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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 sprawnie. 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 naszemu w pełni zautomatyzowanemu, 
supernowoczesnemu centrum logistycznemu i stałemu 
utrzymywaniu w magazynach ponad 5 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 robocza 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 naszym 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 klientów. 
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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SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNA 

PRODUKCJA

SA8000

PEWNOŚĆ 
DOSTAW 

>98%

ROK ZAŁOŻENIA
1982

MIĘDZYNA-
RODOWE 

NAGRODY

2800+ 
PRACOWNIKÓW

MIĘDZYNA-
RODOWE 

NAGRODY

FIRMA
RODZINNA

WŁASNY PERSONEL 
DZIAŁU SPRZEDAŻY W  

15 EUROPEJSKICH 
KRAJACH

EFEKTYWNA 
DZIAŁALNOŚĆ 

DZIĘKI SAP

700+ 
WYJĄTKOWYCH 

PRODUKTÓW

5.000.000+
PRODUKTÓW W 
MAGAZYNACH

4 WŁASNE 
FABRYKI W LAOSIE 

I  WIETNAMI

PONAD 3500 
DYSTRYBUTORÓW 
NA CAŁYM ŚWIECIE

NUMERÓW 
KATALOGOWYCH

30000+
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Kolekcja CARBON 
zawiera obuwie ochronne 
z innowacyjnymi i 
elastycznymi podeszwami 
EVA XL EXTRALIGHT® 
zapewniającymi niską wagę 
obuwia, pełen komfort 
chodzenia i zwiększoną 
amortyzację.

W skład kolekcji MOVE 
wchodzą półbuty i wysokie 
buty ochronne wyróżniające 
się bardzo niską wagą – 
już od 440 g. Wszystkie 
modele z kolekcji MASCOT® 
FOOTWEAR MOVE są 
wyposażone w wyjątkową 
środkową podeszwę z 
innowacyjnego materiału 
Phylon, dzięki któremu są 
przyjemne w noszeniu i 
elastyczne. 

Obuwie ochronne z kolekcji 
MASCOT® FOOTWEAR 
ENERGY zapewnia 
wyjątkową swobodę i 
komfort zarówno dla 
twoich pleców jak i stóp, 
za pomocą skutecznie 
absorbującej wstrząsy 
podeszwy z materiału ETPU.

Kolekcja FLEX to gwarancja 
optymalnego dopasowania. 
Modele FLEX zapewniają 
godziny swobodnego ruchu 
bez zmęczenia stóp.

Kolekcja FIT charakteryzuje 
się wygodnym fasonem. 
Modele FIT są lekkie, 
elastyczne i zapewniają 
skuteczną amortyzację. 
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MASCOT® FOOTWEAR 
CASUAL to kolekcja dla 
osób, które potrzebują 
klasycznego i stylowego 
obuwia o charakterze 
sportowym – bez 
elementów ochronnych, 
takich jak podnoski czy 
podeszwa antyprzebiciowa.

Obok wszystkich 
niezbędnych elementów 
bezpieczeństwa obuwie z 
kolekcji CLASSIC odznacza 
się bardzo wygodnym 
fasonem. Osoby, które 
wolą nieco szersze obuwie, 
powinny wybrać wersję 
CLASSIC.

Obuwie z kolekcji MASCOT® 
FOOTWEAR CLEAR można 
prać w temperaturze 
40 °C, co zapobiega 
rozprzestrzenianiu się 
bakterii i zapewnia wysoki 
poziom higieny.

Kolekcja INDUSTRY to 
mocne i trwałe obuwie do 
pracy na zewnątrz. Buty te 
są przeznaczone do prac w 
trudniejszych warunkach. 
Dlatego ich podeszwy są 
wykonane z mocnego PU/
gumy.

Kolekcja COVER to 
wytrzymałe i odporne 
wysokie buty, które 
są antypoślizgowe w 
najwyższym stopniu. 
Wszystkie produkty z 
tej serii mają podeszwy 
o udowodnionych 
właściwościach hamujących 
poślizg zarówno na 
powierzchniach śliskich, jak 
i pochyłych.



S1P S1P

S1P F0250-909-09 S1P F0251-909-09S1P F0250-909-0911

F0252-909-09

S1P F0251-909-0911

F0252-909-0911

6

PODNOSEK
KOMPOZYTOWY

LEKKIELASTYCZNY BEZ METALU

Podnoski z włókna węglowego

Materiał wierzchni obuwia jest 
w 50% wykonany z poliestru z 
recyklingu.

Podeszwy zewnętrzne z elastycznego materiału 
XL EXTRALIGHT® EVA zapewniają niską wagę 
obuwia, pełen komfort chodzenia i zwiększoną 
amortyzację.

Ochrona antyprzebiciowa 
MASCOLAYER®.

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CARBON

MASCOT® FOOTWEAR CARBON
Kolekcja CARBON zawiera obuwie ochronne z innowacyjnymi i elastycznymi podeszwami EVA 
XL EXTRALIGHT® zapewniającymi niską wagę obuwia, pełen komfort chodzenia i zwiększoną 
amortyzację. Podeszwa amortyzująca zmniejsza uczucie zmęczonych nóg po długim dniu 
pracy. Obuwie z kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CARBON wyposażone jest w podnoski z włókna 
węglowego. Jest to bardzo mocny materiał, który sprawia, że podnoski są wyjątkowo wytrzymałe 
i odporne na uderzenia oraz nacisk. Wraz z niezwykle elastyczną ochroną antyprzebiciową 
MASCOLAYER® obuwie z serii CARBON zapewnia wygodę i bezpieczeństwo stóp przez cały 
dzień. 
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F0250-909
MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Obuwie ochronne S1P ze sznurówkami

Numer produktu F0250-909

50% poliester/50% poliester recyklowany Rozmiar 42: 385 g

Rozmiar UE: 39-50 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-15 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu.
• Oddychający materiał wierzchni pozwala na łatwe odprowadzanie wilgoci i 

ciepła ze stóp, zapewniając użytkownikowi dużą wygodę.
• Materiał wierzchni obuwia jest w 50% wykonany z poliestru z recyklingu.
• Podnoski są wykonane z włókna węglowego, które jest wyjątkowo lekkim i 

mocnym materiałem. Podnoski są bardzo wytrzymałe i odporne na uderzenia 
oraz nacisk.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Podeszwy zewnętrzne z elastycznego materiału XL EXTRALIGHT® EVA 
zapewniają niską wagę obuwia, pełen komfort chodzenia i zwiększoną 
amortyzację.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 
2016.

LEKKI BEZ METALU ELASTYCZNY
PODNOSEK

KOMPOZYTOWY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
ABSORBUJĄCA 

WSTRZĄSY
NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA
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F0252-909
MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Sandały ochronne S1P z systemem 
zapinania Boa®

Numer produktu F0252-909

50% poliester/50% poliester recyklowany Rozmiar 42: 390 g

Rozmiar UE: 39-50 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-15 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu 

wypełnionym pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne 
zakładanie i zdejmowanie butów.

• Materiał wierzchni obuwia jest w 50% wykonany z poliestru z recyklingu.
• Oddychający materiał wierzchni pozwala na łatwe odprowadzanie wilgoci i 

ciepła ze stóp, zapewniając użytkownikowi dużą wygodę.
• Podnoski są wykonane z włókna węglowego, które jest wyjątkowo lekkim i 

mocnym materiałem. Podnoski są bardzo wytrzymałe i odporne na uderzenia 
oraz nacisk.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Podeszwy zewnętrzne z elastycznego materiału XL EXTRALIGHT® EVA 
zapewniają niską wagę obuwia, pełen komfort chodzenia i zwiększoną 
amortyzację.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 
2016.

LEKKI ELASTYCZNY
PODNOSEK

KOMPOZYTOWY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

F0251-909
MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Obuwie ochronne S1P z systemem 
zapinania Boa®

Numer produktu F0251-909

50% poliester/50% poliester recyklowany Rozmiar 42: 390 g

Rozmiar UE: 39-50 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-15 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu 

wypełnionym pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne 
zakładanie i zdejmowanie butów.

• Materiał wierzchni obuwia jest w 50% wykonany z poliestru z recyklingu.
• Oddychający materiał wierzchni pozwala na łatwe odprowadzanie wilgoci i 

ciepła ze stóp, zapewniając użytkownikowi dużą wygodę.
• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 

gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.
• Podnoski są wykonane z włókna węglowego, które jest wyjątkowo lekkim i 

mocnym materiałem. Podnoski są bardzo wytrzymałe i odporne na uderzenia 
oraz nacisk.

• Podeszwy zewnętrzne z elastycznego materiału XL EXTRALIGHT® EVA 
zapewniają niską wagę obuwia, pełen komfort chodzenia i zwiększoną 
amortyzację.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 
2016.

LEKKI ELASTYCZNY
PODNOSEK

KOMPOZYTOWY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA



MASCOT® FOOTWEAR CARBON
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https://www.mascot.pl/pl/
mascot-footwear-carbon

Wyjątkowo mocny i odporny 
podnosek

Aby zmniejszyć wagę obuwia MASCOT® FOOTWEAR CARBON, 
podnosek został wykonany z włókna węglowego. Jest to bardzo 
lekki i wyjątkowo mocny materiał, który sprawia, że podnosek 
jest odporny na uderzenia oraz nacisk. Ponadto podnosek z 

włókna węglowego jest wolny od metalu i nie przewodzi zimna, 
ani ciepła.



S1P S3S3

S1P F0300-909-87 S1P F0301-909-37880S1P F0300-909-09

F0302-946-09
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LEKKIELASTYCZNY

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

ELASTYCZNY

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR MOVE

Kompozytowy podnosek 
nieprzewodzący ciepła ani 
zimna.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
W skład kolekcji MOVE wchodzą półbuty i wysokie buty ochronne wyróżniające się bardzo niską 
wagą – już od 440 g. Obuwie MOVE charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, który bardziej 
kojarzy się z butami sportowymi niż z ciężkimi, tradycyjnymi butami ochronnymi. Wszystkie 
modele z kolekcji MASCOT® FOOTWEAR MOVE są wyposażone w wyjątkową środkową podeszwę 
z innowacyjnego materiału Phylon, dzięki któremu są przyjemne w noszeniu i elastyczne. Obuwia 
ochronnego MOVE aż nie chce się zdejmować!

Podeszwie środkowej z materiału 
Phylon, który sprawia, że buty są 
elastyczne i przyjemne w noszeniu, 
oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.

Elastyczna i lekka tekstylna ochrona 
antyprzebiciowa MASCOLAYER® gwarantuje 
wysoką ochronę i komfort chodzenia.

Przednia część obuwia 
wygina się bardzo 
elastycznie razem ze stopą.

System zamykający Boa® ze sznurówkami 
wykonanymi ze stali nierdzewnej, łatwe 
zapinanie poprzez przekręcenie oraz szybkie 
odpinanie poprzez naciśnięcie.



EN ISO 20345

F0300-909-87 F0300-909-09

MASCOT® FOOTWEAR MOVE

S1P
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F0300-909
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Obuwie ochronne S1P z systemem 
zapinania Boa®

Numer produktu F0300-909

Tkanina Rozmiar 42: 440 g

Rozmiar UE: 36-40 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 3.5-6.5 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC, 
HRO.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu 

wypełnionym pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne 
zakładanie i zdejmowanie butów.

• Kompozytowy podnosek. Materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie 
przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają 
dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Podeszwie środkowej z materiału Phylon, który sprawia, że buty są elastyczne i 
przyjemne w noszeniu, oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.

• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

ELASTYCZNY LEKKI

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY



EN ISO 20345
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F0301-909
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Obuwie ochronne S1P ze sznurówkami

Numer produktu F0301-909

Tkanina Rozmiar 42: 440 g

Rozmiar UE: 36-40 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 3.5-6.5 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC, 
HRO.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa.
• Podeszwie środkowej z materiału Phylon, który sprawia, że buty są elastyczne i 

przyjemne w noszeniu, oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY



ULTRALIGHTWEIGHT

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
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https://www.mascot.pl/pl/
mascot-footwear-move

Lekkie obuwie ochronne
Czy buty ochronne mogą być lekkie jak piórko? Niestety nie. W przypadku kolekcji MOVE 
dołożyliśmy jednak wszelkich starań, aby zminimalizować wagę wewnętrznych części buta. 
Metal zastąpiliśmy kompozytem i tkaniną, a dzięki badaniom rozwojowym i nowej technologii 
zamiast ciężkich elementów mogliśmy zastosować ich lżejsze odpowiedniki. Dzięki temu kolekcja 
MOVE może poszczycić się jednymi z najlżejszych w branży butów, które przy tym są wyjątkowo 
elastyczne i przyjemne w noszeniu.



