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MASCOT® LIGHT
Pełna kolekcja lekkiej odzieży roboczej – najlżejsza kompletna kolekcja w naszym 
asortymencie , o cenach z dolnego segmentu cenowego. Produkty z tej kolekcji 
charakteryzują się gruntownie przetestowanymi fasonem oraz detalami i pomimo niskiej 
wagi są bardzo trwałe. Kolekcja w szczególności zaprojektowana jest dla użytkowników z 
branży przemysłu, a ubrania nadają się do prania przemysłowego.
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LEKKI
POTRÓJNE 

SZWY
ERGONOMICZNY 

KRÓJ
KIESZENIE NA 

KOLANACH ODBLASKI 

MASCOT® Wallan | Kombinezon z kieszeniami na kolanach, niska waga

Numer produktu 15719-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
• Nogawka ergonomicznie skrojona z tyłu, aby nadmiar materiału nie przeszkadzał 

podczas prac w pozycji klęczącej.
• Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie 

nakolanników.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
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LEKKI
POTRÓJNE 

SZWY
ERGONOMICZNY 

KRÓJ
KIESZENIE NA 

KOLANACH ODBLASKI 

MASCOT® Leeton | Ogrodniczki z kieszeniami na kolanach, niska waga

Numer produktu 15769-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Nogawka ergonomicznie skrojona z tyłu, aby nadmiar materiału nie przeszkadzał 

podczas prac w pozycji klęczącej.
• Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie 

nakolanników.
• Kieszeń na calówkę ze wzmocnionym wejściem.
• Standardowo o trzech długościach nogawek, co pozwala na wygodne dopasowanie i 

optymalne rozmieszczenie detali zgodnie z indywidualnym wyborem.
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LEKKI
POTRÓJNE 

SZWY
ERGONOMICZNY 

KRÓJ
KIESZENIE NA 

KOLANACH ODBLASKI 

MASCOT® Temora | Spodnie z kieszeniami na kolanach, niska waga

Numer produktu 15779-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Nogawka ergonomicznie skrojona z tyłu, aby nadmiar materiału nie przeszkadzał 

podczas prac w pozycji klęczącej.
• Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie 

nakolanników.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Standardowo o trzech długościach nogawek, co pozwala na wygodne dopasowanie i 

optymalne rozmieszczenie detali zgodnie z indywidualnym wyborem.

ODDY-
CHALNOŚĆ 

MASCOT® Finley | Kurtka softshell z polarem po wewnętrznej stronie

Numer produktu 15702-253
100% poliester - 280 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Właściwości oddychające.
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
• Kieszeń na piersiach z pionowym suwakiem na telefon komórkowy.
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Zobacz wszystkie produkty na www.mascot.pl

T-Shirt, 50567-959

Obuwie ochronne, F0113-937

Pasek, 50456-990
Skarpety, 50453-912

Spodnie, 15779-330

Kurtka softshell, 15702-253
Czapka wełniana, 50077-843
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LEKKI
POTRÓJNE 

SZWY

MASCOT® Sunbury | Spodenki, niska waga

Numer produktu 15749-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Długość nogawki i rozmiar: 29 cm: C 42-C 68
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Tylne kieszenie z klapkami.
• Kieszenie na udach z klapkami i zakrytymi zatrzaskami.
• Kieszeń na calówkę ze wzmocnionym wejściem.
• Lekki materiał, doskonale sprawdzający się w ciepłym otoczeniu.

LEKKI

MASCOT® Kilmore | Kamizelka, niska waga

Numer produktu 15754-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Lekko przedłużony tył.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Gumki w otworach rękawów zapewniają dobre dopasowanie i ciepło.
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LEKKI

MASCOT® Gladstone | Płaszcz roboczy, niska waga

Numer produktu 15759-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Zamek błyskawiczny, klapki sztormowe i zakryte zatrzaski zapobiegają zarysowaniom.
• Rozcięcia po bokach.
• Fałda na plecach zapewnia dodatkową swobodę ruchów.
• Ergonomiczny kształt rękawów opracowany zgodnie z naturalnym ruchem ramion.
• Rozcięcia w rękawach umożliwiają ich zakasanie.
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Zobacz wszystkie produkty na www.mascot.pl

Kurtka, 15709-330

Obuwie ochronne, F0111-937
Skarpety, 50406-877

Pasek, 03044-990
Spodnie z kieszeniami na udach, 16279-230

T-Shirt, 50567-959

Kurtka zimowe, 15735-126
Czapka wełniana, 50077-843
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LEKKI

MASCOT® Dubbo | Kurtka, niska waga

Numer produktu 15709-330
65% poliester/35% bawełna - 245 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Indywidualne dopasowanie dzięki możliwości regulacji w pasie.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Rozcięcia w rękawach umożliwiają ich zakasanie.

