientom szybką orientację, że jego produkty spełniają 
najwyższe wymagania. 

Polityką MASCOT jest inwestowanie w zgodność poszczególnych produktów z licznymi normami i 
dokumentowanie zgodności produkcji z surowymi międzynarodowymi standardami.



Zestaw klasy ochrony 2 wg 
normy EN 20471
Kurtka zimowa 15035 zapewnia 
oddychalność, jest wiatro- i 
wodoodporna, a specjalna izolacja 
zapewnia skuteczne utrzymanie 
ciepła. Kurtka doskonale pasuje 
do spodni 15579, w połączeniu 
z którymi spełnia wymogi klasy 
ochrony 2.

Zestaw klasy ochrony 1 wg 
normy EN 20471
W kolekcji MASCOT® SAFE SUPREME 
znaleźć można zarówno spodnie, jak 
i ogrodniczki spełniające wymagania 
klasy ochrony 1. Produkty kategorii 
1 charakteryzują się zwykle 
mniejszą powierzchnią materiału 
fluorescencyjnego niż w kategoriach 
wyższych. Elementy odblaskowe, 
które zapewniają widoczność 
pracownika w ciemności, mają 
natomiast tę samą wysoką jakość, 
co zastosowane w pozostałych 
kategoriach odzieży.

Mascot Hardwear bez 
certyfikatu bezpieczeństwa
W kolekcji MASCOT® HARDWEAR 
zastosowano wiele zaawansowanych 
i dokładnie przetestowanych typów 
materiałów. Dzięki fluorescencyjnym 
detalom ubrania te doskonale pasują 
do innych produktów MASCOT o 
podwyższonej widoczności.
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MASCOT® HARDWEAR

A B C
Y Φ Φ Φ

Z Φ Ε Ε

X Φ Φ Ε
Krótkie nogawki

*) Ogrodniczki mogą poprzez połączenie z innym produktem uzyskać certyfikowaną klasę 
2 lub 3, jeśli górna część odzieży noszona jest na ogrodniczkach. Jeśli T – Shirt/ górna 
część odzieży noszona jest pod ogrodniczkami, wówczas o łącznej klasie odzieży decyduje 
klasa bezpieczeństwa ogrodniczek.

Certyfikacja łączona
Łącząc ze sobą dwa pojedyncze produkty poświadczone certyfikatem  EN ISO 
20471 można osiągnąć klasę 3 dla całego zestawu odzieży. Jeśli masz na przykład 
kurtkę z kategorii produktów B (grupa produktu jest widoczna na metce) 
możesz osiągnąć klasę 3 normy EN ISO 20471 dla całego zestawy poprzez wybra-
nie spodni oznaczonych Y lub X.

Długie nogawki *)

Kamizelki lub topy 
bez taśmy refleksyjnej 
na rękawach

Topy z taśmą refleksyjną na 
rękawach

Zestaw klasy ochrony 3 wg 
normy EN 20471
Aby spełnić wymagania kategorii 
1, na niefluorescencyjną 
bluzę z kapturem i spodnie 
wystarczy założyć kurtkę 15565 
o podwyższonej widoczności. 
Stosując spodnie ochronne 15579, 
można podnieść łączną klasyfikację 
zestawu do najwyższej, trzeciej klasy 
ochrony.

Łącz produkty z kolekcji 
MASCOT® HARDWEAR z 
odzieżą ochronną o różnych 
klasach ochrony
W określonych sytuacjach obowiązuje wymóg 
zapewnienia pracownikom certyfikowanej 
odzieży ochronnej. Doskonałym rozwiązaniem 
jest wówczas połączenie ubrań o zwykłej 
widoczności z kolekcji MASCOT® HARDWEAR z 
ubraniami o podwyższonej widoczności z kolekcji 
MASCOT® SAFE SUPREME. Kolekcje te zostały 
zaprojektowane z myślą o łączeniu ich elementów 
w eleganckie i funkcjonalne zestawy o różnych 
kategoriach bezpieczeństwa. Łącząc bluzę, 
spodnie lub kurtkę o podwyższonej widoczności ze 
zwykłymi ubraniami roboczymi można z łatwością 
tworzyć zestawy odzieży ochronnej spełniające 
wymogi certyfikatu o klasie ochrony 1, 2 lub 3. 
Przedstawiamy tu kilka przykładów.
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MASCOT pracuje nad tworzeniem 
zrównoważonych rozwiązań w całym 
łańcuchu produkcyjnym. Jako globalne 
przedsiębiorstwo branży tekstylnej ponosimy 
wielką odpowiedzialność za dobro człowieka 
i środowiska, zarówno w naszych zakładach, 
jak i w pozostałej części łańcucha dostaw. 
Odpowiedzialność tę oczywiście w pełni na siebie 
przyjmujemy.

Zrównoważona produkcja
„Produkcja odzieży roboczej pozostawia globalny 
ślad. Można jednak dokonywać wyborów 
zrównoważonych ekologicznie i społecznie. 
Wytwarzając odzież roboczą MASCOT, bierzemy 
odpowiedzialność za ludzi i środowisko naturalne.”
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Na naszej stronie internetowej dowiesz się więcej o tym, jak realizujemy opracowane przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju: www.mascot.pl/pl/globalne-cele-i-mascot

Bierzemy odpowiedzialność za 
ludzi i środowisko
MASCOT przyjmuje to zadanie z ochotą, a jednocześnie 
wielką pokorą. Sprawienie, aby działalność stała się 
przyjaźniejsza dla środowiska i ludzi, wymaga zmian 
w wielu obszarach. Realizując 17 celów globalnych 
jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyższego po-
ziomu zrównoważoności. Nieustannie działamy w tym 
kierunku wszędzie tam, gdzie tylko możemy. 

Cele globalne ONZ to również 
cele MASCOT
Od nowoczesnego przedsiębiorstwa oczekuje się 
ciągłego dążenia do zrównoważonego rozwoju, który 
polega na takim bilansowaniu czynników ekonomicz-
nych, społecznych i środowiskowych, aby przyczyniać 
się do kształtowania lepszego jutra dla aktualnych i 
przyszłych pokoleń. 
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Zdrowi i zadowoleni pracownicy to dobrzy 
pracownicy
W południowo-wschodniej Azji zatrudniamy ponad 2400 osób. W zakładach 
obowiązuje europejska kultura pracy i solidne wartości MASCOT. Gwarantuje 
to bezpieczne, pewne i dobre miejsca zatrudnienia o dużym potencjale ro-
zwoju dla pracowników, którzy w swoich umowach mają przewidziany dostęp 
do bezpłatnej opieki zdrowotnej i wiedzy na temat profilaktyki w zakładowej 
przychodni, szkolenia bhp oraz – także bezpłatne – zdrowe i pożywne drugie 
śniadanie.

Zdrowi i zadowoleni pracownicy mają siły i zapał do pracy. Daje się to 
wyraźnie odczuć wśród zatrudnionych w Wietnamie i Laosie. Podobnie jak 
europejscy pracownicy MASCOT, tak i oni czują się zaangażowani w misję 
tworzenia najlepszej na świecie odzieży roboczej – zarówno pod względem 
jakości wyrobów, jak i odpowiedzialnej społecznie produkcji.
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Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy MASCOT w osiągnięcie 17 globalnych celów na stronie www.mascot.pl

Aby zapewnić wysoką jakość końcowego produktu, liczne stosowane przez nas 
typy tkanin są poddawane szczegółowym badaniom, na przykład pod kątem 
odporności na ścieranie, rozdarcie czy rozciąganie. Wysoka jakość to rdzeń 
firmowego DNA MASCOT. Mottem i przewodnią metodą działania MASCOT już 
od wielu lat jest „TESTED TO WORK”.

Trwałe produkty to produkty 
zrównoważone
Odpowiedzialna konsumpcja polega na przykład na 
kupowaniu wyrobów o długim czasie użytkowania. Nie 
trzeba wówczas często wymieniać ich na nowe, niepo-
trzebnie zużywając kolejne zasoby. Dotyczy to także 
odzieży roboczej. 

Firma MASCOT oferuje wyłącznie produkty gruntownie 
przetestowane pod kątem długiej żywotności. Obej-
muje to wszystkie aspekty, od wyboru materiału przez 
bardzo solidne szwy, aż do wzmocnień w miejscach 
szczególnie narażonych na zużycie. Ubrania szyjemy 
we własnych fabrykach, w związku z czym możemy 
zagwarantować stuprocentową kontrolę jakości. Ws-
zystko to oznacza, że produkty MASCOT wyróżniają się 
bardzo długim okresem eksploatacji. Jest to niezwykle 
istotne w rachunku działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.
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Zamawiaj produkty online dla 
całego przedsiębiorstwa
MASCOT oferuje podmiotom gospodarczym szybką, 
bezpieczną i bezbłędną obsługę zamówień dzięki 
rozwiązaniu MASCOT® SmartStore. To internetowy 
program, który umożliwia zamawianie produk-
tów z indywidualnego, dostosowanego do potrzeb 
przedsiębiorstwa katalogu bezpośrednio przez pracow-
ników przy użyciu komputera lub smartfonu. Produkty 
mogą być pakowane osobno dla każdego pracownika i 
są szybko dostarczane pod wybrany adres. Skontaktuj 
się z lokalnym dystrybutorem lub firmą MASCOT, aby 
dowiedzieć się więcej.