EN ISO 20345

EN ISO 20345

F0303-901-09
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S3
 

S3
 

14

F0304-901
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Trzewiki ochronne (niskie) S3 ze 
sznurówkami

Numer produktu F0304-901

Nubuk skóra olejowana Rozmiar 42: 500 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa.
• Podeszwie środkowej z materiału Phylon, który sprawia, że buty są elastyczne i 

przyjemne w noszeniu, oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

F0303-901
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0303-901

Nubuk skóra olejowana Rozmiar 42: 540 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa.
• Podeszwie środkowej z materiału Phylon, który sprawia, że buty są elastyczne i 

przyjemne w noszeniu, oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU



EN ISO 20345

F0302-946-09

MASCOT® FOOTWEAR MOVE

S1P
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F0302-946
MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Trzewiki ochronne (niskie) S1P z systemem 
zapinania Boa®

Numer produktu F0302-946

CORDURA®/pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 500 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC, 
HRO.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu 

wypełnionym pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne 
zakładanie i zdejmowanie butów.

• Kompozytowy podnosek. Materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie 
przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają 
dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa.
• Podeszwie środkowej z materiału Phylon, który sprawia, że buty są elastyczne i 

przyjemne w noszeniu, oraz gumowa podeszwa zewnętrzna.
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

ELASTYCZNY LEKKI

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY



S3 F0136-902-09S3 F0134-902-09 S3 F0135-902-09

S1P F0132-996-09S1P F0130-849-91133 S1P F0130-849-09888 S1P F0133-996-09
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PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

LEKKIELASTYCZNY

ELASTYCZNY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

LEKKI

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Buty doskonałe do 
pracy na kolanach 
dzięki wytrzymałemu 
wzmocnieniu TPU w 
części palcowej.

Kompozytowy podnosek 
nieprzewodzący ciepła ani 
zimna.

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY
Obuwie ochronne z kolekcji MASCOT® FOOTWEAR ENERGY zapewnia wyjątkową swobodę i 
komfort zarówno dla twoich pleców jak i stóp, za pomocą skutecznie absorbującej wstrząsy 
podeszwy z materiału ETPU. Materiał zastosowany w podeszwie skutecznie pochłania wstrząsy 
związane z wchodzeniem na twarde powierzchnie, dzięki czemu nacisk nie obciąża nóg ani 
pleców. MASCOT® FOOTWEAR ENERGY to optymalny komfort dla Twoich stóp. Wszystkie 
materiały w przedniej części stopy są niezwykle elastyczne, dzięki czemu buty dostosowują się 
i wspomagają wszelkie ruchy. Niska masa jest utrzymywana przez niezawierające metalu lekkie 
materiały, takie jak kompozytowe noski i tekstylna ochrona antyprzebiciowa, dzięki czemu 
obuwie jest całkowicie wolne od metalu.

Wstawka ETPU w podeszwie skutecznie 
pochłania wstrząsy, dzięki czemu nacisk 
nie obciąża nóg i pleców.

Przednia część obuwia 
wygina się bardzo 
elastycznie razem ze stopą.

Nierysująca, elastyczna, lekka, 
amortyzująca dwukomponentowa 
podeszwa z PU/PU, odporna na 
temperatury do 140°C.



EN ISO 20345

F0130-849-91133 F0130-849-09888

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S1P
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F0130-849
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Pólbuty ochronne S1P ze sznurówkami

Numer produktu F0130-849

Tkanina Rozmiar 42: 590 g

Rozmiar UE: 36-40 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 3.5-6.5 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Materiał zewnętrzny z trwałej tkaniny.
• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której 

zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.
• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 

gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wstawka ETPU w podeszwie skutecznie pochłania wstrząsy, dzięki czemu 
nacisk nie obciąża nóg i pleców.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



EN ISO 20345

EN ISO 20345

F0132-996-09

F0133-996-09

S1P
 

S1P
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MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Trzewiki ochronne (niskie) S1P

Numer produktu F0133-996

Tkanina Rozmiar 42: 610 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Elastyczne cholewki z trwałego materiału odczuwa się niemalże jak dodatkową 

skarpetkę - są blisko stopy i w elastyczny sposób dopasowują się do jej 
kształtu, przez co zapewniony jest wysoki komfort noszenia.

• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której 
zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 
kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wstawka ETPU w podeszwie skutecznie pochłania wstrząsy, dzięki czemu 
nacisk nie obciąża nóg i pleców.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

F0133-996

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

F0132-996
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Pólbuty ochronne S1P ze sznurówkami

Numer produktu F0132-996

Tkanina Rozmiar 42: 585 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Elastyczne cholewki z trwałego materiału odczuwa się niemalże jak dodatkową 

skarpetkę - są blisko stopy i w elastyczny sposób dopasowują się do jej 
kształtu, przez co zapewniony jest wysoki komfort noszenia.

• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której 
zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.

• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 
gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.

• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 
kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wstawka ETPU w podeszwie skutecznie pochłania wstrząsy, dzięki czemu 
nacisk nie obciąża nóg i pleców.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



LIGHTWEIGHT
COMFORT

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY
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SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

19

https://www.mascot.pl/pl/
mascot-footwear-energy

Masz dość zmęczonych stóp i obolałych nóg?
Obuwie ochronne z kolekcji ENERGY zapewnia wyjątkowy komfort i swobodę zarówno dla 
pleców, jak i stóp. Niezwykle amortyzujący materiał podeszwy skutecznie pochłania wstrząsy 
związane z wchodzeniem na twarde powierzchnie, dzięki czemu nacisk nie obciąża nóg i pleców.



EN ISO 20345

F0136-902-09

S3
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F0136-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Trzewiki ochronne (niskie) S3 z systemem 
zapinania Boa®

Numer produktu F0136-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 650 g

Rozmiar UE: 37-38 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 4-5 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, WRU.
• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® gwarantuje 

wysoką ochronę i komfort chodzenia.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu wypełnionym 

pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie 
butów.

• Kompozytowy podnosek. Materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie 
przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają 
dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 
tendencja do powstawania płaskostopia.

• W podeszwie środkowej wkładka z lekkiego amortyzującego materiału.
• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z PU/PU.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



EN ISO 20345

EN ISO 20345

F0135-902-09

F0134-902-09

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

S3
 

S3
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F0135-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Trzewiki ochronne (niskie) S3 ze 
sznurówkami

Numer produktu F0135-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 630 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 

gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której 
zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.

• W podeszwie środkowej wkładka z lekkiego amortyzującego materiału.
• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 

PU/PU.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

F0134-902
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0134-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 600 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Elastyczna i lekka tekstylna ochrona antyprzebiciowa MASCOLAYER® 

gwarantuje wysoką ochronę i komfort chodzenia.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wyjmowane wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której 
zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.

• W podeszwie środkowej wkładka z lekkiego amortyzującego materiału.
• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 

PU/PU.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



S1P S1PS1P S3

S3 S3S3S3

S3 S3

S3

F0125-773-0917 F0125-773-09118 F0100-910-09880

F0141-902-0901 F0128-775-09F0129-947-09F0140-902-0901

F0121-770-0902 F0121-770-09880 F0122-771-09880

F0127-775-09
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PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

LEKKIELASTYCZNY

ELASTYCZNY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

LEKKI

Buty doskonałe do pracy na 
kolanach dzięki wytrzymałemu 

wzmocnieniu TPU w części 
palcowej.

Kompozytowy podnosek 
nieprzewodzący ciepła ani 
zimna.

MASCOT® FOOTWEAR FLEX
Kolekcja FLEX to gwarancja optymalnego dopasowania. Modele FLEX zapewniają godziny 
swobodnego ruchu bez zmęczenia stóp. Tylna część buta wspiera i stabilizuje stopę, 
pozostawiając jednak miejsce na swobodne poruszanie się jej przedniej części. Obuwie jest 
ponadto wyposażone we wkładkę zapewniającą optymalne wsparcie podbicia i zapobiegającą 
płaskostopiu.
W butach z kolekcji FLEX kroki stawia się miękko i wygodnie. Podeszwa zapewnia doskonałą 
amortyzację wstrząsów, a elastyczna przednia część buta zgina się wraz ze stopą. Jednocześnie 
obuwie nie obciąża stopy.

Wkładka optymalnie wspierająca 
sklepienie, dzięki której zmniejsza 
się tendencja do powstawania 
płaskostopia.

Przednia część obuwia 
wygina się bardzo 
elastycznie razem ze stopą.

Nierysująca, elastyczna, lekka, 
amortyzująca dwukomponentowa 
podeszwa z PU/PU, odporna na 
temperatury do 140°C.

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR FLEX
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F0122-771
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Pólbuty ochronne S3 z systemem 
zapinającym Boa®, Dyneema®

Numer produktu F0122-771

Tkanina/ zamsz Rozmiar 42: 620 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Materiał zewnętrzny z odpornej na zużycie CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

F0121-770
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami, 
nylon/zamsz

Numer produktu F0121-770

Nylon/ zamsz Rozmiar 42: 610 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.



F0125-773-0917 F0125-773-09118
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F0125-773
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Pólbuty ochronne S1P z systemem 
zapinającym Boa®, materiałem siateczkowym i nadrukiem

Numer produktu F0125-773

Tkanina Rozmiar 42: 630 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu 

wypełnionym pracą duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne 
zakładanie i zdejmowanie butów.

• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 
kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.
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FREEDOM FOR  
YOUR FEET

FLEXIBLE

LIGHTWEIGHT

MASCOT® FOOTWEAR FLEX
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https://www.mascot.pl/pl/
mascot-footwear-flex

Poczuj elastyczność
Czuje się to już w momencie zdjęcia obuwia z półki – trzymany w dłoni but jest lekki. Produkt z 
powodzeniem przechodzi także kolejny test. Wystarczy zbliżyć do siebie podnosek i piętę, aby 
zobaczyć, z jaką łatwością but się zgina. A zgina się łatwiej, niż większość innych modeli. Po 
przymierzeniu buta od razu można poczuć, jaką wygodę i elastyczność poruszania się zapewnia, 
nawet przez wiele godzin dziennie. To gwarancja swobody dla stóp. I tak jest z wszystkimi 
modelami z kolekcji FLEX.
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F0127-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami, 
pełnoziarnista skóra bawola

Numer produktu F0127-775

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 660 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.
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F0128-775
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Trzewiki ochronne (niskie) S3 ze 
sznurówkami, pełnoziarnista skóra bawola

Numer produktu F0128-775

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 720 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.
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F0141-902

F0140-902

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Trzewiki ochronne (niskie) S3 ze 
sznurówkami

Numer produktu F0141-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 630 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WR.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 
tendencja do powstawania płaskostopia.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0140-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 600 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WR.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 
tendencja do powstawania płaskostopia.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
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ESD = Wyładowanie elektrostatyczne
Wyładowania elektryczne mają miejsce, gdy stykają się ze sobą materiały o różnych ładunkach 
elektrycznych. Jeśli wyładowanie zostanie odprowadzone do wrażliwych elektronicznych 
komponentów, np. kart pamięci, to może je uszkodzić. Mogą się z tym wiązać wysokie koszty, gdyż 
uszkodzone komponenty trzeba naprawiać lub wymieniać.
Obuwie zatwierdzone pod kątem wyładowań elektrycznych rozładowuje pracownika zgodnie z 
normą EN 61340, o ile posadzka spełnia określone wymogi.



F0129-947-09
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F0100-910
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sandały ochronne S1P z zapięciem na rzepy

Numer produktu F0100-910

Tkanina/ zamsz Rozmiar 42: 565 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 
tendencja do powstawania płaskostopia.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z 
PU/PU.

• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.
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F0129-947
MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Trzewiki ochronne (niskie) S3

Numer produktu F0129-947

CORDURA®/pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 645 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 
SRC, WRU.
• Materiał zewnętrzny z odpornej na zużycie CORDURA®.
• Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się 

tendencja do powstawania płaskostopia.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani 
gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę 
zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub 
ułatwiający poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na 
drabinach.

• Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa 
z PU/PU.

• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.
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NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

PRZEGUB WIELO-
FUNKCYJNY

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

Nierysująca, elastyczna, lekka, amortyzująca 
dwukomponentowa podeszwa z PU/PU, odporna 
na temperatury do 140°C.

Kompozytowy podnosek 
nieprzewodzący ciepła ani 
zimna.

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR FIT

Stabilizujący opatentowany przez MASCOT 
wielofunkcyjny przegub.

Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze 
specjalnego materiału zwiększa wygodę 
i zapobiega powstawaniu mostków 
termicznych.

MASCOT® FOOTWEAR FIT
Kolekcja FIT charakteryzuje się wygodnym fasonem. Buty wspierają stopę i bezpiecznie 
obejmują jej tylną część. Jednocześnie przód butów jest na tyle obszerny, aby zapewnić 
przedniej części stopy i palcom swobodę poruszania się.
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F0111-937
MASCOT® Manaslu | Pólbuty ochronne S3 z systemem zapinania Boa®

Numer produktu F0111-937

Skóra Rozmiar 42: 590 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, WRU.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i 

zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej 
ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa 
część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Amortyzujące wkładki z materiału EVA. Oddychające, ze wsparciem dla podbicia stopy. 
Obuwie z tymi wkładkami jest zatwierdzone pod kątem wyładowań elektrycznych.

• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał kompozytowy 
charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski 
z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych 
temperaturach.

• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu wypełnionym pracą 
duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie butów.
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F0113-937

F0114-937

MASCOT® Ultar | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0113-937

Skóra Rozmiar 42: 602 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu. Jest to zaletą np. na lotniskach.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 
wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

MASCOT® Trivor | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0114-937

Skóra Rozmiar 42: 602 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, WRU.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i 

zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej 
ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc 
większa część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu. Jest to zaletą np. na lotniskach.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w niższych, 
jak i wyższych temperaturach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i ergonomiczne.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

BEZ METALU
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F0109-937

F0110-937

MASCOT® Bimberi Peak | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0109-937

Skóra Rozmiar 42: 602 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, WRU.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i 

zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej 
ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc 
większa część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu. Jest to zaletą np. na lotniskach.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w niższych, 
jak i wyższych temperaturach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i ergonomiczne.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

MASCOT® Mont Blanc | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0110-937

Skóra Rozmiar 42: 602 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu. Jest to zaletą np. na lotniskach.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 
wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Amortyzujące wkładki z materiału EVA. Oddychające, ze wsparciem dla 
podbicia stopy. Obuwie z tymi wkładkami jest zatwierdzone pod kątem 
wyładowań elektrycznych.
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F0107-937
MASCOT® Alpamayo | Sandały ochronne S1P z zapięciem na rzepy

Numer produktu F0107-937

Skóra Rozmiar 42: 540 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Zapięcie na rzepy z możliwością skracania według potrzeb.
• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 

antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu, ochrona antyprzebiciowa jest 

wykonana z materiału. Jest to zaletą np. na lotniskach i zmniejsza ryzyko 
powstania mostków termicznych.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 
kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

BEZ METALU
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F0108-937
MASCOT® Fujiyama | Pólbuty ochronne S1P ze sznurówkami

Numer produktu F0108-937

Skóra Rozmiar 42: 524 g

Rozmiar UE: 35-41 - Szerokość 08 | 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1P SRC.
• Oddychające podszewki i wkładki materiałowe w górnej części buta 

zapewniają lepszy przepływ powietrza.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu, ochrona antyprzebiciowa jest 
wykonana z materiału. Jest to zaletą np. na lotniskach i zmniejsza ryzyko 
powstania mostków termicznych.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

BEZ METALU
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Buty bez metalu
Połączenie niemetalowych podnosków i 
podeszew antyprzebiciowych znaleźć można 
w kolekcjach CARBON, MOVE, ENERGY, 
FIT oraz FLEX. Użytkownicy, którzy chcą 
całkowicie zrezygnować z metalu, mogą 
wybrać modele bez systemu zapinania Boa®, 
w którym wykorzystywane są sznurowadła ze 
stali nierdzewnej.

Pamiętaj też!
…o starannym dobraniu skarpetek! Muszą być w 
stanie odprowadzać pot, aby stopy nie stawały się 
mokre. Wilgotne stopy szybko marzną. Przy pracy w 
niskich temperaturach warto też wybrać skarpetki o 
wzmocnionych właściwościach izolacyjnych.

Koniec z marznięciem stóp
Metal przewodzi ciepło i zimno. Dlatego 
obuwie ochronne z metalową ochroną 
antyprzebiciową i metalowym podnoskiem 
może być przyczyną marznięcia stóp, a 
zwłaszcza palców u stóp, podczas pracy w 
chłodnym otoczeniu. 
Problemu tego można uniknąć wybierając 
buty wolne od metalu, w których stopy nie są 
narażone na dodatkowe działanie wysokich 
ani niskich temperatur z zewnątrz. Ochrona 
antyprzebiciowa jest wykonana z mocnego 
materiału tekstylnego, chroniącego stopy w 
przypadku nadepnięcia na ostry przedmiot. 
Działa równie skutecznie jak metal. Podnosek 
jest wykonany z włókna węglowego lub 
kompozytu, które są materiałami lżejszymi 
od metalu. Dodatkowo podnoski z włókna 
węglowego i kompozytu zapewniają 
certyfikowaną ochronę przed naciskiem – 
podobnie jak podnoski metalowe.
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F0144-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Obuwie ochronne wysokie S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0144-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 650 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 
wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU
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F0142-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0142-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 600 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 
wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU
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F0143-902
MASCOT® FOOTWEAR FIT | Trzewiki ochronne (niskie) S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0143-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 630 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał 

kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. 
Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w 
niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 
wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

• Nierysujące podeszwy zewnętrzne z wytrzymałego podwójnego PU. Mocno 
antypoślizgowe podeszwy z certyfikatem SCR.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i 
ergonomiczne.

• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ELASTYCZNY LEKKI BEZ METALU
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ALUMINIOWY
PODNOSEK

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

PRZEGUB WIELO-
FUNKCYJNY

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

Ergonomiczny aluminiowy podnosek 
zapewniający dodatkową ochronę 
skrajnym palcom u nóg i zwiększający 
swobodę ruchu.

Amortyzująca, mocno antypoślizgowa dwukomponentowa podeszwa z 
PU/gumy, odporna na kontakt z powierzchniami o temp. do 300 °C.

Buty doskonałe do pracy na 
kolanach dzięki wytrzymałemu 
wzmocnieniu TPU w części 
palcowej.

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

Stabilizujący opatentowany przez MASCOT 
wielofunkcyjny przegub.

System zamykający Boa® ze sznurówkami wykonanymi ze 
stali nierdzewnej, łatwe zapinanie poprzez przekręcenie 
oraz szybkie odpinanie poprzez naciśnięcie.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY
Kolekcja INDUSTRY to mocne i trwałe obuwie do pracy na zewnątrz. Buty były projektowane z myślą 
o zapewnieniu odporności na zużycie w kontakcie z twardymi powierzchniami, o co nietrudno przy 
pracy na posadzkach betonowych, w kanałach i podobnych środowiskach. Obuwie przeznaczone 
jest do pracy w trudniejszych warunkach. Dlatego podeszwy są wykonane z mocnego PU lub gumy i 
wytrzymują kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300°C. Mocne wzmocnienie części z palcami 
(ProNose) dodatkowo zwiększa wytrzymałość butów podczas pracy w pozycji klęczącej. Podeszwy 
mają ponadto specjalne właściwości przeciwpoślizgowe, a ich wzór jest tak zaprojektowany, że brud i 
ziemia wypadają z jego załamań podczas zginania buta przy chodzeniu. 
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F0451-902
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne S3 z systemem zapinania 
Boa®

Numer produktu F0451-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 730 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, HRO, WRU.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu wypełnionym pracą 

duża pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie butów.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym palcom u 

nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i 

zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej 
ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa 
część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na kontakt z 
powierzchniami o temperaturze do 300 °C.

• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.
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PODESZWA
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Boa® Fit System – szybkie, wygodne 
i sprytne wiązanie

1. Naciśnij pokrętło, aby aktywować 
system.

2. Obróć pokrętło, aby związać buty, 
idealnie je dopasowując do stopy. 
Pokrętło napina sznurowadła podczas 
przekręcania.

3. Pociągnij za pokrętło tak, aby kliknęło, 
a sznurówki automatycznie się 
poluzują.

System zapinania Boa® został 
zaprojektowany z myślą o szybkim 
wkładaniu obuwia oraz o dobrym, 
regulowanym i trwałym dopasowaniu 
przez cały dzień.

Szybkie i wygodne zapinanie
Być może znasz łatwe systemy zapinania butów sportowych czy trekkingowych. Ale co z 
obuwiem ochronnym, którego używasz na co dzień? Wypróbuj obuwie z systemem zapinania z 
mikroregulacją – Boa®. Szybkość zakładania i zdejmowania obuwia nie jest jedyną zaletą tego 
systemu. Lekkie sznurowadła ze stali nierdzewnej równomiernie rozkładają nacisk na podbicie, 
eliminując uczucie uwierania. Dzięki Boa® Fit System obuwie jest dobrze dopasowane, a ty 
zyskujesz wsparcie i komfort chodzenia po wszystkich powierzchniach. Szybko i łatwo.
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F0453-902

F0452-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne wysokie S3 z systemem zapinania 
Boa®

Numer produktu F0453-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 830 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, HRO, WR, CI.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu wypełnionym pracą duża 

pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie butów.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym palcom u nóg i 

zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i zapobiega 

powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej ochrony 
antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy 
chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający poruszanie się 
na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Dzięki izolującej podszewce Thinsulate™ Insulation stopa pozostaje w cieple mimo zimna na 
zewnątrz.

• Wodoszczelna, oddychająca membrana z MASCOTEX® sprawia, że stopy są suche cały dzień.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na kontakt z 

powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne wysokie S3 z systemem zapinania 
Boa®

Numer produktu F0452-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 780 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, HRO, WR.
• Obuwie z opatentowanym systemem zapinającym Boa® to w dniu wypełnionym pracą duża 

pomoc. System Boa® umożliwia błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie butów.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym palcom u nóg i 

zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i zapobiega 

powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej ochrony 
antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy 
chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający poruszanie się 
na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wodoszczelna, oddychająca membrana z MASCOTEX® sprawia, że stopy są suche cały dzień.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na kontakt z 

powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.
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F0455-902

F0454-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne wysokie S3 ze 
sznurówkami

Numer produktu F0455-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 750 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym 

palcom u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i antystatyczne.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | 

Numer produktu F0454-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 700 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym 

palcom u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i antystatyczne.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.
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F0457-902

F0456-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne wysokie S3 z 
zapięciem na rzepy

Numer produktu F0457-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 730 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym 

palcom u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i antystatyczne.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne S3 z zapięciem na 
rzepy

Numer produktu F0456-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 700 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym 

palcom u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 
poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i antystatyczne.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.
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F0220-902
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Obuwie ochronne wysokie S3 ze 
sznurówkami

Numer produktu F0220-902

Pełnoziarnista skóra bawola Rozmiar 42: 800 g

Rozmiar UE: 38-48 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 5-13 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU, M.
• Zabezpieczenie podbicia. Cholewka zapewniająca specjalną ochronę przed 

naciskiem na podbicie – minimalizuje ryzyko urazu stopy wskutek uderzenia.
• Kompozytowy podnosek. Materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie 

przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają 
dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.

• Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i antystatyczne.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

ZABEZPIECZENIE 
PODBICIA

M

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ
ZACZEPY 

DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

WODOOD-
PORNE

WRU
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Specjalna ochrona 
przed naciskiem na 
podbicie

Warstwa wierzchnia z  
wodoodpornego i  
oddychającego materiału

Podnosek z kompozytu

Zabezpieczenie podbicia
Obuwie z zabezpieczeniem podbicia zapewnia użytkownikowi dodatkową ochronę przed 
naciskiem lub uderzeniem w podbicie. Wbudowane zabezpieczenie podbicia ze specjalnie 
opracowanego materiału EVA ma właściwości amortyzujące, jest miękkie i wygodne w użyciu. 
Zabezpieczenie zostało zaprojektowane tak, aby nie było odczuwalne podczas chodzenia lub 
pracy.



EN ISO 20345

EN ISO 20345

F0073-902-0907

F0074-902-0907

 
S3

 

S3
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F0074-902
MASCOT® Elbrus | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami 

Numer produktu F0074-902

Skóra bawola Rozmiar 42: 761 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek chroni duży obszar i nie powoduje 

niewygody przy zginaniu stopy.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale 

nadaje się do pracy w pozycji klęczącej.
• Bardzo wygodne, amortyzujące podeszwy środkowe.
• Daj się zauważyć! Elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo na co 

dzień.
• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 

poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

F0073-902
MASCOT® Oro | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0073-902

Skóra bawola Rozmiar 42: 690 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek chroni duży obszar i nie powoduje 

niewygody przy zginaniu stopy.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale 

nadaje się do pracy w pozycji klęczącej.
• Bardzo wygodne, amortyzujące podeszwy środkowe.
• Daj się zauważyć! Elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo na co 

dzień.
• Stabilizujące wkładki z TPU, zapewniające też dużą trwałość na pięcie przy 

zdejmowaniu buta.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PODESZWA Z 

PU/GUMY

HRO

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



EN ISO 20345

F0165-902-0907
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Trójwarstwowa ochrona kostki

– z certyfikatem EN ISO 20345 i ochroną przed 
obciążeniem ściskającym 4,8 kN.