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
ODPORNOŚĆ

MASCOT® Albury | Kurtka zimowa z pikowaną podszewką, wodoodporna 
tkanina

Numer produktu 15735-126
100% poliester - 190 g/m²

Rozmiar: S-4XL
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
• Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy 

umieszczaniu haftu.
• Podszewka z materiałów różnego typu: miękka u góry i gładka na dole tam, gdzie 

kurtka musi podczas ruchu swobodnie przesuwać się po wierzchniej warstwie 
odzieży.

• Właściwości wiatroszczelne i wodoodporne.
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ERGONOMICZNY 
KRÓJ

POTRÓJNE 
SZWY

KIESZENIE NA 
KOLANACH

MASCOT® Maitland | Spodnie z kieszeniami na kolanach, klasa 2

Numer produktu 15979-948
80% poliester/20% bawełna - 250 g/m²

Hi-Vis grupa Y. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 2. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,0900 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Nogawka ergonomicznie skrojona z tyłu, aby nadmiar materiału nie przeszkadzał 

podczas prac w pozycji klęczącej.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Kieszenie na kolanach z wytrzymałego poliestru z  wejściem od dołu na nakolanniki, 

dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Standardowo o trzech długościach nogawek, co pozwala na wygodne dopasowanie i 

optymalne rozmieszczenie detali zgodnie z indywidualnym wyborem.

MASCOT® Forster | Kurtka, niska waga, klasa 2

Numer produktu 15909-948
80% poliester/20% bawełna - 250 g/m²

Hi-Vis grupa A. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 2. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,1700 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Rozmiar: S-4XL
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Poprowadzenie pionowych elementów odblaskowych do końca w dół aż do 

elementów poziomych zwiększa bezpieczeństwo.
• Rozcięcia w rękawach umożliwiają ich zakasanie.
• Indywidualne dopasowanie dzięki możliwości regulacji w pasie.
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MASCOT® SAFE LIGHT

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

POTRÓJNE 
SZWY

KIESZENIE NA 
KOLANACH

MASCOT® Gosford | Ogrodniczki z kieszeniami na kolanach, klasa 2

Numer produktu 15969-948
80% poliester/20% bawełna - 250 g/m²

Hi-Vis grupa Y. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 2. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,1500 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Długość nogawki i rozmiar: 76 cm: C 46-C 58  •  82 cm: C 44-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
• Standardowo o trzech długościach nogawek, co pozwala na wygodne dopasowanie i 

optymalne rozmieszczenie detali zgodnie z indywidualnym wyborem.
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Kieszenie na kolanach z wytrzymałego poliestru z  wejściem od dołu na nakolanniki, 

dzięki czemu nie gromadzi się brud.
• Nogawka ergonomicznie skrojona z tyłu, aby nadmiar materiału nie przeszkadzał 

podczas prac w pozycji klęczącej.

Łatwe łączenie z innymi 
kolekcjami
Zestawiaj i łącz ubiory z linii MASCOT® LIGHT z 
pozostałym asortymentem MASCOT, włącznie z 
fluorescencyjnymi produktami MASCOT® SAFE LIGHT.
Kolekcje MASCOT® LIGHT i MASCOT® SAFE LIGHT 
zostały zaprojektowane z myślą o łączeniu 
ich elementów w eleganckie i funkcjonalne 
zestawy.