Kupuj produkty MASCOT  
w sklepach i internecie
W produkty MASCOT można się zaopatrywać u jednego z 
wielu naszych dystrybutorów, którzy oferują również indy-
widualne doradztwo. Jeżeli jednak trudno jest znaleźć czas na 
wizytę w sklepie, istnieją rozwiązania umożliwiające zakupy 
bezpośrednio z siedziby przedsiębiorstwa lub z domu.
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Zamawiaj produkty w czasie 
wizyty przedstawiciela MASCOT
Jeśli przedsiębiorstwo ma wielu pracowników, którzy 
potrzebują odzieży roboczej, istnieje możliwość 
zamówienia wizyty przedstawiciela MASCOT. Nasi 
eksperci zapewniają doradztwo odnośnie asortym-
entu, rozmiarów i najlepszych rozwiązań w zakresie 
komfortowej i wytrzymałej odzieży, która jest dostarc-
zana bezpośrednio pod adres firmy w ciągu kilku dni. 
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem albo firmą 
MASCOT.
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Nadruki i hafty
W ramach zamówienia na dostawę odzieży roboczej MASCOT możemy 
nanieść na nią nadruk lub haft. Niezależnie od wybranej metody składania 
zamówień, zlecenie wykonania nadruku czy haftu jest bardzo proste. Zapew-
nia to efektywne i sprawne przetwarzanie zamówień, dzięki czemu pracow-
nicy nie muszą długo czekać na odzież ozdobioną nazwą firmy. 
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MASCOT – szybki, łatwy i przywiązujący wagę do jakości 
wybór
Współpraca z MASCOT jest prosta. Udostępniamy pełen 
asortyment odzieży roboczej i obuwia ochronnego – od 
stóp do głów, na zimę i na lato. Wszystko można nabyć 
w jednym miejscu, a wsparcie sprzedażowe dostępne 
jest na całym świecie. Można też w dowolnym stopniu 
zautomatyzować swój obrót handlowy z MASCOT. 

Współpraca z MASCOT przebiega bardzo spraw-
nie. Do dyspozycji klientów oddajemy przyjazną dla 
użytkownika platformę do zamówień on-line, która nie 
tylko oszczędza czas, ale i zmniejsza ryzyko błędów. 
Produkty wysyłamy na cały świat w ciągu 24-48 godzin 
od złożenia zamówienia. Jest to możliwe dzięki nasze-
mu w pełni zautomatyzowanemu, supernowoczesnemu 
centrum logistycznemu i stałemu utrzymywaniu w 
magazynach ponad 4,8 miliona produktów. Bezbłędnie i 
szybko. Na życzenie produkty pakujemy indywidualnie.
Wybór oferty MASCOT to świadome postawienie na 
jakość. Nie chodzi tylko o to, że sama odzież robo-
cza i obuwie ochronne są dogłębnie przetestowane 
i wyróżniają się wysokim poziomem jakości. Równie 

istotne są wydajne rozwiązania w zakresie składania 
zamówień i obsługi klienta. Nie można też zapomnieć 
o tym, że w MASCOT kupujesz produkty, które zostały 
wyprodukowane w dobrych warunkach. Większość 
produktów MASCOT pochodzi z własnych fabryk firmy 
w Wietnamie i Laosie. Fabryki mają certyfikat CSR – 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Gwarantujemy 
naszym pracownikom dobre warunki pracy – a nas-
zym użytkownikom odzież wyprodukowaną w sposób 
społecznie odpowiedzialny.

Współpracując z MASCOT współpracujesz z 
przedsiębiorstwem stale rozwijającym swoje produkty, 
usługi i rozwiązania. Skupiamy się na możliwościach i 
ograniczeniach naszych obecnych i potencjalnych klien-
tów. To właśnie one stanowią punkt wyjścia do rozwoju 
nowych produktów i koncepcji MASCOT. Staramy się 
zawsze być o krok do przodu i zapewniać klientom jak 
najkorzystniejsze rozwiązania. Oznacza to bowiem, że i 
nasi klienci są o krok do przodu! 
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2800+ 
PRACOWNIKÓW

FIRMA
RODZINNA

EFEKTYWNA 
DZIAŁALNOŚĆ 

DZIĘKI SAP

CERTYFIKAT

ISO 9001
MASCOT®
WORKWEAR

PONAD 3500 
DYSTRYBUTORÓW 
NA CAŁYM ŚWIECIE

4 WŁASNE 
FABRYKI W LAOSIE 

I  WIETNAMI

WŁASNY PERSONEL 
DZIAŁU SPRZEDAŻY W  

15 EUROPEJSKICH 
KRAJACH

MIĘDZYNA-
RODOWE 

NAGRODY

NUMERÓW 
KATALOGOWYCH

32000

PEWNOŚĆ 
DOSTAW 

98%

ROK ZAŁOŻENIA
1982

+600 
WYJĄTKOWYCH 

PRODUKTÓW

4.800.000
PRODUKTÓW W 
MAGAZYNACH

SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNA 

PRODUKCJA

SA8000



www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear

MASCOT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, którego właścicielem jest 
Mascot International A/S.
Brak odpowiedzialności za zmiany w produktach, wzrost cen, błędy w druku oraz 
produkty wyprzedane.

Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang 
Tel. +45 87 24 47 00  
Dział obsługi klienta +48 221040910 
info@mascot.pl · www.mascot.pl