F0165-902
MASCOT® Batura Plus | Trzewiki ochronne S3 sznurówkami

Numer produktu F0165-902

Skóra licowa Rozmiar 42: 940 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewniający dużą swobodę ruchu.
• Trójwarstwowa ochrona kostki absorbuje i rozprowadza nacisk i uderzenia w 

kostkę, z certyfikatem EN ISO 20345.
• Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale 

nadaje się do pracy w pozycji klęczącej.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Niepalne sznurowadła Nomex®.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy zewnętrzne (z certyfikatem SCR) – odporne 

na oleje, benzynę i niektóre chemikalia.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
OCHRONA 
KOSTEK

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



EN ISO 20345

F0084-902-09

 
S3
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Utrzymuje ciepło 
własne stopy 
w niewielkich 
pęcherzykach 
powietrza

Utrzymuje stopy w 
cieple

Dbaj o ciepło z Thinsulate™

Thinsulate™ Insulation to formowany materiał izolujący stosowany 
w wielu rodzajach obuwia i odzieży. Ten lekki materiał z tworzywa 
sztucznego utrzymuje w zatopionych w nim niewielkich pęcherzykach 
powietrza ciepło własne stopy, przepuszczając jednocześnie wilgoć ze 
stopy i odprowadzając ją. Dlatego obuwie z materiałem Thinsulate™ 
warto wybrać na zimne dni, gdy utrzymanie ciepła wewnątrz buta i 
odprowadzanie wilgoci są szczególnie ważne.

Przepuszcza powietrze, 
dzięki czemu stopy 
pozostają suche

F0084-902
MASCOT® Craig | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0084-902

Skóra licowa Rozmiar 42: 1025 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
HRO, WRU.
• Dzięki izolującej podszewce Thinsulate™ Insulation stopa pozostaje w cieple 

mimo zimna na zewnątrz.
• Podeszwy odporne na oleje, benzynę, niektóre chemikalia i na kontakt z 

powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 

poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewniający dużą swobodę ruchu.
• Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale 

nadaje się do pracy w pozycji klęczącej.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PODESZWA Z 

PU/GUMY

HRO

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191



EN ISO 20345

F0169-902-09
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S3

 

49

F0169-902
MASCOT® Kamet Plus | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0169-902

Skóra licowa Rozmiar 42: 980 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, HRO.
• Wodoodporna, oddychająca membrana Sympatex®.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym palcom 

u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
• Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale nadaje się 

do pracy w pozycji klęczącej.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i 

zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej 
ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc 
większa część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Bardzo wygodne, z amortyzującymi strefami na pięcie i na podeszwie.
• Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na 

kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

Wodoszczelna i oddychająca membrana
SympaTex® to jedna z wiodących na rynku światowym wodoszczelnych membran o 
właściwościach oddychających. Przy produkcji membrany SympaTex® korzysta się ze 
skomplikowanej technologii umożliwiającej wytworzenie materiału o grubości jedynie 5 
mikrometrów (0,005 mm). Mimo tego tkanina ta chroni w 100% przed wiatrem i wodą, 
jednocześnie pozwalając stopom oddychać. 



F0025-901-0902F0014-901-0902
S3S3
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PODESZWA Z 
PU/TPU

120˚ 

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

PRZEGUB WIELO-
FUNKCYJNY

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

ALUMINIOWY
PODNOSEK

Dwukomponentowa podeszwa z PU/
TPU, odporna na temperatury do 
120 °C.

Trwałe wzmocnienie palców z 
TPU wydłuża żywotność obuwia.

Ergonomiczny aluminiowy 
podnosek zapewniający dodatkową 
ochronę skrajnym palcom u nóg i 
zwiększający swobodę ruchu.

Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego 
materiału zwiększa wygodę i zapobiega 
powstawaniu mostków termicznych.

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

Stabilizujący opatentowany przez 
MASCOT wielofunkcyjny przegub.

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
Obok wszystkich niezbędnych elementów bezpieczeństwa obuwie z kolekcji CLASSIC odznacza 
się bardzo wygodnym fasonem. Ponadto w skład kolekcji wchodzą modele dla osób wolących 
buty nieco szersze, niż przeciętnie. Ponadto buty stabilizują stopy na nierównym podłożu za 
pomocą niewielkiej usztywniającej wkładki w tylnej części podeszwy. Dlatego właśnie modele 
CLASSIC doskonale nadają się do wielu typów robót i wielu stanowisk w branżach lekkiego 
budownictwa i rzemiosła, gdzie pracuje się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.



EN ISO 20345

EN ISO 20345

F0014-901-0902

F0025-901-0902

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

S3
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F0014-901
MASCOT® Kilimanjaro | Pólbuty ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0014-901

Nubuk olejowana Rozmiar 42: 670 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC, 
WRU.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek chroni duży obszar i nie powoduje 

niewygody przy zginaniu stopy.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Trwałe wzmocnienie palców z TPU wydłuża żywotność obuwia.
• Bardzo wygodne, z amortyzującymi strefami na pięcie i na podeszwie.
• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 

poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ
PODESZWA Z 

PU/TPU

120˚ 

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODOOD-
PORNE

WRU

F0025-901
MASCOT® Kenya | Trzewiki ochronne S3 ze sznurówkami

Numer produktu F0025-901

Nubuk olejowana Rozmiar 42: 760 g

Rozmiar UE: 39-48 - Szerokość 11 | Rozmiar UK: M 6-13 - Szerokość 11

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S3 SRC.
• Wodoodporna, oddychająca membrana Sympatex®.
• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający 

poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.
• Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa 

wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto 
powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w 
porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed 
gwoździami i ostrymi przedmiotami.

• Trwałe wzmocnienie palców z TPU wydłuża żywotność obuwia.
• Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewniający dużą swobodę ruchu.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
PRACA W 

POZYCJI KLĘCZĄCEJ
PODESZWA Z 

PU/TPU

120˚ 

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO

ZACZEPY 
DRABINOWEP

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODO-
SZCZELNOŚĆ 



F0950-909-B93 F0900-907-09F0950-909-A84
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Non Safety

BEZ METALU

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

LEKKIELASTYCZNY

Absorbująca wstrząsy 
komfortowa wkładka

Niebrudząca podeszwa - nie 
pozostawia śladów

Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CASUAL

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL
MASCOT® FOOTWEAR CASUAL to kolekcja dla osób, które potrzebują klasycznego i stylowego 
obuwia o charakterze sportowym – bez elementów ochronnych, takich jak podnoski czy 
podeszwa antyprzebiciowa. Modele CASUAL wyróżniają się elastycznością i niską wagą. 
Wyprodukowane są z zapewniających wygodę, miękkich i amortyzujących materiałów. 
Kolekcja powstała z myślą o użytkownikach, których codzienna praca wymaga noszenia 
komfortowych butów o estetycznym wyglądzie, natomiast nie wiąże się z koniecznością 
stosowania obuwia ochronnego.



F0900-907-09

F0950-909-A84 F0950-909-B93

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL

Non Safety

Non Safety
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F0950-909

F0900-907

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL | Sneakersy ze sznurówkami

Numer produktu F0950-909

Tkanina Rozmiar 42: 300 g

Rozmiar UE: 39-50 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6-15 - Szerokość 10
• Non-safety – obuwie bez elementów ochronnych.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa.
• Wewnętrzna wyściółka części piętowej dla większej trwałości i wygody.
• Podeszwa zewnętrzna z gumy – brak śladów na podłogach.

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL | Sneakersy ze sznurówkami

Numer produktu F0900-907

Zamsz Rozmiar 42: 295 g

Rozmiar UE: 40-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: M 6.5-12 - Szerokość 10
• Non-safety – obuwie bez elementów ochronnych.
• Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
• Cholewka z zamszu.
• Podeszwa zewnętrzna z gumy – brak śladów na podłogach.
• Wygodny fason.

BEZ METALU LEKKI ELASTYCZNY
NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

PODESZWA Z 
GUMY

ELASTYCZNY LEKKI
PODESZWA Z 

GUMY



MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

S1 S1

S2 F0802-906-06 S1 F0801-906-06S2 F0802-906-09

F0800-906-06 F0820-702-06

S1 F0801-906-09

F0800-906-09 F0820-702-09
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Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

Możliwość prania

Wentylująca wyściółka

Zgodność z normą ESD

Chip HF

Obuwie z kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CLEAR można prać w temperaturze 40 °C, co 
zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny. Nadaje się 
również do prania przemysłowego, gdyż umożliwia stosowanie chipów HF. 
Buty z tej kolekcji mają podeszwy o najwyższej klasie antypoślizgowości SRC. Gwarantują 
także niezrównany komfort, ponieważ wyściółka z mikrofibry jest wentylująca i 
oddychająca. Dzięki tym właściwościom użytkownik czuje się w nich przyjemnie i świeżo 
przez cały dzień pracy.

Wentylacja

Podeszwa antypoślizgowa



EN ISO 20345

F0802-906-06 F0802-906-09

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

S2
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F0802-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Obuwie ochronne S2 z zapięciem na rzepy
Numer produktu F0802-906
Mikrofibra Rozmiar 42: 480 g

Rozmiar UE: 35-39 - Szerokość 08 | 40-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6.5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S2 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, ponieważ umożliwia stosowanie 

chipów HF.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wentylująca wyściółka z oddychającej mikrofibry zapewnia wyjątkowy komfort 

i świeżość.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

LEKKI
MOŻLIWOŚĆ 

PRANIA ELASTYCZNY

 
STALOWY 
PODNOSEK

ZACZEPY 
DRABINOWEP

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

 
PODESZWA 

ODPORNA NA 
OLEJ/BENZYNĘ

FO

Wentylacja

Podeszwa antypoślizgowa
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F0801-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sandały ochronne S1 z zapięciem na rzepy
Numer produktu F0801-906
Mikrofibra Rozmiar 42: 480 g

Rozmiar UE: 35-39 - Szerokość 08 | 40-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6.5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, ponieważ umożliwia stosowanie 

chipów HF.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wentylująca wyściółka z oddychającej mikrofibry zapewnia wyjątkowy komfort 

i świeżość.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

LEKKI
MOŻLIWOŚĆ 

PRANIA ELASTYCZNY

 
STALOWY 
PODNOSEK

ZACZEPY 
DRABINOWEP

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

 
PODESZWA 

ODPORNA NA 
OLEJ/BENZYNĘ

FO



Washable at 40°C
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https://www.mascot.pl/pl/
mascot-footwear-clear
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F0800-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Chodak S1
Numer produktu F0800-906
Mikrofibra Rozmiar 42: 460 g

Rozmiar UE: 35-39 - Szerokość 08 | 40-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 2.5-7 - 
Szerokość 08 | M 6.5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S1 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, ponieważ umożliwia stosowanie 

chipów HF.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wentylująca wyściółka z oddychającej mikrofibry zapewnia wyjątkowy komfort 

i świeżość.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Waga obuwia należy do najniższych na rynku.
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

LEKKI
MOŻLIWOŚĆ 

PRANIA ELASTYCZNY

 
STALOWY 
PODNOSEK

ZACZEPY 
DRABINOWEP

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

PODESZWA Z 
PU/PU

 
PODESZWA 

ODPORNA NA 
OLEJ/BENZYNĘ

FO
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Chip HF
Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, ponieważ umożliwia stosowanie 
chipów HF. Chip wysokiej częstotliwości przechowuje dane na temat właściciela 
produktu i procesu prania. Umieszcza się go w ukrytej kieszonce wewnątrz buta. 
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F0820-702-06 F0820-702-09

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

Non Safety
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F0820-702
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sneakersy ze sznurówkami
Numer produktu F0820-702
Mikrofibra Rozmiar 42: 295 g

Rozmiar UE: 35-47 - Szerokość 09 | Rozmiar UK: 2.5-12 - Szerokość 09
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wentylująca wyściółka z oddychającej mikrofibry zapewnia wyjątkowy komfort 

i świeżość.
• Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub.
• W tym obuwiu nie ma żadnego metalu.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

LEKKI
MOŻLIWOŚĆ 

PRANIA BEZ METALU ELASTYCZNY
PRZEGUB WIELO-

FUNKCYJNY
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MASCOT® FOOTWEAR COVER

O4O4S5S5 O4S5S5 S4
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Wszystkie modele w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR COVER

Łatwość zdejmowania
Niewielka wypustka na części piętowej ułatwia 
zdejmowanie wysokich butów bez użycia rąk. 
Zapobiega to rozprzestrzenianiu się bakterii, gdyż 

dłonie nie mają kontaktu z obuwiem. 

Możliwość prania
Obuwie można prać w 40°C. W temperaturze 
tej uaktywnia się bakteriobójcze działanie 
profesjonalnych środków piorących, co 
powstrzymuje rozwój drobnoustrojów i zapewnia 
higieniczną czystość.

Wywijane cholewy
Wysokość butów można regulować, 
odpowiednio wywijając cholewki. Umożliwia 

to dopasowanie obuwia do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.

Kolekcja COVER to wytrzymałe i odporne wysokie buty, które są antypoślizgowe w najwyższym stopniu. 
Wszystkie produkty z tej serii mają podeszwy o udowodnionych właściwościach hamujących poślizg 
zarówno na powierzchniach śliskich, jak i pochyłych. Obuwie MASCOT® FOOTWEAR COVER jest 
wodoszczelne. Ponadto nadaje się do użytkowania w obszarach, w których ważny jest wysoki poziom 
higieny, ponieważ łatwo usunąć z niego zanieczyszczenia, również mikrobiologiczne. 
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F0852-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Trzewiki ochronne PU
Numer produktu F0852-703
100% PU Rozmiar 42: 1100 g

Rozmiar UE: 38-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S5 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, a chip pralni można nanosić 

metodą transferu.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wodoszczelne.
• Stalowy podnosek.
• Stalowa ochrona antyprzebiciowa.
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.

MOŻLIWOŚĆ 
PRANIA ELASTYCZNY

STALOWA OCHRONA 
ANTYPRZEBICIOWA

 
STALOWY 
PODNOSEK

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

PODESZWA Z 
PU/PU

 
PODESZWA 

ODPORNA NA 
OLEJ/BENZYNĘ

FO
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F0851-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Trzewiki ochronne PU
Numer produktu F0851-703
100% PU Rozmiar 42: 1100 g

Rozmiar UE: 38-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20345: 2011, klasa bezpieczeństwa S4 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, a chip pralni można nanosić 

metodą transferu.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wodoszczelne.
• Stalowy podnosek.
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.

MOŻLIWOŚĆ 
PRANIA ELASTYCZNY

 
STALOWY 
PODNOSEK

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

PODESZWA Z 
PU/PU

 
PODESZWA 

ODPORNA NA 
OLEJ/BENZYNĘ

FO
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F0850-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Trzewiki robocze PU
Numer produktu F0850-703
100% PU Rozmiar 42: 1000 g

Rozmiar UE: 38-47 - Szerokość 10 | Rozmiar UK: L 5-12 - Szerokość 10

Poświadczone certyfikatem EN ISO 20347: 2012, klasa bezpieczeństwa O4 SRC.
• Obuwie nadaje się do prania przemysłowego, a chip pralni można nanosić 

metodą transferu.
• Obuwie można prać w temperaturze 40 °C, co zapobiega rozprzestrzenianiu 

się bakterii i zapewnia wysoki poziom higieny.
• Wodoszczelne.
• Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
• Podeszwy odporne na oleje i benzynę.

MOŻLIWOŚĆ 
PRANIA ELASTYCZNY

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

PODESZWA Z 
PU/PU

 

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO
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OBUWIE
Obuwie nosi się przez wiele godzin dziennie, a zatem jego właściwy wybór ma olbrzymie 
znaczenie. Rzeczywiste rozmiary produktów mogą się między sobą nieco różnić, dlatego buty 
zawsze warto przymierzyć przed zakupem. Daje to pewność właściwego doboru rozmiaru i 
fasonu obuwia do stóp danego użytkownika.

Zasadniczo tabela rozmiarów MASCOT jest zgodna z obowiązującym standardem. Obuwie 
mniejszych rozmiarów, tj. 35-41, jest nieco węższe (szerokość 8) od butów w rozmiarach 39-
50 (szerokości 10 oraz 11).

Obuwie

14131211.51110987.576.55.554US rozmiar, męski

UK rozmiar 13121110.5109876.56543.52.5

EU rozmiar 41403938373635

16

15

50

15

14

4948474645444342
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MASCOT® SUPPORT

MINIMUM

MEDIUM 

MAXIMUM 

Zgodne z normą EN ISO 20345
Oferowane przez MASCOT wkładki FT090, FT091 i FT092 zapewniają butom, w których są zastosowane – tj. modelom z kolekcji MASCOT® FOOTWEAR CARBON, MOVE, ENERGY, FLEX, 
FIT, INDUSTRY oraz CLEAR – zgodność z wymogami certyfikatu EN ISO 20345 dotyczącego bezpieczeństwa obuwia. Wymiana wkładek na inne może mieć wpływ na ogólną certyfikację 
bezpieczeństwa danego modelu. Istotny jest więc wybór zatwierdzonej wkładki odpowiedniej dla danego obuwia.

MASCOT® FOOTWEAR | Wkładki do butów z właściwościami 
amortyzującymi, maksymalne podparcie podbicia

Numer produktu FT092-276
100% High Poly Tech foam

Rozmiar UE: 35-38 - Szerokość 08 | 39-50 - Szerokość 11  Rozmiar UK: L 2.5-5 - 
Szerokość 08 | M 6-15 - Szerokość 11
• Oddychalność dzięki małym otworom wentylacyjnym.
• Doskonała amortyzacja wstrząsów dzięki pokrywającej całą podeszwę piance 

High Poly Tech.
• Niezwykle wygodny chód dzięki przeciwwstrząsowym wkładkom pod palcami 

i pod piętą.
• Optymalne wsparcie podbicia z TPU, zapobiegające tendencji do płaskostopia.
• Maksymalne podparcie podbicia - do stóp o wysokim podbiciu.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

MASCOT® FOOTWEAR | Wkładki do butów z właściwościami 
amortyzującymi, srednie podparcie podbicia 

Numer produktu FT091-276
100% High Poly Tech foam

Rozmiar UE: 35-38 - Szerokość 08 | 39-50 - Szerokość 11  Rozmiar UK: L 2.5-5 - 
Szerokość 08 | M 6-15 - Szerokość 11
• Oddychalność dzięki małym otworom wentylacyjnym.
• Doskonała amortyzacja wstrząsów dzięki pokrywającej całą podeszwę piance 

High Poly Tech.
• Niezwykle wygodny chód dzięki przeciwwstrząsowym wkładkom pod palcami 

i pod piętą.
• Optymalne wsparcie podbicia z TPU, zapobiegające tendencji do płaskostopia.
• Srednie podparcie podbicia - do stóp o normalnym podbiciu.
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

MASCOT® FOOTWEAR | Wkładki do butów z właściwościami 
amortyzującymi, minimalne podparcie podbicia

Numer produktu FT090-276
100% High Poly Tech foam

Rozmiar UE: 35-38 - Szerokość 08 | 39-50 - Szerokość 11  Rozmiar UK: L 2.5-5 - 
Szerokość 08 | M 6-15 - Szerokość 11
• Oddychalność dzięki małym otworom wentylacyjnym.
• Doskonała amortyzacja wstrząsów dzięki pokrywającej całą podeszwę piance 

High Poly Tech.
• Niezwykle wygodny chód dzięki przeciwwstrząsowym wkładkom pod palcami 

i pod piętą.
• Minimalne podparcie podbicia - do stóp o niskim podbiciu (płaskostopie).
• Zatwierdzony zgodnie z normą ESD.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

Zapewnij sobie optymalną wygodę i wsparcie podczas pracy w butach ochronnych, dobierając wkładkę 
pasującą do Twoich stóp. Do wyboru są wkładki o trzech stopniach podparcia podbicia. Wszystkie mają 
właściwości amortyzujące, dzięki czemu chronią nogi i kręgosłup przed obciążeniami i wstrząsami.

Do stóp o niskim 
podbiciu (płaskostopie)
Optymalne wsparcie 
dzięki dopasowaniu do 
naturalnego kształtu stopy

Do stóp o normalnym 
podbiciu
Optymalne wsparcie 
dzięki dopasowaniu do 
naturalnego kształtu stopy

Do stóp o wysokim 
podbiciu
Optymalne wsparcie 
dzięki dopasowaniu do 
naturalnego kształtu stopy
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MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES | Węgiel 
aktywny - Pochłaniacze do butów

Numer produktu FT093-980
Węgiel aktywny

One size  
• Usuwa nieprzyjemny zapach i wilgoć z wszystkich 

rodzajów obuwia.
• Odświeżacz ma formę dwóch torebek wypełnionych 

węglem drzewnym. Produkt jest przyjazny dla 
środowiska i jest w 100% wykonany z organicznych, 
wolnych od chemikaliów składników.

• Produkt zachowuje skuteczność do dwóch lat po otwarciu.
• Co dwa miesiące pochłaniacze powinny być wystawione na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych lub umieszczone na grzejniku lub ciepłej 
podłodze, aby umożliwić odparowanie wilgoci.

• Pochłaniaczy nie należy prać.

WOLNY OD 
ZAPACHÓW

Akcesoria do obuwia 
ochronnego
Masz zużyte wkładki lub sznurowadła? Szukasz 
lepszej wersji? Z łatwością możesz wydłużyć 
żywotność obuwia inwestując w nowe akcesoria.

MASCOT® FOOTWEAR | Spray impregnujący do 
wszystkich rodzajów materiałów

Numer produktu FT088-980

300 ml  
• Skuteczna i długotrwała ochrona wszystkich typów 

materiałów.
• Innowacyjna technologia węglowa o długotrwałej 

skuteczności przeciwko wilgoci oraz brudowi.
• Po naniesieniu tworzy się przypominająca siatkę struktura 

łańcuchów polimerowych, która sprawia, że but jest 
bardziej oddychający oraz skutecznie wodoodporny.

MASCOT® FOOTWEAR | Pianka czyszcząca.

Numer produktu FT089-980

125 ml  
• Skuteczna i długotrwała ochrona wszystkich typów 

materiałów.
• Utrzymuje produkt oddychającym, elastycznym i 

wzmacnia kolor.
• Innowacyjna technologia węglowa o długotrwałej 

skuteczności przeciwko wilgoci oraz brudowi.
• Nie zawiera rozpuszczalnika.

MASCOT® Pollux | Sznurowadla

Numer produktu FT080-980
100% poliester

Długość: 85, 110, 130 & 150 cm  
• Poliester jest bardzo wytrzymałym materiałem.
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Antibacterial · Moisture wicking

MASCOT

Allround socks

3KSRT

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Moshi | 50406-877-A42

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, average 95 g per pair. Strong quality. 
Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. Fabric composition provides high 
comfort and good breathability. LYCRA® gives stability and holds the sock in 
place on the foot. Sanitized® makes the sock anti-bacterial and prevents odours. 
Reinforced heel and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots and 
rubber boots. 

85% COOLMAX®/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 95 g pro Paar. 
Kräftige Qualität. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß 
trocken. Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe 
Atmungsaktivität. LYCRA® stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Sanitized® 
erzeugt eine antibakterielle Wirkung und verhindert Geruchsbildung. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel 
und Gummistiefel. 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 95 g pr. par.Kraftig kvalitet. 
Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. Materialesammensætning giver 
høj komfort og god åndbarhed. LYCRA® giver stabilitet og holder sokkerne på 
plads på foden. Sanitized® gør sokkerne antibakterielle og modvirker lugt. Hæl og 
tå er forstærkede. Velegnede i kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler. 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 95 g per paar. Robuuste 
kwaliteit. Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. De 
samenstelling van het materiaal zorgt voor veel comfort en goede ventilatie. 
LYCRA® zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Sanitized® maakt 
de sokken anti-bacterieel en voorkomt luchtjes. Versterkingen bij de hiel en 
tenen. Geschikt voor robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen). 

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, 95 g par paire. 
en moyenne. Qualité robuste. Propriété de transfert 
de la transpiration. Dans une matière qui maintient le 
pied au sec. La composition des matières donne un 
grand confort et une excellente respirabilité. LYCRA® 
- augmente la stabilité des formes et maintient la 
chaussette en place sur le pied. Sanitized® - chaussette 
antibactérienne et antiodeurs. Renforts au niveau du 
talon et des orteils. Convient au port dans des bottes, 
bottes en plastique et grosses chaussures fermées. 
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Recommended  
temperature use

ECS  
ERGONOMIC 

COMFORT 
SUPPORT

BREATHABLE
REINFORCED 

HEEL AND TOE
MOISTURE
WICKING

MOISTURE 
MANAGEMENT

107 m
m

253 m
m

272 m
m

25 mm
105 mm

A42

www.mascot.dk

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Maseru | 50411-881-0918

47% COOLMAX®/38% cotton/12% nylon/3% LYCRA®, average 56 g per pair. Short 
style. Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. LYCRA® gives stability and holds 
the sock in place on the foot. The socks have a special right and left - formed 
to give optimal support to the foot. Reinforced heel and toe. Suitable for use in 
sandals, light boots and sports shoes. 

47% COOLMAX®/38% Baumwolle/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 56 g 
pro Paar. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß trocken. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Die Socken sind speziell dem rechten 
bzw. dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für alle MASCOT® FOOTWEAR Produkte.

47% COOLMAX®/38% bomuld/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 56 g pr. par.  
Kort model. Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. LYCRA® giver 
stabilitet og holder sokkerne på plads på foden. Formgivet højresok og venstresok, 
så de støtter fødderne optimalt. Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i sandaler, 
lette støvler og sportssko. 

47% COOLMAX®/38% katoen/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 56 g per paar.  
Kort model. Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. LYCRA® 
zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Voorgevormde rechtersok 
en linkersok, zodat de voeten optimaal gesteund worden. Versterkingen bij de hiel 
en tenen. Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen. 

47% COOLMAX®/38% coton/12% nylon/3% LYCRA®, 56 g par paire en moyenne. 
Modèle court. Propriété de transfert de la transpiration. Dans une matière qui 
maintient le pied au sec. LYCRA® - augmente la stabilité des formes et maintient 
la chaussette en place sur le pied. Forme spéciale pied droit et forme spéciale 
pied gauche pour un maintien optimal. Renforts au niveau du talon et des orteils. 
Convient au port dans des sandales, bottes légères et chaussures de sport.
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Breathable · Moisture wicking

COT

3KSRT

Summer Socks

Recommended  
temperature use
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MOISTURE 
MANAGEMENT ECS  

ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

MOISTURE 
MANAGEMENT ECS  

ERGONOMIC 
COMFORT 
SUPPORT

COMFORT
ALLROUND
SOCKS
Comfortable · Lightweight

KEEP WARM
WINTER
SOCKS
Insulating · Moisture wicking

STAY DRY
SUMMER
SOCKS
Breathable · Moisture wicking
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

ODPROWA-
DZANIE 
WILGOCI 

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

MASCOT® Moshi | Skarpety, odprowadzające wilgoć

Numer produktu 50406-877
85% poliester (COOLMAX® PRO)/13% poliamid/2% LYCRA® - para 95 g

Rozmiar: 39/43 | 44/48
• Materiał COOLMAX® zapewnia odprowadzanie wilgoci, utrzymuje skórę suchą oraz 

zapobiega wychłodzeniu.
• Właściwości oddychające i chłonące wilgoć.
• Elastan zapewnia stabilność i przytrzymuje skarpetę.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.

ODPROWA-
DZANIE 
WILGOCI 

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

L R

LEPSZE 
DOPASOWANIE

MASCOT® Maseru | Skarpety, krótki model, odprowadzające wilgoć

Numer produktu 50411-881
42% poliester (COOLMAX®)/38% bawełna/18% poliamid/2% LYCRA® - para 62 g

Rozmiar: 36/38 | 39/43 | 44/48
• Materiał COOLMAX® zapewnia odprowadzanie wilgoci, utrzymuje skórę suchą oraz 

zapobiega wychłodzeniu.
• Elastan zapewnia stabilność i przytrzymuje skarpetę.
• Specjalny kształt lewej i prawej skarpety zapewnia optymalną stabilizację stopy.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.
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Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Tanga  50407-875-1809

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, average 61 g per pair. Light fabric. 
Breathable, moisture absorbing and durable. LYCRA® gives stability and holds 
the sock in place on the foot. Material does not wrinkle and irritate the skin. 
Reinforcement under the whole foot. Suitable for use in sandals, light boots and 
sports shoes

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 61 g pro Paar. Leichte 
Qualität. Atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und strapazierfähig. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Das Material wirft keine scheuernden 
Falten. Verstärkt an der Sohlenpartie. Geeignet für Sandalen, leichte Stiefel und 
Sportschuhe

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 61 g pr. par. Let kvalitet. 
Åndbar, fugtabsorberende og slidstærk. LYCRA®giver stabilitet og holder sokkerne 
på plads på foden. Materialet danner ikke folder, som kan gnave. Forstærkning 
under hele foden. Velegnede i sandaler, lette støvler og sportssko.

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 61 g per paar. Lichte kwaliteit. 
Ademend, vochtabsorberend en slijtvast. LYCRA® zorgt voor stabiliteit en houdt 
de sokken op de plaats. Het materiaal plooit niet, dit voorkomt drukpunten. 
Versterkingen onder de hele voet. Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en 
sportschoenen.

85% COOLMAX®/12% nylon/3% LYCRA®, 61 g par paire en moyenne. Qualité 
légère. Résistant à l’usure, absorbant l’humidité et permettant au corps de respirer. 
LYCRA® - augmente la stabilité des formes et maintient la chaussette en place sur 
le pied. Dans une matière qui ne forme pas de plis - évite les frottements. Renfort 
sous la totalité de la plante des pieds. Convient au port dans des sandales, bottes 
légères et chaussures de sport.
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LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT

COMFORT 

Comfortable · Light Weight 

Allround socks
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MASCOT® Mongu 50454-913-09
34% cotton/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastane, average 70 g per 
pair. Strong quality. Fabric composition provides high comfort. The bottom of the sock 
has been cushioned with super soft polyamide for added comfort. Suitable for use in 
strong, closed footwear, boots and rubber boots.

34% Baumwolle/32% Polyamid/29% Polyester/3% Viskose/2% Elasthan, durchschnitt-
lich 70 g pro Paar. Kräftige Qualität. Materialzusammensetzung schaff t hohen Weiche 
Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen 
Tragekomfort. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel.  

34% bomuld/32% polyamid/29% polyester/3% viskose/2% elastan, gennemsnitlig 70 g 
pr. par. Kraftig kvalitet. Materialesammensætning giver høj komfort. Bløde polyamid-
forstærkninger under foden gør sokkerne ekstra behagelige at gå i. Velegnede i kraftigt, 
lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

34% katoen/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastaan, gemiddeld 70 g 
per paar. Robuuste kwaliteit. De samenstelling van het materiaal zorgt voor veel com-
fort. Zachte polyamide versterkingen onder de voet voor extra comfort. Geschikt voor 
robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen).

34% coton/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% élasthanne, 70 g par paire 
en moyenne. Qualité robuste. La composition des matières donne un grand confort. 
Renforcement en polyamide douce sous le pied pour plus de confort en marchant. 
Convient au port dans des bottes, bottes en plastique et grosses chaussures fermées. 

380 mm
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m

45 mm

100 mm95 mm 95 mm
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BASIC
FOOTWEAR
Comfortable

MASCOT® WORKWEAR

EU 35/38
US 4/6,5

Allround socks 3 pairs

REINFORCED 
HEEL AND TOE 3
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ERGONOMIC
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SUPPORT
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MASCOT® Kisumu 50455-914-09
33% wool/33% acrylic/32% polyamide/2% elastane, average 85 g per pair. 
Strong quality. This product is made with warm wool yarns for enhanced comfort during 
cold seasons. Reinforced heel and toe. Suitable for use in strong, closed footwear, boots 
and rubber boots.

33% Wolle/33% Polyacryl/32% Polyamid/2% Elastan, durchschnittlich 85 g pro Paar. 
Kräftige Qualität. Die Socken enthalten Wolle, die bei Kälte den Tragekomfort erhöht. 
Fersen- und Zehenpartie sind verstärkt. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, 
Stiefel und Gummistiefel.  

33% uld/33% polyacryl/32% polyamid/2% elastan, gennemsnitlig 85 g pr. par.
Kraftig kvalitet. Sokkerne indeholder uld, der øger komforten i kolde omgivelser. 
Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan, gemiddeld 85 g per paar. 
Robuuste kwaliteit. De sokken bevatten wol en daardoor geschikt onder koude 
omstandigheden. Versterkingen bij de hiel en tenen. Geschikt voor robuuste, dichte 
schoenen en rubber(laarzen).

33% laine/33% acrylique/32% polyamide/2% élasthanne, 85 g par paire en moyenne
Qualité robuste. Les chaussettes contiennent de la laine pour plus de confort dans 
un environnement froid. Renforts au niveau du talon et des orteils. Convient au port 
dans des bottes, bottes en plastique et grosses chaussures fermées.

100 mm95 mm 95 mm
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KEEP WARM
FOOTWEAR
Insulating

MASCOT® WORKWEAR

EU 35/38
US 4/6,5

Winter socks 3 pairs
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MASCOT® Manica 50453-912-09
41% polyester (COOLMAX®)/29% cotton/28% polyamide/2% LYCRA®, average 65 g per pair. 
Strong quality. Moisture wicking. This product is made with COOLMAX® yarns for enhanced 
comfort during hot seasons. Fabric composition provides high comfort and good breath  ability. 
The bottom of the sock has been cushioned with super soft polyamide for added comfort. 
Suitable for use in strong, closed footwear, boots and rubber boots.

41% Polyester (COOLMAX®)/29% Baumwolle/28% Polyamid/2% LYCRA®, durchschnittlich 
65 g pro Paar. Kräftige Qualität. Schweißtransportierend. Die Socken enthalten COOLMAX®, 
das den Tragekomfort bei Wärme erhöht. Materialzusammensetzung schaff t hohen Komfort 
sowie hohe Atmungsaktivität. Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für 
besonders angenehmen Tragekomfort. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und 
Gummi stiefel.  

41% polyester (COOLMAX®)/29% bomuld/28% polyamid/2% LYCRA®, gennemsnitlig 65 g pr. par. 
Kraftig kvalitet. Svedtransporterende. Sokkerne indeholder COOLMAX®, der øger komforten 
i varme omgivelser. Materialesammensætning giver høj komfort og god åndbarhed. Bløde 
polyamid-forstærkninger under foden gør sokkerne ekstra behagelige at gå i. Velegnede i 
kraftigt, lukket fodtøj, støvler og gummistøvler.

41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamid/2% LYCRA®, gemiddeld 65 g per 
paar. Robuuste kwaliteit. Zweettransporterend. De samenstelling van het materiaal zorgt voor 
veel comfort en goede ventilatie. Zachte polyamide versterkingen onder de voet voor extra 
comfort. Geschikt voor robuuste, dichte schoenen en rubber(laarzen).

41% polyester (COOLMAX®)/29% coton/28% polyamide/2% LYCRA®, 65 g par paire en moy-
enne. Qualité robuste. Propriété de transfert de la transpiration. Les chaussettes contiennent 
du COOLMAX® pour plus de confort dans un environnement chaud. La composition des 
matières donne un grand confort et une excellente respirabilité. Renforcement en polyamide 
douce sous le pied pour plus de confort en marchant. Convient au port dans des bottes, bottes 
en plastique et grosses chaussures fermées.www.mascotworkwear.com
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STAY DRY
FOOTWEAR
Moisture wicking www.coolmax.com

MASCOT® WORKWEAR

www.lycra.com

EU 35/38
US 4/6,5

Summer socks 3 pairs

REINFORCED 
HEEL AND TOE

MOISTURE
WICKING 3

PAIRS

ECS
ERGONOMIC

COMFORT
SUPPORT

09

1809 09

www.mascot.dk

Socks | Socken | Sokker | Sokken | Chaussette
MASCOT® Asmara | 50410-881-0918

47% COOLMAX®/38% cotton/12% nylon/3% LYCRA®, average 72 g per pair.  
Moisture wicking. Fabric keeps the feet dry. LYCRA® gives stability and holds the 
sock in place on the foot. The socks have a special right and left - formed to give 
optimal support to the foot. Reinforced heel and toe. Suitable for all MASCOT® 
FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% Baumwolle/12% Nylon/3% LYCRA®, durchschnittlich 72 g 
pro Paar. Schweißtransportierend. Das Material hält den Fuß trocken. LYCRA® 
stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz. Die Socken sind speziell dem rechten 
bzw. dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen. Fersen- und 
Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für alle MASCOT® FOOTWEAR Produkte.

47% COOLMAX®/38% bomuld/12% nylon/3% LYCRA®, gennemsnitlig 72 g pr. par. 
Svedtransporterende. Materialet holder foden tør. LYCRA®giver stabilitet og 
holder sokkerne på plads på foden. Formgivet højresok og venstresok, så de 
støtter fødderne optimalt. Hæl og tå er forstærkede. Velegnede i alt MASCOT® 
FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% katoen/12% nylon/3% LYCRA®, gemiddeld 72 g per paar. 
Zweettransporterend. Het materiaal houdt de voeten droog. LYCRA® zorgt voor 
stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Voorgevormde rechtersok en linkersok, 
zodat de voeten optimaal gesteund worden. Versterkingen bij de hiel en tenen. 
Geschikt voor MASCOT® FOOTWEAR.

47% COOLMAX®/38% coton/12% nylon/3% LYCRA®, 72 g par paire en moyenne. 
Propriété de transfert de la transpiration. Dans une matière qui maintient le pied 
au sec. LYCRA®- augmente la stabilité des formes et maintient la chaussette en 
place sur le pied. Forme spéciale pied droit et forme spéciale pied gauche pour un 
maintien optimal. Renforts au niveau du talon et des orteils. Convient à tous les 
modèles de chaussures MASCOT® FOOTWEAR.
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COOLMAX®  is a trademark of INVISTA

LYCRA®  is a trademark of DUPONT

MASCOT® WORKWEAR

STAY DRY 

Breathable · Moisture wicking
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ODPROWA-
DZANIE 
WILGOCI 

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

MASCOT® Manica | Skarpety, odprowadzające wilgoć

Numer produktu 50453-912
41% poliester (COOLMAX®)/29% bawełna/28% nylon/2% LYCRA® - para 65 g

Rozmiar: 35/38 | 39/43 | 44/48
• Odprowadzające pot i oddychające.
• Materiał COOLMAX® zapewnia odprowadzanie wilgoci, utrzymuje skórę suchą oraz 

zapobiega wychłodzeniu.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WZMOCNIONY 
POD STOPĄ LEKKI

MASCOT® Tanga | Skarpety, niska waga

Numer produktu 50407-875
83% bawełna/15% poliamid/2% elastan - para 61 g

Rozmiar: 39/43 | 44/48
• Lekki materiał.
• Właściwości oddychające, odprowadzanie wilgoci oraz duża wytrzymałość.
• Elastan zapewnia stabilność i przytrzymuje skarpetę.
• Materiał frotte na całej podeszwie daje dodatkową ochronę i trwałość.

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

MASCOT® Mongu | Skarpety

Numer produktu 50454-913
34% bawełna/32% poliamid/29% poliester/3% wiskoza/2% elastan - para 70 g

Rozmiar: 35/38 | 39/43 | 44/48
• Grube skarpety.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.

ODPROWA-
DZANIE 
WILGOCI 

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

L R

LEPSZE 
DOPASOWANIE

MASCOT® Asmara | Skarpety, odprowadzające wilgoć

Numer produktu 50410-881
42% poliester (COOLMAX®)/38% bawełna/18% poliamid/2% LYCRA® - para 74 g

Rozmiar: 36/38 | 39/43 | 44/48
• Materiał COOLMAX® zapewnia odprowadzanie wilgoci, utrzymuje skórę suchą oraz 

zapobiega wychłodzeniu.
• Specjalny kształt lewej i prawej skarpety zapewnia optymalną stabilizację stopy.
• Elastan zapewnia stabilność i przytrzymuje skarpetę.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.

ODPROWA-
DZANIE 
WILGOCI 

ODDY-
CHALNOŚĆ 

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

MASCOT® Lubango | Skarpety, ekstra długi model, odprowadzający wilgoć

Numer produktu 50404-876
36% wełna/50% akryl/12% poliamid/2% elastan - para 90 g

Rozmiar: 39/43 | 44/48
• Połączenie wełna i akrylu zapewnia ciepło, wygodę oraz doskonałą oddychalność.
• Solidny materiał, dobrze zachowujący formę.
• Elastan zapewnia stabilność i przytrzymuje skarpetę.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.
• Odpowiednie dla zabudowanego obuwia oraz jako skarpety zewnętrzne.

WZMOCNIONA 
PIĘTA ORAZ PALCE

MASCOT® Kisumu | Skarpety, izolacyjne

Numer produktu 50455-914
33% wełna/33% akryl/32% poliamid/2% elastan - para 85 g

Rozmiar: 35/38 | 39/43 | 44/48
• Grube skarpety.
• Zawiera wełnę, która izoluje i zwiększa komfort w niskich temperaturach.
• Wzmocniona pięta i palce zwiększają wytrzymałość i stanowią dodatkową ochronę.
• Odpowiednie dla zabudowanego obuwia oraz jako skarpety zewnętrzne.
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Znaczenie symboli
Obuwie ochronne marki MASCOT jest opatrzone szeregiem oznaczeń. Umożliwiają one sprawną orientację we 
właściwościach i funkcjach różnych modeli butów. Zapoznaj się ze znaczeniem poszczególnych symboli.

Znaczenie symboli

ELASTYCZNY

Elastyczny

Buty opatrzone tym symbolem charakteryzują się 
zwiększoną elastycznością – dobrze się zginają przy pracy 
w kuckach czy na kolanach. Ułatwia to wykonywanie 
wszelkiego rodzaju ruchów podczas pracy. To gwarancja 
swobody dla stóp.

LEKKI

Lekki

Ten symbol informuje, że dane buty ochronne są lżejsze 
niż przeciętnie. Obuwie opatrzone tym symbolem 
pomyślane jest dla użytkowników poszukujących 
elastycznych butów o niskiej wadze.

IZOLUJĄCE PRZED 
ZIMNEM

CI

Obuwie izolujące przed zimnem (CI)

Obuwie z oznaczeniem CI izoluje przed zimnem 
zgodnie z normą EN ISO 20345. Buty opatrzone tym 
znakiem są zaprojektowane tak, by ograniczać wahania 
temperatury do maksymalnie 10°C w czasie 30 minut przy 
temperaturze do -17°C. Stopy użytkownika są więc dobrze 
chronione podczas pracy w niskiej temperaturze otoczenia 
lub na zimnym podłożu.

BEZ METALU

Nie zawiera metalu

Obuwie z tym symbolem nie zawiera metalu. Podeszwa 
środkowa, podnosek oraz oczka są całkowicie pozbawione 
metalu. Dlatego też obuwie jest bardzo użyteczne na 
przykład na lotniskach.

WODOOD-
PORNE

WRU

Wodoodporne zgodnie z normą

WRU czyli Water repellent upper, oznacza, że wierzch 
obuwia nie przepuszcza wody.

WODOOD-
PORNE 

WR

Obuwie wodoodporne (WR)

Obuwie oznaczone tym symbolem jest wodoodporne.

WODO-
SZCZELNOŚĆ 

Obuwie wodoszczelne

Szukaj tego symbolu, jeśli potrzebujesz obuwia 
wodoszczelnego. W butach z tym oznakowaniem Twoje 
stopy pozostaną suche przez cały dzień. 

 

 KOMPOZYTOWY 
PODNOSEK

Podnosek kompozytowy

Podnoski butów chronią Twoje palce przed uderzeniem 
oraz zewnętrznym uciskiem. Podnoski zostały poddane 
testom i potrafią wytrzymać nacisk i uderzenie równe 200 
dżulom (EN 12568). Noski wykonane z kompozytu nie 
zawierają metalu. Kompozyt nie przewodzi ciepła i dlatego 
zapewnia dodatkowy komfort zarówno w zimnym, jak i 
ciepłym środowisku.

ALUMINIOWY
PODNOSEK

Aluminiowy podnosek

Podnosek zapewnia ochronę palców stóp przed 
uderzeniami i naciskiem z zewnątrz. Został on 
przetestowany i jest w stanie wytrzymać nacisk i 
uderzenia o sile 200 J. Ten ergonomiczny podnosek ma 
kształt zapewniający palcom przestrzeń potrzebną podczas 
np. zginania stopy. Gwarantuje on ponadto dodatkową 
ochronę dla dużego i małego palca u stopy.

PODNOSEK
KOMPOZYTOWY

Podnoski z włókna węglowego

Podnoski chronią palce stóp przed uderzeniami i 
naciskiem z zewnątrz. Podnoski są przetestowane pod 
kątem odporności na nacisk i uderzenie do 200 dżuli. 
Włókno węglowe to bardzo mocny i wytrzymały materiał. 
Ponadto wykonane z niego podnoski są bardzo lekkie, nie 
zawierają metalu i nie przewodzą ciepła ani zimna.

 
STALOWY 
PODNOSEK

Stalowy podnosek

Podnosek zapewnia ochronę palców stóp przed 
uderzeniami i naciskiem. Podnosek został przetestowany 
i jest w stanie wytrzymać nacisk o wartości 200 J (EN 
12568).

TEKSTYLNA 
OCHRONA 

ANTYPRZEBICIOWA

Tekstylna ochrona antyprzebiciowa

Obuwie jest wyposażone w tekstylną ochronę 
antyprzebiciową, wykonaną ze specjalnych włókien. 
Ochrona antyprzebiciowa posiada atest ISO EN 20 345 
i spełnia wymagania dla obuwia klasy S3. Zaletą tak 
zabezpieczonego obuwia jest większa elastyczność 
oraz lepsza ochrona przed działaniem zimna i ciepła, co 
zapewnia użytkownikowi wysoki komfort.

STALOWA OCHRONA 
ANTYPRZEBICIOWA

Stalowa ochrona antyprzebiciowa

Podeszwa obuwia jest wyposażona w cienką stalową 
płytkę, która zapobiega wbijaniu się gwoździ oraz innych 
ostrych przedmiotów w but lub stopę. Stalowa ochrona 
antyprzebiciowa została przetestowana zgodnie z normą 
EN 12568.

PRACA W 
POZYCJI KLĘCZĄCEJ

Praca w pozycji klęczącej

Ochrona palców stóp w postaci wzmocnionego podnoska, 
który jednocześnie zwiększa trwałość obuwia i wydłuża 
jego żywotność. Buty doskonałe do pracy na kolanach. 

PRZEGUB WIELO-
FUNKCYJNY

NIEBRUDZĄCA 
PODESZWA

Niebrudząca podeszwa - nie pozostawia śladów

Szukaj tego symbolu jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje 
buty nie będą pozostawiać żadnych śladów na podłodze. 
Obuwia posiadające ten symbol posiada podeszwę PU / 
PU, która nie pozostawia żadnych śladów zarysowań.

Przegub wielofunkcyjny

Specjalnie opracowany przegub wielofunkcyjny jest wykonany 
ze sztywnego nylonu. Przegub stabilizuje środkową część 
stopy i sprawia, że obuwie zgina się we właściwym miejscu. 
W przegubie umieszczona została niewielka poduszeczka, 
wykonana z wygodnej pianki o właściwościach absorpcji 
energii. Jest ona umieszczona tak, aby pięta zawsze znajdowała 
się w komfortowym położeniu, dzięki czemu zapewnia dobrą 
stabilność stopy w bucie i odciąża plecy.
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PODESZWA Z 
PU/TPU

120˚ 

Podeszwa wykonana z PU/TPU, odporna na kontakt z 
gorącym podłożem o temperaturze do 120°C

Komfortowa wkładka wykonana z PU, podeszwa zewnętrzna 
wykonana z TPU. Odporność na kontakt z gorącym 
podłożem o temperaturze do 120°C. TPU jest materiałem 
termoplastycznym o niezwykle dużej wytrzymałości na 
ścieranie. Wszystkie podeszwy MASCOT wykonane z PU/TPU 
są odporne na działanie olejów i benzyny.

PODESZWA Z 
PU/PU

 

Podeszwa wykonana z PU/PU

Komfortowa wkładka oraz podeszwa zewnętrzna wykonane 
z PU (poliuretanu). PU jest materiałem piankowym, silnie 
amortyzującym i przeciwpoślizgowym. Wszystkie podeszwy 
w obuwiu MASCOT wykonane z PU/PU są odporne na 
działanie olejów i benzyny.

PODESZWA Z 
PU/PU

140˚ 

Podeszwa wykonana z PU/PU, odporna na kontakt z 
gorącym podłożem o temperaturze do 140°C

Komfortowa wkładka oraz podeszwa zewnętrzna wykonane 
z PU (poliuretanu). Są one odporne na kontakt z gorącym 
podłożem o temperaturze do 140°C. PU jest materiałem 
piankowym, silnie amortyzującym i przeciwpoślizgowym. 
Wszystkie podeszwy w obuwiu MASCOT wykonane z PU/
PU są odporne na działanie olejów i benzyny.

PODESZWA Z 
PU/GUMY

HRO

Podeszwa wykonana z PU/gumy, odporna na kontakt 
z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C

Komfortowa wkładka wykonana z Poliuretanu (PU), 
podeszwa zewnętrzna z gumy. Guma jest wyjątkowo 
odporna na kontakt z wysoką temperaturą- aż do 300°C. 
Wszystkie podeszwy MASCOT wykonane z PU/gumy są 
odporne na działanie olejów, benzyny i chemikaliów.

PODESZWA Z 
GUMY

HRO

Podeszwa wykonana z gumy, odporna na kontakt z 
gorącym podłożem o temperaturze do 300°C

Guma jest wyjątkowo odporna na kontakt z wysoką 
temperaturą- aż do 300°C.

PODESZWA 
ODPORNA NA 

OLEJ/BENZYNĘ

FO
Podeszwa jest olejo- i benzyno odporna oraz chroni 
przed działaniem niektórych sybstancji chemicznych

Podeszwa jest olejo- i benzyno odporna oraz chroni przed 
działaniem niektórych sybstancji chemicznych.

ZACZEPY 
DRABINOWEP

Antypoślizgowe zaczepy drabinowe

Zaczep drabionowy gwarantuje pełną stabilność podczas 
prac na drabinach.

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY

Absorbująca wstrząsy komfortowa wkładka

Wszystkie komfortowe wkładki w obuwiu MASCOT 
absorbują wstrząsy. Daje to dużą wygodę podczas 
chodzenia. 

OCHRONA 
KOSTEK

Ochrona kostek

Specjalnie opracowany element ochrony kostek znajduje 
się zarówno w zewnętrznej, jak i wewnętrznej warstwie 
obuwia i chroni kostki przez uderzeniami i naciskiem.

ZABEZPIECZENIE 
PODBICIA

M

Zabezpieczenie podbicia

Obuwie z zabezpieczeniem podbicia zapewnia 
użytkownikowi dodatkową ochronę przed naciskiem lub 
uderzeniem w podbicie. Wbudowane zabezpieczenie 
podbicia ze specjalnie opracowanego materiału EVA ma 
właściwości amortyzujące, jest miękkie i wygodne w 
użyciu. Zabezpieczenie zostało zaprojektowane tak, aby nie 
było odczuwalne podczas chodzenia lub pracy.

MOŻLIWOŚĆ 
PRANIA

Możliwość prania

Obuwie można prać w 40°C. W temperaturze tej uaktywnia 
się bakteriobójcze działanie profesjonalnych środków 
piorących, co powstrzymuje rozwój drobnoustrojów i 
zapewnia higieniczną czystość.

 
BGR 191

DGUV 
REGEL 

112-191

Możliwość ortopedycznych modyfikacji

Wybrane modele obuwia w kolekcji MASCOT® FOOTWEAR 
doskonale nadają się do wprowadzania ortopedycznych 
modyfikacji. Zwróć się do firmy MASCOT, aby dowiedzieć 
się więcej.
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Warto wybrać obuwie o najwyższej klasie 
certyfikatu w zakresie antypoślizgowych 
podeszew („SRC”).