CLASSIC FIT

MASCOT® Bowen | Koszulka polo, klasyczny krój, klasa 2

Numer produktu 50593-972, pomarańcz / żółty
100% poliester - 130 g/m²

Numer produktu 50593-976, czerwony
100% poliester - 160 g/m²

Hi-Vis grupa C. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 2. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,1900 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Rozmiar: S-4XL
• Kołnierz ze ściągaczem.
• Poprowadzenie pionowych elementów odblaskowych do końca w dół aż do 

elementów poziomych zwiększa bezpieczeństwo.
• Przerywane taśmy refleksyjne wzdłuż boków zapewniające większą swobodę ruchu.
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

MASCOT® Kiama | Kurtka softshell z polarem po wewnętrznej stronie, klasa 2

Numer produktu 15902-253
100% poliester - 280 g/m²

Hi-Vis grupa A. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 2. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,1600 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Rozmiar: S-4XL
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Właściwości oddychające.
• Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
• Poprowadzenie pionowych elementów odblaskowych do końca w dół aż do 

elementów poziomych zwiększa bezpieczeństwo.
• Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
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MASCOT® SAFE LIGHT

Obejrzyj cały asortyment odzieży ochronnej 
MASCOT na stronie www.mascot.pl

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

WODO-
ODPORNOŚĆ

MASCOT® Penrith | Kurtka zimowa z pikowaną podszewką, wodoodporna 
tkanina, klasa 3

Numer produktu 15935-126
100% poliester - 190 g/m²

Hi-Vis grupa A. Poświadczone certyfikatem EN ISO 20471 - klasa 3. Produkt zachowuje 
certyfikat dla powierzchni naniesionego logo wynoszącej0,0800 m². W celu zachowania 
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej 
może. Wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. 

Rozmiar: S-4XL
• Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach najbardziej narażonych na 

zabrudzenie.
• Podszewka z materiałów różnego typu: miękka u góry i gładka na dole tam, gdzie 

kurtka musi podczas ruchu swobodnie przesuwać się po wierzchniej warstwie 
odzieży.

• Właściwości wiatroszczelne i wodoodporne.
• Poprowadzenie pionowych elementów odblaskowych do końca w dół aż do 

elementów poziomych zwiększa bezpieczeństwo.
• Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
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Wymiary dla fasonów męskich Wymiary dla fasonów damskich
H. Rozmiar głowy
Zmierz obwód głowy.

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

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

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

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

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

L1. Obwód bioder
Mierzy się wokół najszerszego 
punktu bioder.

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

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

T. Wysokość
Twoja całkowita wysokość.

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

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

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

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

XXS

A - Obwód klatki piersiowej (cale) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Obwód klatki piersiowej (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

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

P - Obwód szyi (cale) 2019.5191817.516.515.514

Koszule

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

Nakrycia głowy

H - Rozmiar głowy (cale)

H - Rozmiar głowy (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS

L1 - Obwód w biodrach (cm) 90 15415014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Obwód w talii (cale) 4038363433

K1/K2 - Obwód w talii (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Dżinsy

E - Długość nogawek (cale)

E - Długość nogawek (cale)

3634

35

32

32

30

30

E - Długość nogawek (cm)

E - Długość nogawek (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Obwód w talii (cale)*

*Ogrodniczki nie są dostępne w rozmiarach nieparzystych.

K1/K2 - Obwód w talii (cm)*

L1 - Obwód w biodrach (cale) 35.5 60.55957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

5856.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

148143

C74C72

6XL5XL
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ODDY-
CHALNOŚĆ 

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

WIATRO-
SZCZELNOŚĆ 

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

WODO-
ODPORNOŚĆ

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

LEKKI

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

ERGONOMICZNY 
KRÓJ

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

POTRÓJNE 
SZWY

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

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

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

ODBLASKI 

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

Oeko-Tex standard 100
Pewność zastosowanych materiałów. Przetestowane w kierunku 
substancji szkodliwych.
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MASCOT pracuje nad tworzeniem 
zrównoważonych rozwiązań w całym 
łańcuchu produkcyjnym. Jako globalne 
przedsiębiorstwo branży tekstylnej ponosimy 
wielką odpowiedzialność za dobro człowieka 
i środowiska, zarówno w naszych zakładach, 
jak i w pozostałej części łańcucha dostaw. 
Odpowiedzialność tę oczywiście w pełni na siebie 
przyjmujemy.