Obuwie ze znakiem ESD zapobiega 
naładowaniu elektrostatycznemu i odprowadza 
ładunki elektrostatyczne od ciała. W ten 
sposób można uniknąć uszkodzeń wrażliwych 
komponentów urządzeń elektronicznych.

MASCOLAYER® to tekstylna ochrona 
antyprzebiciowa, która zapewnia ochronę 
przed gwoździami i ostrymi przedmiotami. Ten 
rodzaj ochrony antyprzebiciowej jest niezwykle 
elastyczny, miękki i lekki. Dzięki MASCOLAYER® 
obuwie staje się elastyczniejsze i zapewnia stałą 
ochronę przed zimnem i ciepłem, co zwiększa 
komfort użytkownika. 

Obuwie, którego zewnętrzną warstwę 
wykonano z tkaniny MASCOTEX®, ma 
właściwości wodoodporne, a zarazem oddycha 
poprzez membranę umieszczoną w tkaninie. 
Aby obuwie spełniało wymagania norm 
dotyczących wodoodporności, musi być w 
stanie nie przepuszczać wody przez min. 
6 godzin. Tkanina MASCOTEX® spełnia te 
wymagania.

Obuwie, którego zewnętrzną warstwę wykonano z 
tkaniny Sympatex®, ma właściwości wodoodporne. 
Aby obuwie spełniało wymagania norm 
dotyczących wodoodporności, musi być w stanie 
nie przepuszczać wody przez min. 12 godziny. 
Tkanina Sympatex® spełnia te wymagania.

Thinsulate™ Insulation to wodoszczelna 
i oddychająca membrana izolacyjna, 
zapewniająca Twoim stopom ciepło.

Boa® jest inteligentnym systemem zapinającym 
będącym alternatywą dla tradycyjnych 
sznurowadeł. Boa® zbudowany jest z kółka 
mechanicznego, które jest połączone 
ze sznurowadłami wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. W celu zapięcia buta należy 
przekręcić kółko, natomiast poprzez uniesienie 
kółka but się rozpina. Boa® ma szczególne 
zastosowanie jeśli zdejmujesz buty wielokrotnie 
w ciągu dnia.

XL EXTRALIGHT® jest wyjątkowo lekkim i 
wytrzymałym materiałem piankowym, który 
wykorzystuje się do produkcji podeszew. Pianka 
jest mocna, elastyczna i amortyzująca, co 
przyczynia się do niezrównanej wygody przy 
każdym stąpnięciu.

Przemysł spożywczy i produkcja
Szukaj tego symbolu, jeśli potrzebujesz 
produktów dla przemysłu spożywczego i 
innych branż, w których istotne znaczenie 
ma wysoki poziom higieny oraz możliwość 
prania (przemysłowego) odzieży.

Marki obuwia

Corporate Wear
Produkty oznaczone tym symbolem są 
dedykowane dla zawodów, w których 
ważny jest reprezentacyjny wizerunek 
firmy, ale obuwie ochronne nie jest 
wymagane.

Przedsiębiorstwa budowlane i 
budownictwo ciężkie
Znajdź solidne i wytrzymałe obuwie z tym 
symbolem jeśli jesteś murarzem, dekarzem, 
budowlańcem, pracownikiem wykonującym 
rozbiórki itd.

Przemysł lekki i logistyka
Ten symbol pomaga znaleźć obuwie dla 
takich branż jak elektronika i montaż, 
magazynowanie, transport i dziedziny 
pokrewne.

Przemysł ciężki
Szukaj tego symbolu, jeśli pracujesz przy 
obróbce metali, produkcji maszyn czy w 
warsztacie mechanicznym.

Rzemiosło i budownictwo lekkie
Szukaj tego symbolu, jeśli pracujesz jako 
stolarz, elektryk, malarz, inżynier itp.

W jakiej branży pracujesz?
Bez względu na to, w której branży pracujesz, z pewnością obowiązują w niej konkretne wymagania dotyczące 
obuwia. Firma MASCOT podzieliła swój asortyment na sześć głównych sektorów, dzięki czemu można łatwo 
znaleźć buty odpowiednie do danej pracy. Warto jednak pamiętać, że o wyborze obuwia decyduje nie tylko 
branża. Uwzględnić należy także kategorię bezpieczeństwa, środowisko pracy i materiał, z którego wykonane 
są buty. Wszystkie te parametry powinny być dostosowane do wykonywanych zadań. 

Symbole branż
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EN ISO 20347EN ISO 20345

O4 S1 S1P S2 S3 S4 S5

• • • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• •

Obuwie ochronne
EN ISO 20345

Obuwie robocze
EN ISO 20347

Kategorie bezpieczeństwa

Głębokość profilu: >2,5 mm 

Wodoodporne zgodnie z normą

Pochłaniające energię

Antystatyczne

Podeszwa zewnętrzna odporna na oleje i benzynę

Profilowana podeszwa

Ochrona przed przebiciem

Podnosek

Antypoślizgowe

Certyfikaty i klasy bezpieczeństwa

EN ISO 20345
Europejska norma EN ISO 20345 dotycząca obuwia 
ochronnego definiuje wymogi, które muszą spełniać 
buty, półbuty i sandały stosowane w obszarach, w 
których zapewnienie bezpieczeństwa ma wysoki 
priorytet. Oferta MASCOT® FOOTWEAR obejmuje szeroki 
wybór obuwia ochronnego z certyfikatem EN ISO 20345.

EN ISO 20347
EN ISO 20347 to europejska norma dot. obuwia 
zawodowego do użytku w pracy, bez ochrony 
palców stóp. Obejmuje ona obuwie o dowiedzionych 
właściwościach antypoślizgowych, amortyzujące, 
oddychające i stabilizujące. W asortymencie 
MASCOT znajdują się produkty certyfikowane za 
zgodność z normą EN ISO 20347, o najwyższej klasie 
antypoślizgowości SRC. 



MASCOT® FOOTWEAR CARBON

F0250-909 7  S1P • • • • • • •
F0251-909 8  S1P • • • • • •
F0252-909 8  S1P • • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR MOVE

F0300-909 11  S1P • • • 300 °C • •
F0301-909 12  S1P • • • • 300 °C • •
F0302-946 15  S1P • • • 300 °C • •
F0303-901 14  

S3 • • • • 300 °C • •
F0304-901 14  

S3 • • • • 300 °C • •
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

F0130-849 17  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0132-996 18  S1P • • • • 140 °C • • • • •
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Tkanina

Tkanina

Nubuk skóra olejowana

Nubuk skóra olejowana

CORDURA®/pełnoziarnista skóra bawola

Tkanina

Tkanina

Tkanina

Tkanina

Tkanina

Wybierz właściwe obuwie ochronne
Przy wyborze obuwia odpowiedniego do danej pracy trzeba rozważyć szereg czynników. Każdy z nich może mieć 
kluczowe znaczenie.

Krok 2 – Materiał wierzchni
Materiał, z którego wykonana jest cholewka 
obuwia, musi być w stanie sprostać wyzwaniom 
środowiska pracy. Jeśli występuje w nim beton, 
chemikalia lub podobne substancje, zalecamy 
buty z grubej, mocnej skóry. Na drugim końcu 
spektrum znajduje się obuwie tekstylne, które 
zwykle jest znacznie elastyczniejsze.

Krok 1 – Branża
Pierwszą ogólną wskazówką przy wyborze 
obuwia roboczego jest branża.
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F0250-909 7  S1P • • • • • • •
F0251-909 8  S1P • • • • • •
F0252-909 8  S1P • • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR MOVE

F0300-909 11  S1P • • • 300 °C • •
F0301-909 12  S1P • • • • 300 °C • •
F0302-946 15  S1P • • • 300 °C • •
F0303-901 14  

S3 • • • • 300 °C • •
F0304-901 14  

S3 • • • • 300 °C • •
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

F0130-849 17  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0132-996 18  S1P • • • • 140 °C • • • • •
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Krok 4 – Wymagania specjalne
Trzeba także zastanowić się, czy obuwie będzie 
narażone na takie czynniki jak zimno, substancje 
barwiące czy środowisko pracy powodujące 
szybsze zużycie konkretnych elementów. Na 
przykład częsta praca w pozycji klęczącej może 
wymagać butów o maksymalnym zewnętrznym 
wzmocnieniu części palcowej.

Krok 3 – Kategoria bezpieczeństwa
Osoby pracujące głównie na zewnątrz mogą 
potrzebować obuwia wodoodpornego.
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MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

F0133-996 18  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0134-902 21    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0135-902 21    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0136-902 20    

S3 • • • 140 °C • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0121-770 23  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0122-771 23  
S3 • • • 140 °C • • • • • •

F0125-773 24  S1P • • • 140 °C • • • • • •
F0127-775 26   

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0128-775 26   

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0129-947 29    

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0140-902 27    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0141-902 27    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0100-910 29   S1P • • • • 140 °C • • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0107-937 34  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0108-937 34  S1P • • • • 140 °C • • • • •
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Pełnoziarnista skóra bawola

Tkanina

Pełnoziarnista skóra bawola

Tkanina

Tkanina/zamsz

Tkanina/zamsz

Pełnoziarnista skóra bawola

Nylon/ zamsz

Pełnoziarnista skóra bawola

CORDURA®/pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola
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F0133-996 18  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0134-902 21    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0135-902 21    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0136-902 20    

S3 • • • 140 °C • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR FLEX

F0121-770 23  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0122-771 23  
S3 • • • 140 °C • • • • • •

F0125-773 24  S1P • • • 140 °C • • • • • •
F0127-775 26   

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0128-775 26   

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0129-947 29    

S3 • • • • 140 °C • • • • • •
F0140-902 27    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0141-902 27    

S3 • • • • 140 °C • • • • •
F0100-910 29   S1P • • • • 140 °C • • • • • •
MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0107-937 34  S1P • • • • 140 °C • • • • •
F0108-937 34  S1P • • • • 140 °C • • • • •
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MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0109-937 33  
S3 • • • • 140 °C • • • • •

F0110-937 33  
S3 • • • • 140 °C • • • • •

F0111-937 31  
S3 • • • 140 °C • • • • •

F0113-937 32  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0114-937 32  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0142-902 36    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0143-902 37    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0144-902 37    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0220-902 44    
S3 • • 300 °C • • • • M

F0451-902 39    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0452-902 41    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0453-902 41    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0454-902 42    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0455-902 42    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0456-902 43    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0457-902 43    
S3 • • • 300 °C • • • • • •
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Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola
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Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola

Pełnoziarnista skóra bawola
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MASCOT® FOOTWEAR

ES
D

MASCOT® FOOTWEAR FIT

F0109-937 33  
S3 • • • • 140 °C • • • • •

F0110-937 33  
S3 • • • • 140 °C • • • • •

F0111-937 31  
S3 • • • 140 °C • • • • •

F0113-937 32  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0114-937 32  
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0142-902 36    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0143-902 37    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

F0144-902 37    
S3 • • • • 140 °C • • • • • •

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0220-902 44    
S3 • • 300 °C • • • • M

F0451-902 39    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0452-902 41    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0453-902 41    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0454-902 42    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0455-902 42    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0456-902 43    
S3 • • • 300 °C • • • • • •

F0457-902 43    
S3 • • • 300 °C • • • • • •
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MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0073-902 46    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0074-902 46    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0084-902 48    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0169-902 49    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0165-902 47  
S3 • • 300 °C • • • • • A

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

F0014-901 51  
S3 • • 120 °C • • • • •

F0025-901 51  
S3 • • 120 °C • • • • •

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

F0800-906 59  S1 • • • • • • •
F0801-906 56  S1 • • • • • • •
F0802-906 55  S2 • • • • • • •
F0820-702 60   

NON SAFETY • • • •
MASCOT® FOOTWEAR COVER

F0850-703 65  O4 • • •
F0851-703 64 S4 • • • •
F0852-703 63  S5S5 • • • • •

82

Pa
tr

z 
st

ro
na

100% PU

100% PU

100% PU

Mikrofibra

Mikrofibra

Mikrofibra

Mikrofibra

Nubuk olejowana

Nubuk olejowana

Skóra licowa

Skóra licowa

Skóra licowa

Skóra bawola

Skóra bawola
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MASCOT® FOOTWEAR

ES
D

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

F0073-902 46    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0074-902 46    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0084-902 48    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0169-902 49    
S3 • • 300 °C • • • • •

F0165-902 47  
S3 • • 300 °C • • • • • A

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

F0014-901 51  
S3 • • 120 °C • • • • •

F0025-901 51  
S3 • • 120 °C • • • • •

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

F0800-906 59  S1 • • • • • • •
F0801-906 56  S1 • • • • • • •
F0802-906 55  S2 • • • • • • •
F0820-702 60   

NON SAFETY • • • •
MASCOT® FOOTWEAR COVER

F0850-703 65  O4 • • •
F0851-703 64 S4 • • • •
F0852-703 63  S5S5 • • • • •
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

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

B
0500-120-15 - PL 07/2020

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.