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

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

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

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

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

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

Firma MASCOT oferuje wyłącznie produkty gruntownie 
przetestowane pod kątem długiej żywotności. Obejmuje 
to wszystkie aspekty, od wyboru materiału przez bardzo 
solidne szwy, aż do wzmocnień w miejscach szczególnie 
narażonych na zużycie. Ubrania szyjemy we własnych 
fabrykach, w związku z czym możemy zagwarantować 
stuprocentową kontrolę jakości. Wszystko to oznacza, 
że produkty MASCOT wyróżniają się bardzo długim 
okresem eksploatacji. Jest to niezwykle istotne w 
rachunku działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore to internetowy system 
logistyczny umożliwiający składanie zamówień. 
System został opracowany z myślą o przyspieszeniu 
i ułatwieniu procesów składania i przetwarzania 
zamówień, a także o wyeliminowaniu błędów. 
Sprawnie dostosowuje się do profilu i potrzeb 
poszczególnych przedsiębiorstw, oferując im 
odpowiedni asortyment odzieży roboczej i środków 
ochrony indywidualnej. Zwróć się do lokalnego 
dystrybutora MASCOT i już dziś zacznij korzystać z 
naszego systemu! 
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MASCOT oferuje bezproblemowe rozwiązanie dla odzieży 
roboczej dla międzynarodowych, transgranicznych 
przedsiębiorstw. Jeśli Twoja firma zatrudnia ponad 1000 
użytkowników odzieży roboczej na całym świecie, to uzyskasz 
wszystkie korzyści związane z posiadaniem tylko jednego 
punktu kontaktowego w MASCOT.

Globalne 
rozwiązanie dla 
odzieży roboczej
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MASCOT zarządza 
Twoim globalnym 
rozwiązaniem dla 
odzieży roboczej
• Szybka, bezbłędna dostawa na całym 

świecie - przy minimalnym nakładzie 
środków

• Ogólnoświatowe centralne zarządzanie 
projektem - z jednym punktem 
kontaktowym

• Sieć dystrybucji w całej Europie, oraz 
dystrybutorzy na całym świecie

• Jednolita jakość, produkty i usługi

Oszczędzaj czas i pieniądze 
dzięki globalnej umowie
Prowadzisz działalność za granicą? MASCOT 
może uprościć proces zakupów odzieży roboczej 
i zaoferować jedno - globalne - rozwiązanie dla 
Twojej firmy.
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Nadruki i hafty
W ramach zamówienia na dostawę odzieży roboczej MASCOT możemy 
nanieść na nią nadruk lub haft. Niezależnie od wybranej metody składania 
zamówień, zlecenie wykonania nadruku czy haftu jest bardzo proste. 
Zapewnia to efektywne i sprawne przetwarzanie zamówień, dzięki czemu 
pracownicy nie muszą długo czekać na odzież ozdobioną nazwą firmy. 
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MASCOT – szybki, łatwy i 
przywiązujący wagę do jakości wybór
Współpraca z MASCOT jest prosta. Udostępniamy pełen 
asortyment odzieży roboczej i obuwia ochronnego – od 
stóp do głów, na zimę i na lato. Wszystko można nabyć 
w jednym miejscu, a wsparcie sprzedażowe dostępne 
jest na całym świecie. Można też w dowolnym stopniu 
zautomatyzować swój obrót handlowy z MASCOT. 

Współpraca z MASCOT przebiega bardzo 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 4,8 miliona 
produktów. Bezbłędnie i szybko. Na życzenie produkty 
pakujemy indywidualnie.
Wybór oferty MASCOT to świadome postawienie na 
jakość. Nie chodzi tylko o to, że sama odzież 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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2800+ 
PRACOWNIKÓW

FIRMA
RODZINNA

EFEKTYWNA 
DZIAŁALNOŚĆ 

DZIĘKI SAP

CERTYFIKAT

ISO 9001
MASCOT®
WORKWEAR

PONAD 3500 
DYSTRYBUTORÓW 
NA CAŁYM ŚWIECIE

4 WŁASNE 
FABRYKI W LAOSIE 

I  WIETNAMI

WŁASNY PERSONEL 
DZIAŁU SPRZEDAŻY W  

15 EUROPEJSKICH 
KRAJACH

MIĘDZYNA-
RODOWE 

NAGRODY

NUMERÓW 
KATALOGOWYCH

32000

PEWNOŚĆ 
DOSTAW 

98%

ROK ZAŁOŻENIA
1982

+600 
WYJĄTKOWYCH 

PRODUKTÓW

4.800.000
PRODUKTÓW W 
MAGAZYNACH

SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNA 

PRODUKCJA

SA8000
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Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang 
Tel. +45 87 24 47 00 · Dział obsługi klienta +48 221040910 
info@mascot.pl · www.mascot.pl

PL 1220
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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.
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear


