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Att tillverka skor är flera tusen år gammalt hantverk. I början var 
skor utrustning för att skydda fötterna, men redan för ett par tusen 
år sedan blev de också ett mode- och prestigefenomen. Senare 
har man uppfunnit skyddsskor med säkerhetskomponenter. Vi 
har återvänt till skor, som först och främst ska skydda fötterna. 
Dagens skyddsskor ska också medverka till komforten under en 
lång arbetsdag. Därför har den ergonomiska utformningen av 
skyddsskor med plats för både tårna och säkerhetskomponenter 
blivit ännu viktigare.

Du känner kanske ordspråket ”Skomakare bliv vid din läst”. Och det 
är just detta de gör på Fagus, där MASCOTs skoläster utvecklas. En 
läst är en form som används vid tillverkning av skor, så att skon får 
exakt den ergonomiska passformen som är så viktig för användare 
av skyddsskor. Hos Fagus är tillverkning av skoläster ett hantverk, 
där toppmodern teknologi och gammalt hantverk går hand i hand. 
Den första lästen är handtillverkat av trä med millimeterprecision. 
Trälästen används sedan som en form för att tillverka lästformar av 
plast till varenda högra och vänstra sko i alla storlekar.

Professionellt hantverk 
skapar komfort

Säkerhet och komfort

För MASCOT betyder skons komfort lika mycket som 
säkerheten. Därför väljer vi inte bara en färdig läst från 
en leverantör. I stället samarbetar MASCOT med en av de 
bästa kvarvarande lästproducenterna i Europa, Fagus, som 
har utvecklat läster i över 100 år. Både här och i allt annat 
utvecklingsarbete går MASCOT hela vägen. Vi vill säkra 
oss om att skorna får precis den goda komforten som våra 
skoanvändare behöver under en lång arbetsdag.
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EU storlek 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

UK storlek 2.5 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13

US storlek 3 4 5 6 7 7.5 8 9 10 11 11.5 12 13 14

Vidd 8 8 8 8 8 8 8 8

Vidd 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Måttabell

Konstruktion och tungt byggnadsarbete

Bransch Symboler

Lätt industri och transport

Tung industri

Hantverk och lätt byggnadsarbete

Skyddsklasser

MASCOT® FOOTWEAR är professionella skyddsskor till proffs. Därför hittar du endast skor med full säkerhet i katalogen: alla skor har t ex 
tåhätta och spikskydd och de är halksäkra (godkänt enligt EN ISO 20345:2011). 

Säkerhet handlar också om att ta hand om sin kropp på längre sikt. Här är god gångkomfort avgörande, och därför är komfort ett viktigt 
kvalitetsmål för MASCOT. Vi testar alla skor både i laboratoriet och på arbetsplatserna innan de kommer ut i butikerna. TESTED TO WORK 
betyder att MASCOT® FOOTWEAR har perfekt ergonomi, stöd och dämpning till långa arbetsdagar.

Full säkerhet

S1P-skor:
• Godkänt enligt EN ISO 20345:2011
• Spikskydd
• Tåhätta
• Halksäker
• Olje- och bensinbeständig sula
• Stötdämpande
• Antistatisk
• Andas
• Lämplig för arbete inomhus samt utomhusarbete i torrt 

väder.

S3-skor:
• Godkänt enligt EN ISO 20345:2011
• Spikskydd
• Tåhätta
• Halksäker
• Olje- och bensinbeständig sula
• Stötdämpande
• Antistatisk
• Vattenavvisande enligt normen
• Lämplig för utomhusarbete samt arbete i smutsiga och 

fuktiga miljöer.
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Symbolöversikt

METALLFRI

Metallfria skor
När skon är märkt med denna symbol, är det helt utan metall. Varken 
sula, tåhätta eller öljetter innehåller metall. Detta skodon är därför 
mycket användbart t.ex. på flygplatser.

BOA® 
VRIDFÄSTET

Patenteret Boa® låsmekanism
Boa® är ett smart låssystem och ett alternativ till traditionella 
skosnören. Boa består av ett mekanisk hjul med snören av rostfritt 
stål. Vrid hjulet för att låsa skon. När du ska ta av skon, lossnar du 
snören genom att lyfta på hjulet. Boa är särskilt praktisk när du 
behöver ta skor av och på flera gånger under dagen.

 
ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

Ergonomisk komposittåhätta
Tåhättan skyddar tårna mot slag och tryck, och den är testad till 
200 joule (EN 12568). Den är tillverkat av kompositmaterial och är 
metallfri. Tåhättans utformning är ergonomisk och den följer fotens 
naturliga form och rörelser. Detta innebär bl a god rörelsefrihet och 
att det inte finns något som skaver när du sitter på hugg.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA

Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
Tåhättan skyddar tårna mot slag och tryck utifrån. Hättan är testad 
och kan tåla ett tryck på 200 joule. Den ergonomisk formade 
aluminiumtåhättan har rymlig passform, som ger gott om plats för 
tårna, till exempel när du böjer foten. Tåhättan ger också extra skydd 
för lill- och stortån.

TEXTIL-
SPIKSKYDD

Textilspikskydd
Skon har textilspikskydd som är tillverkat av specialfiber. Spikskyddet 
är certifierat enligt ISO EN 20 345, och uppfyller kraven för S3-skor. 
Skon är mer flexibel och ger bättre skydd mot kyla och värme, vilket 
ger hög komfort för användaren.

STÅLSPIKSKYDD

Stålspikskydd
Skons sula är försedd med en tunn platta av stål, som förhindrar att 
spik och vassa föremål tränger in i foten/skon. Spikskydd av stål är 
testat enligt EN 12568.

SKAFT

Stabiliserande multifunktionsskaft med 
stötdämpning
Den specialutvecklade multifunktionsskaften är gjord av styvt 
nylonmaterial. Skaften stabiliserar den mittersta delen av foten och 
bidrar till att skodonet böjer sig på rätt ställe. I denna skaft har lagts 
in en liten kudde av komfortskum, som är stötdämpande. Den är 
placerad så att hälen alltid är i kontakt med denna komfortzon, och 
det ger bra fotfäste i skodonet samt avlastar ryggen.

NON-MARKING
SUL

Non marking sula - färgar inte av
Denna symbol bör du leta efter om du vill vara helt säker på att ditt 
skodon inte färgar av sig på golvet och andra ytor. Skor med denna 
symbol är försedda med en sula av PU/PU, som inte färgar av sig.

PU/TPU SUL

120˚ 

Sulmaterial av PU/TPU, värmebeständig upp 
till 120°C
Mellansulan är gjord av PU och yttersulan är gjord av TPU. Sulorna tål 
temperaturer upp till 120°C. TPU är ett termoplastiskt material, som 
har mycket hög slitstyrka. Alla MASCOTs PU/TPU-sulor är olje- och 
bensinresistenta.

PU/PU SUL

140˚ 

Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 
140°C
Både mellansulan och yttersulan är tillverkad av PU, som är ett 
skummaterial, och mycket stöt- och halkdämpande. Sulorna tål 
temperaturer upp till 140 °C. Alla MASCOTs PU/PU-sulor är olje- och 
bensinresistenta.

PU/GUMMI 
SUL

180˚ 

Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständigt 
upp till 180 °C
Mellansulan är tillverkad av PU och yttersulan är tillverkad av gummi. 
Gummi är mycket värmebeständigt och tål temperaturer upp till 180 
°C. Alla MASCOTs PU/gummisulor är olje- och bensinresistenta samt 
resistenta mot vissa kemikalier.

PU/GUMMI
SUL

300˚ 

Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp 
till 300°C
Mellansulan är tillverkad av PU och yttersulan är tillverkad av gummi. 
Gummi är mycket värmebeständigt och tål temperaturer upp till 
300 °C kontaktvärme. Alla MASCOTs PU/gummisulor är olje- och 
bensinresistenta samt resistent mot vissa kemikalier.

HALKSÄKER SULA

Halksäker sula
Superbra grepp mot underlaget med halksäker sula. Godkänd 
både enligt SRA (tvål på keramik) och SRB (glycerol på stål), vilket 
automatiskt ger bästa standarden för halksäkerhet, SRC.

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ

Tåförstärkning
Pronose eller tåförstärkningen är en extra förstärkning på skospetsen, 
som ökar slitstyrkan betydligt, vilket förlänger skons livstid. Skor som 
är lämpliga för arbete på knä.

ANKELSKYDD

Ankelskydd
Ett specialutvecklat ankelskydd är inbyggt både på fotens ut- och 
insida, och det skyddar fotknölarna mot slag och tryck. 

ESD GODKÄND

ESD-godkänd
Både skon och inläggssulan är ESD-godkända. Skor med denna 
beteckning leder bort statisk elektricitet från kroppen på ett 
kontrollerat sätt.
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Se sidan 43
Sockor

MASCOT® Kilimanjaro
Se sidan 36

MASCOT® Pelmo
Se sidan 44

MASCOT® Oro
Se sidan 21

MASCOT® Meru
Se sidan 25

MASCOT® Logan
Se sidan 41

MASCOT® Preston
Se sidan 17

MASCOT® Kenya
Se sidan 35

MASCOT® Mont Blanc
Se sidan 9

MASCOT® Elgon
Se sidan 25

MASCOT® Langley
Se sidan 17

MASCOT® Elbrus
Se sidan 21

MASCOT® Bimberi Peak
Se sidan 9

FIT-SERIEN
• Ergonomisk komposittåhätta och textilspikskydd – utan metall
• Grå PU/PU-yttersula, som lämnar inga spår (non marking)
• Värmebeständig upp till 140°C
• Multifunktionsskaft
• ESD-godkänt enligt DIN EN 61340-4-3
• Steggrepp
• Optimal komfort med stötdämpande innersulor

Tillbehör
• Sockor
• Impregneringsspray
• Inläggssulor
• Skosnöre

STABLE-SERIEN
• PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 180°C
• Multifunktionsskaft
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Lätt formgjuten tåförstärkning

SPORT-SERIEN
• Flexibel PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 300°C
• Multifunktionsskaft
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Lätt formgjuten tåförstärkning
• ESD-godkänt enligt DIN EN 61340-4-3

SOLID-SERIEN
• PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 300°C
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Kraftig formgjuten tåförstärkning ger hög slitstyrka i  

knäliggande arbete
• Robust sula med djupt mönster, lämplig till tungt  

byggnadsarbete

FLEX-SERIEN
• Extra flexibel PU/TPU-sula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 120°C
• Multifunktionsskaft
• Steggrepp
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TILLBEHÖR

MASCOT® Paldor
Se sidan 30

MASCOT® Boron
Se sidan 29

MASCOT® El Misti
Se sidan 38

MASCOT® Eagle
Se sidan 19

MASCOT® Pollux
Se sidan 44

MASCOT® Pollino
Se sidan 44

MASCOT® Katesh
Se sidan 39

MASCOT® Kamet Plus
Se sidan 24

MASCOT® Craig
Se sidan 26

MASCOT® Batura Plus
Se sidan 23

MASCOT® Alpamayo
Se sidan 14

MASCOT® Sanford
Se sidan 18

MASCOT® Fujiyama
Se sidan 13

MASCOT® Manaslu
Se sidan 10

MASCOT® Chamlang
Se sidan 36
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FIT-SERIEN
• Ergonomisk komposittåhätta och textilspikskydd  

– utan metall
• Grå PU/PU-yttersula, som lämnar inga spår  

(non marking)
• Värmebeständig upp till 140°C
• Multifunktionsskaft
• ESD-godkänt enligt DIN EN 61340-4-3
• Steggrepp
• Optimal komfort med stötdämpande innersulor
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(Skon har exakt samma egenskaper som kängan ovan)

MASCOT® Mont Blanc | Skyddsskor
Artikelnummer: F0110-937-09
Läder  Str. 42: 610 g

Dessa skor är helt metalfria, 
vilket gör dem lämpliga för 

flygplatser.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 

gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 

stege.

Slitstark PU/PU-sula lämnar inga 
spår. Halksäker sula med SRC.

Komposittåhättan är metallfri. 
Ergonomisk design, extra skydd, 

stor rörlighet.

Stötdämpande EVA-innersula. 
Andas, TPU-hålfotsinlägg. Skorna 

är ESD-godkända med denna 
innersula.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

METALLFRI

 
ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

TEXTIL-
SPIKSKYDD SKAFT PU/PU SUL

140˚ 

NON-MARKING
SUL ESD APPROVED

MASCOT® Bimberi Peak | Skyddskängor
Artikelnummer: F0109-937-09
Läder  Str. 42: 620 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC.

• Metallfria skor
• Ergonomisk komposittåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 140°C
• Non marking sula - färgar inte av
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3
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Leverans från januari 2015

Öppna: Lyft på hjulet och snören lossnar omedelbart.

Stäng: Vrid på hjulet för att snöra på skon till perfekt passform.

Stötdämpande EVA-innersula. 
Andas, TPU-hålfotsinlägg. Skorna 
är ESD-godkända med denna 
innersula.

Slitstark PU/PU-sula lämnar inga 
spår. Halksäker sula med SRC.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 
gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 
stege.

Patenterat Boa® vridfäste med 
snören av rostfritt stål, lätt 
vridlåsning och snabb klick-
öppning.

Komposittåhättan är metallfri. 
Ergonomisk design, extra skydd, 
stor rörlighet.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

BOA® 
VRIDFÄSTET

 
ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

TEXTIL-
SPIKSKYDD SKAFT PU/PU SUL

140˚ 

NON-MARKING
SUL ESD APPROVED

MASCOT® Manaslu | Skyddsskor
Artikelnummer: F0111-937-09
Läder  Str. 42: 600 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC.

• Patenteret Boa® låsmekanism
• Ergonomisk komposittåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 140°C
• Non marking sula - färgar inte av
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3
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BOA® 
VRIDFÄSTET

Boa®-låsmekanism

Skor med det patenterade Boa®-vridfästet är en stor hjälp 
i en hektisk vardag. Med Boa®-vridfäste kan du snabbt ta 
skor av och på. Boa består av ett mekanisk hjul med snören 
av rostfritt stål. Vrid hjulet för att låsa skon. När du ska ta 
av skon, lossnar du snören genom att lyfta på hjulet. Boa 
är särskilt praktisk när du behöver ta skor av och på flera 
gånger under dagen.
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ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

Ergonomisk komposittåhätta

Komposittåhättan är metallfri. Tillsammans med andra 
metallfria skodelar, t x textilspikskydd, kan du få en metallfri 
skyddssko, som är speciellt användbar t ex på flygplatser. 
Eftersom det inte finns metall i skon, minskar risken för 
köldbryggor.

Denn ergonomiska tåhättan ökar skyddet för både lilltån och 
stortån jämfört med traditionella tåhättor. Den är utformat 
enligt fotens naturliga rörelser, så det finns heller inte något 
som skaver när du sitter på hugg.
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Tvärsnitt av ergonomisk tåhätta
Tåhättans insida har ergonomisk snitt, och det finns god 
plats för alla tår och inga skavande kanter.

MASCOT® Fujiyama skyddssandal finns 
både i damstorlekar (vidd 8, stl. 35-41) och 
herrestorlekar (vidd 11, stl. 39-48).

Dessa skor är helt metalfria och 
har tekstilspikskydd, vilket gör 

dem lämpliga för flygplatser 
och förhindrar risk för termiska 

bryggor.

Slitstark PU/PU-sula lämnar inga 
spår. Halksäker sula med SRC.

Komposittåhättan är metallfri. 
Ergonomisk design, extra skydd, 

stor rörlighet.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 

gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 

stege.

Stötdämpande EVA-innersula. 
Andas, TPU-hålfotsinlägg. Skorna 

är ESD-godkända med denna 
innersula.

Andningsbar tygfoder och 
textilinlägg i skaftet för bättre 

luftväxling.

METALLFRI

 
ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

TEXTIL-
SPIKSKYDD SKAFT PU/PU SUL

140˚ 

NON-MARKING
SUL ESD APPROVED

MASCOT® Fujiyama | Skyddsskor
Artikelnummer: F0108-937-09
Läder  Str. 38: 530 g  Str. 42: 610 g
EU str.: 35-41  Vidd 08 | 39-48  Vidd 11 |  
UK str.: L 2-7  Vidd 08 | M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC.

• Metallfria skor
• Ergonomisk komposittåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 140°C
• Non marking sula - färgar inte av
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3
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MASCOT® Alpamayo skyddssandal finns 
både i damstorlekar (vidd 8, stl. 35-41) och 
herrestorlekar (vidd 11, stl. 39-48).

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 
gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 
stege.

Dessa skor är helt metalfria och 
har tekstilspikskydd, vilket gör 
dem lämpliga för flygplatser 
och förhindrar risk för termiska 
bryggor.

Slitstark PU/PU-sula lämnar inga 
spår. Halksäker sula med SRC.

Komposittåhättan är metallfri. 
Ergonomisk design, extra skydd, 
stor rörlighet.

Stötdämpande EVA-innersula. 
Andas, TPU-hålfotsinlägg. Skorna 
är ESD-godkända med denna 
innersula.

Kardborreband kan förkortas.

METALLFRI

 
ERGONOMISK 
KOMPOSIT-
TÅHÄTTA

TEXTIL-
SPIKSKYDD SKAFT PU/PU SUL

140˚ 

NON-MARKING
SUL ESD APPROVED

MASCOT® Alpamayo | Skyddssandal 
Artikelnummer: F0107-937-09
Läder  Str. 38: 550 g  Str. 42: 590 g
EU str.: 35-41  Vidd 08 | 39-48  Vidd 11 |  
UK str.: L 2-7  Vidd 08 | M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC.

• Metallfria skor
• Ergonomisk komposittåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 140°C
• Non marking sula - färgar inte av
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3



M
A

SC
O

T® FO
O

TW
EA

R
 - FIT

Ω (OHM)

103 104 105 106 107 108 109 1010

ESD

15

ESD

ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrostatisk urladdning inträffar när två föremål med olika 
elektriska laddningar kommer i kontakt med varandra. Om 
den elektriska laddningen släpps i känsliga elektroniska 
komponenter, t ex ett minneskort, kan detta skadas. Det kan 
innebära höga kostnader eftersom komponenterna måste 
repareras eller bytas ut.  
ESD-godkända skor avleder personen enligt EN 61340, om 
golvet uppfyller ESD-kraven.
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SPORT-SERIEN
• Flexibel PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 300°C
• Multifunktionsskaft
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Lätt formgjuten tåförstärkning
• ESD-godkänt enligt DIN EN 61340-4-3
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(Kängan har exakt samma egenskaper som skon ovan)

MASCOT® Preston | Skyddskängor
Artikelnummer: F0104-906-0902
Läder/textil  Str. 42: 640 g

Dubbel effekt: både den 
uttagbara inläggssulan och 

den flexibla PU/gummisulan är 
stödarbsorberande.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 

område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

Halksäker och slitstark sula (SRC-
certifierad).

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

Stabil sko med bra grepp.

Formgjuten tåförstärkning ger 
hög slitstyrka.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

HALKSÄKER SULA ESD GODKÄND

MASCOT® Langley | Skyddsskor
Artikelnummer: F0103-906-0902
Läder/textil  Str. 42: 580 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Halksäker sula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• Extra lätt och flexibel sulkonstruktion
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3
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MASCOT FAL 2100 
ergonomisk tåhätta

MASCOT har utvecklat sin egen ergonomiskt utformade 
tåhätta som ger mer skydd på både bredden och längden av 
foten och mer skydd för den lilla och stora tån. Samtidigt ger 
det användaren större rörelsefrihet.

Standard tåhätta

Ergonomiskt formad tåhätta

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

Halksäker och slitstark yttersula 
(SRC-certifierad), olje- och 
bensinbeständig samt beständig 
mot vissa kemikalier.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 
område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

Formgjuten tåförstärkning ger 
hög slitstyrka.

Med svettransporterande ECS-
inläggsula med god passform 
samt stötabsorberande häl.

Starkt och hållbart 
kardborreband kan förkortas.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

HALKSÄKER SULA ESD GODKÄND

MASCOT® Sanford | Skyddsskor
Artikelnummer: F0099-906-09
Läder/textil  Str. 42: 580 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Halksäker sula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• Extra lätt och flexibel sulkonstruktion
• Kardborrebandet kan förkortas efter behov
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3
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ESD

ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrostatisk urladdning inträffar när två föremål med olika 
elektriska laddningar kommer i kontakt med varandra. Om 
den elektriska laddningen släpps i känsliga elektroniska 
komponenter, t ex ett minneskort, kan detta skadas. Det kan 
innebära höga kostnader eftersom komponenterna måste 
repareras eller bytas ut.  
ESD-godkända skor avleder personen enligt EN 61340, om 
golvet uppfyller ESD-kraven.

Dubbel effekt: både den 
uttagbara inläggssulan och 

den flexibla PU/gummisulan är 
stödarbsorberande.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 

område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

Halksäker och slitstark sula (SRC-
certifierad).

Kardborreband kan förkortas.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

Formgjuten tåförstärkning ger 
hög slitstyrka.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

HALKSÄKER SULA ESD GODKÄND

MASCOT® Eagle | Skyddssandal 
Artikelnummer: F0096-906-0902
Läder/textil  Str. 42: 550 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Halksäker sula
• Iläggssula med stötdämpning i framfot och häl
• Extra lätt och flexibel sulkonstruktion
• Kardborrebandet kan förkortas efter behov
• ESD-godkänd enligt DIN EN 61340-4-3



SOLID  
MASCOT® FOOTWEAR
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SOLID-SERIEN
• PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 300°C
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Kraftig formgjuten tåförstärkning ger hög slitstyrka i 

knäliggande arbete
• Robust sula med djupt mönster, lämplig till tungt 

byggnadsarbete
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(Skon har exakt samma egenskaper som kängan ovan)

MASCOT® Oro | Skyddsskor
Artikelnummer: F0073-902-0907
Buffellskinn  Str. 42: 690 g

Mycket behaglig med 
stötabsorberande mellansula.

Sulmaterialet av PU/gummi är 
speciellt utvecklat till krävande 
miljöer, värmeresistent upp till 

300°C kontaktvärme.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 

knäliggande arbete.

Bli sedd - reflexerna ökar din 
säkerhet i vardagen.

Stabiliserad med TPU-inlägg, som 
ger en hög slitstyrka på hälen, 

när skon tas av.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 

område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA STÅLSPIKSKYDD
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Elbrus | Skyddskängor
Artikelnummer: F0074-902-0907
Buffellskinn  Str. 42: 760 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Stålspikskydd
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• Halksäker sula



ENERGY

Ankelbeskyttelse (AN)
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Ankelskydd

Tre skikt av skydd absorberar och sprider tryck och slag på 
fotleden. Ankelskyddet är certifierat enligt EN ISO 20345 och 
är fyra gånger starkare än standarden kräver (tryckeffekt 4,8 
kN).
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Sulmaterialet av PU/gummi är 
speciellt utvecklat till krävande 
miljöer, värmeresistent upp till 

300°C kontaktvärme.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 

knäliggande arbete.

Trelagers ankelskydd absorberar 
och sprider tryk och slag på 

ankeln, certifierad enligt EN ISO 
20345.

Halksäker och slitstark yttersula 
(SRC-certifierad), olje- och 

bensinbeständig samt beständig 
mot vissa kemikalier.

Flamsäkra Nomex® skosnören.
Aluminiumtåhätta med 

ergonomisk design och stor 
rörlighet.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA STÅLSPIKSKYDD
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA ANKELSKYDD

MASCOT® Batura Plus | Skyddskängor
Artikelnummer: F0165-902-0907
Fullnarv  Str. 42: 820 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Stålspikskydd
• Ankelskydd
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-hälkappa
• Reflexer
• Vattenavvisande
• Flammsäkra Nomex® skosnören
• Vikbar tunga
• Halksäker sula
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SympaTex®

SympaTex® är ett av världens ledande vattentäta och 
andningsbara membran. MASCOT använder materialet i 
MASCOT® Kamet Plus och MASCOT® Kenya. I tillverkning 
av SympaTex® används avancerad teknologi, och resultatet 
är ett material som är bara 5 mikrometer (0,005 mm) tunt. 
Dina fötter är 100 % säkrade mot vind och vatten, samtidigt 
som materialet låter fötterna andas.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 
knäliggande arbete.

Den ergonomiska 
aluminiumtåhättan ger extra 
skydd till tårna och ökad 
rörelsefrihet.

Sulmaterialet av PU/gummi är 
speciellt utvecklat till krävande 
miljöer, värmeresistent upp till 
300°C kontaktvärme.

Mycket behaglig med 
stötabsorberande zoner i både 
häl och sula.

Vattentät Sympatex®-membran 
andas och är vattentät i upp till 
12 timmar åt gången.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Kamet Plus | Skyddskängor
Artikelnummer: F0169-902-09
Fullnarv  Str. 42: 800 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-hälkappa
• Reflexer
• Sympatex® membran
• Vikbar tunga
• Vattenavvisande
• Halksäker sula
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Mycket behaglig med 
stötabsorberande zoner i både 

häl och sula.

Sulan är olje- och 
bensinbeständig samt beständig 
mot vissa kemikalier, dessutom 
värmebeständig upp till 300°C 

kontaktvärme.

Halksäker och slitstark sula (SRC-
certifierad).

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 

rörlighet.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 

knäliggande arbete.

Slitstarka, fuktabsorberande och 
antistatiska inläggssulor.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA STÅLSPIKSKYDD
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Elgon | Skyddskängor
Artikelnummer: F0022-902-09
Fullnarv  Str. 42: 770 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Stålspikskydd
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• Halksäker sula

MASCOT® Meru | Skyddsskor
Artikelnummer: F0021-902-09
Fullnarv  Str. 42: 680 g

(Skon har exakt samma egenskaper som kängan ovan)
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Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 
gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 
stege.

Sulan är olje- och 
bensinbeständig samt beständig 
mot vissa kemikalier, dessutom 
värmebeständig upp till 300°C 
kontaktvärme.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 
knäliggande arbete.

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 
rörlighet.

Isolerande Thinsulate™ 
Insulation foder garanterar att 
fötterna förblir varma i kalla 
miljöer. 

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Craig | Skyddsstövlar
Artikelnummer: F0084-902-09
Fullnarv  Str. 42: 815 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Thinsulate™ isolering
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• Halksäker sula
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HALKSÄKER SULA

Stå stadigt

Öka arbetssäkerheten genom att förebygga halka och fall. 
Med MASCOTs skor och stövlar får du certifierade halksäkra 
sulor. Samtidigt får du en komfort i särklass, och foten får 
plats och stöd, där det behövs. Tåkappan är ergonomiskt 
formad, så det finns inget som irriterar – även om du sitter 
på huk.
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Lämplig för svetsning

MASCOT har utvecklat en speciell skyddskänga för svetsning. 
MASCOT® Boron har en specialdesignad överdel som 
förhindrar att gnistor kommer i kängan. Skulle det ändå 
hända kan kängan snabbt tas av med hjälp av lätt öppning. 
Fodret är tillverkat av högkvalitetsläder, och en vilsekommen 
gnista skadar inte. Sulan är värmebeständig upp till 300°C.
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Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 

rörlighet.

Sulan är  olje- och 
bensinbeständig samt beständig 

mot vissa kemikalier.

Halksäker och slidstark 
gummiyttersula (SRC-certifierat), 
värmebeständig upp till  300°C.

Dubbel effekt: både den 
uttagbara inläggssulan och 

den flexibla PU/gummisulan är 
stödarbsorberande.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 

knäliggande arbete.

Speciell stängning förhindrar att 
gnistor kommer i stöveln.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA STÅLSPIKSKYDD
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Boron | Skyddskängor
Artikelnummer: F0072-911-09
Präglat buffelskinn  Str. 42: 745 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Stålspikskydd
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• Tåförstärkning
• Halksäker sula
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Mycket behaglig med 
stötabsorberande mellansula.

Sulmaterialet av PU/gummi är 
speciellt utvecklat till krävande 
miljöer, värmeresistent upp till 
300°C kontaktvärme.

Extremt slitstark tåförstärkning 
av PU gör skon lämplig för 
knäliggande arbete.

Bli sedd - reflexerna ökar din 
säkerhet i vardagen.

Kraftigt och slitstarkt 
kardborreband.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 
område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI

SUL

300˚ 

FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ HALKSÄKER SULA

MASCOT® Paldor | Skyddssandal 
Artikelnummer: F0076-910-09
Oil Nubuck  Str. 42: 659 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC, HRO.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• ECS sulorna är avtagbara, slitstarka och ergonomiska
• Tåförstärkning
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständig upp till 300°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Halksäker sula
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FÖR ARBETE 
PÅ KNÄ

Tåskyddet är en kraftig förstärkning i den främre delen 
av skon. MASCOTs tåskydd av PU gör skorna betydligt 
mer slitstarka. Ett tåskydd gör skorna mycket lämpliga 
för knästående arbete och är därför särskilt viktigt för 
byggindustrin, eftersom den övre delen av tåpartiet kan 
skadas snabbt.

Tåförstärkning



MASCOT® FOOTWEARMASCOT® FOOTWEAR32



Fo
to

: N
ic

kl
as

 B
yr

ie
l, 

w
w

w
.n

eg
at

iv
eb

la
ck

.d
k

M
A

SC
O

T® FO
O

TW
EA

R

33

Casper Elgaard, dansk racerförare, född 1978• Har deltagit i otaliga internationella tävlingar, bl a Le Mans flera gånger
• Vinnare av Le Mans LMP2-klassen med Porsche RS Spyder• Vinnare av Danish Touringcar Championship fyra gånger

”Att uppnå en topprestation kräver en grundlig förberedelse. 
Man ska tänka igenom alla scenarier”, säger Casper Elgaard. Vi 
träffar honom under de sista förberedelserna till ett viktigt lopp. 
Hans tankar kretsar runt bilens inställningar: ”Att välja den rätta 
utrustningen för jobbet spelar en jättestor roll. Man ska ta hänsyn 
till många saker. Det handlar om att skapa en så säker och optimal 
arbetsmiljö som möjligt så att man kan fokusera på uppgiften.” 

Casper tittar ut i ösregnet och förklarar: ”Vi justerar bilen enligt 
de förhållanden vi ska köra under. Vi analyserar vädret hela tiden. 
Om vi ska köra i regn, vill vi ha en mjukare bil. Vi justerar allt 
från hårdhet i fjädrarna och stötdämparna till hjulens vinklar. 
När vi bygger om bilen från uppehållsväder till regnväder tar det 
cirka en och en halv timme. Om vi ska ändra inställningarna från 
uppehållsväder till regnväder under ett lopp måste vi prioritera 
kraftigt vad vi gör.”

”Under Le Mans har vi t ex många olika däcktyper att välja 
emellan. På samma sätt som en hantverkare väljer skyddsskor 
enligt uppgiften. Om arbetet pågår på ojämna och kanske våta 
underlag, ska man välja en halksäker modell. Om arbetet pågår 
på stegar, ska man välja en modell med god stabilitet. På så sätt 
minskar risken för arbetsskador och man kan i stället hålla fullt 
fokus på arbetet – i timmar.

Förberedd på alla 
scenarier

Lagsport

Hela laget bakom Elgaard Motorsport använder MASCOT-
klädsel som en del av sponsoravtalet. ”Motorsport är 
lagsport, där alla ska vara förberedda på alla scenarier och 
prestera deras yttersta för att vi kan nå framgång. Det gäller 
både föraren, springpojken, mekanikern, ingenjören och 
cateringpersonalen. Annars kan du inte prestera 100 %. 
Detta gäller faktisk alla branscher, oavsett om du jobbar på 
byggbranschen, industrin eller i motorsport”, säger Casper.
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FLEX-SERIEN
• Extra flexibel PU/TPU-sula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 120°C
• Multifunktionsskaft
• Steggrepp
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Finns också i denna färg:

MASCOT® Kenya | Skyddskängor
Artikelnummer: F0025-901-0919
Oil Nubuck  Str. 42: 760 g

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 

gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 

stege.

Sulan är  olje- och 
bensinbeständig samt beständig 

mot vissa kemikalier.

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 

rörlighet.

Slitstark TPU-tåförstärkning ger 
skon extra lång levnadstid.

Vattentät Sympatex®-membran 
andas och är vattentät i upp till 

12 timmar åt gången.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT PU/TPU SUL

120˚ 

HALKSÄKER SULA

MASCOT® Kenya | Skyddskängor
Artikelnummer: F0025-901-0902
Oil Nubuck  Str. 42: 760 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/TPU, värmebeständig upp till 120°C
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-förstärkning
• Reflexer
• Vattenavvisande
• Sympatex® membran
• Vikbar tunga
• Halksäker sula
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(Kängan har exakt samma egenskaper som skon ovan)

MASCOT® Chamlang | Skyddskängor
Artikelnummer: F0063-901-0902
Oil Nubuck  Str. 42: 680 g

Mycket behaglig med 
stötabsorberande zoner i både 
häl och sula.

Slitstark TPU-tåförstärkning ger 
skon extra lång levnadstid.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

Halksäker och slitstark sula (SRC-
certifierad).

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 
gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 
stege.

Den ergonomiskt formade 
tåhättan skyddar ett större 
område och ger inget obehag, 
när foten böjs.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT PU/TPU SUL

120˚ 

HALKSÄKER SULA

MASCOT® Kilimanjaro | Skyddsskor
Artikelnummer: F0014-901-0902
Oil Nubuck  Str. 42: 670 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S3 SRC.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/TPU, värmebeständig upp till 120°C
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-förstärkning
• Vattenavvisande
• Vikbar tunga
• Halksäker sula
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TEXTIL-
SPIKSKYDD

Textilspikskydd

Flexibilitet kännetecknar textilspikskydd. De är mer 
flexibla än stålspikskydd och ger en god gåkomfort. Med 
textilspikskydd undviker du köldbryggor. Textilspikskydd är 
större och skyddar mot spikar och andra vassa föremål på ett 
bredare område än stålspikskydd.
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MASCOT® El Misti skyddssandal finns 
både i damstorlekar (vidd 8, stl. 35-41) och 
herrestorlekar (vidd 11, stl. 39-48).

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 
gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 
stege.

Svettransporterande ECS-
inläggssula med god passform 
och stötdämpning i hälen.

God luftväxling med nätsidor.

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 
rörlighet.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 
hindrar köldbryggor.

Kan justeras med hjälp av spänne 
i hälen.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT PU/TPU SUL

120˚ 

MASCOT® El Misti | Skyddssandal 
Artikelnummer: F0018-909-0902
Nubuck med textil nät  Str. 38: 520 g  Str. 42: 620 g
EU str.: 35-41  Vidd 08 | 39-48  Vidd 11 | UK str.: L 2-7  Vidd 08 | M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/TPU, värmebeständig upp till 120°C
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-förstärkning
• TPU-hälkappa
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Svettransporterande ECS-
inläggssula med god passform 

och stötdämpning i hälen.

Slitstark PU/PU-sula är beständig 
mot vissa kemikalier, dessutom 
värmebeständig upp till 140°C.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 

gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 

stege.

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 

rörlighet.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

Stängning med stark och slitstark 
resår - praktisk när du tar skorna 

på och av flera gånger under 
dagen.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT PU/PU SUL

140˚ 

HALKSÄKER SULA

MASCOT® Katesh | Skyddsskor
Artikelnummer: F0090-901-0902
Oil Nubuck  Str. 42: 649 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• ECS sulorna är avtagbara, slitstarka och ergonomiska
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Sulmaterial av PU/PU, värmebeständig upp till 140°C
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• TPU-förstärkning
• Halksäker sula
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STABLE-SERIEN
• PU/gummisula
• Stötdämpande mellansula
• Värmebeständig upp till 180°C
• Multifunktionsskaft
• Extra halksäkra sulor
• Steggrepp
• Lätt formgjuten tåförstärkning
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Svettransporterande ECS-
inläggssula med god passform 

och stötdämpning i hälen.

Stabiliserad med 
multifunktionsskaft, som 

gör skon lämplig för ojämna 
underlag eller för arbete på 

stege.

Slitstark PU/gummisula är 
beständig mot vissa kemikalier, 
dessutom värmebeständig upp 

till 180°C.

PU-tåförstärkning ökar 
slitstyrkan och förlänger skons 

levnadstid.

Aluminiumtåhätta med 
ergonomisk design och stor 

rörlighet.

Flexibel spikskydd av 
specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor.

ERGONOMISK 
ALUMINIUM-

TÅHÄTTA
TEXTIL-

SPIKSKYDD SKAFT
PU/GUMMI 

SUL

180˚ 

HALKSÄKER SULA

MASCOT® Logan | Skyddsskor
Artikelnummer: F0182-906-9888
Nubuck  Str. 42: 599 g
EU str.: 39-48  Vidd 11 | UK str.: M 6-13  Vidd 11

Godkänt enligt EN ISO 20345 2011, säkerhetsklass S1P SRC.

• Ergonomisk utformad aluminiumtåhätta
• Textilspikskydd
• Stabiliserande multifunktionsskaft med stötdämpning
• Sulmaterial av PU/gummi, värmebeständigt upp till 180 °C
• ECS sulorna är avtagbara, slitstarka och ergonomiska
• Sulan är olje- och bensinresistent samt resistent mot vissa kemikalier
• Steggrepp
• Stötabsorberande mellansula
• Halksäker sula
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Sockor
Undvik irritation och förbättra gåkomforten 
genom att välja de rätta sockorna för vädret och 
arbetsförhållandena. Exempelvis sockor som innehåller 
merinoull är lämpliga för kalla väderlekar. Merinoullen är 
både absorberande och svettransporterande.
Alla MASCOTs sockor innehåller Elastan®, som ökar 
komforten, gör sockorna elastiska och får dem att sitta 
bra.

TILLBEHÖR
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MASCOT® Tanga | Sockor 
Artikelnummer: 50407-875-1809
85% bomull/12% polyamid/3% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Lätt kvalitet. Andas, fuktabsorberande och slitstark. 
Förstärkning under hela foten. 

MASCOT® Moshi | Sockor 
Artikelnummer: 50406-877-A42
85% polyester/12% polyamid/3% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Svettransporterande. Häl och tå är förstärkta. 

MASCOT® Mongu | Sockor 
Artikelnummer: 50454-913-09
34% bomull/32% polyamid/29% 
polyester/3% viskos/2% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Svettransporterande. Häl och tå är 
förstärkta. 

MASCOT® Maseru | Sockor 
Artikelnummer: 50411-881-0918
47% polyester/38% bomull/12% 
polyamid/3% elastan
Storlek: 36/38 | 39/43 | 44/48
Svettransporterande. Häl och tå är förstärkta. 

MASCOT® Manica | Sockor 
Artikelnummer: 50453-912-09
39% polyester/33% bomull/26% 
polyamid/2% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Svettransporterande. Häl och tå är 
förstärkta. 

MASCOT® Lubango | Sockor 
Artikelnummer: 50404-876-0918
43% merinoull/42% akryl/12% 
polyamid/3% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Häl och tå är förstärkta. 

MASCOT® Kisumu | Sockor 
Artikelnummer: 50455-914-09
34% ull/33% akryl/31% polyamid/2% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Häl och tå är förstärkta. 

MASCOT® Kasama | Sockor 
Artikelnummer: 50409-876-0918
43% merinoull/42% akryl/12% 
polyamid/3% elastan
Storlek: 39/43 | 44/48
Kraftig kvalitet. Häl och tå är förstärkta. 

MASCOT® Asmara | Sockor 
Artikelnummer: 50410-881-0918
47% polyester/38% bomull/12% 
polyamid/3% elastan
Storlek: 36/38 | 39/43 | 44/48
Svettransporterande. Häl och tå är förstärkta. 
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ESD GODKÄND

Ta hand om dina skor

Genom att behandla och skydda dina skor med lämpliga 
produkter förlänger du skornas liv.

• Gör rent skorna regelbundet
• Undvik feta och oljebaserade produkter, eftersom de 

kan påverka andningsbarheten
• Använd MASCOT® Pelmo impregneringsspray efter 

rengöring för att ge dina skor optimal skydd mot vatten, 
smuts och fett

• MASCOT® Pelmo är lämplig för alla typer av material

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

MASCOT® Pollino | Inläggssulor
Artikelnummer: FT082-981-888
100% polyeten

MASCOT® Pelmo | Impregneringsspray
Artikelnummer: FT081-980-88
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Nyhet 2014/15: MASCOT® Mont Blanc. Se sida 9.
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Natalia Morata, Chile
Grottforskare och erfaren expeditionsdeltagare

På upptäcktsresa i 
ett av världens mest 
avlägsna hörn
”Att bo, vara och leva på en öde ö är helt speciellt. Bara känslan 
att gå på ett ställe där ingen annan människa tidigare har färdats 
är helt otrolig”, berättar Natalia Morata, som i två månader 
hade 15 mil till närmaste bebyggelse och kommunicerade med 
civilisationen med en ostabil satellitförbindelse. 

Dagligen jobbar Natalia i en butik i Chiles huvudstad Santiago, 
där hon säljer bl a MASCOTs produkter. Men ibland säger hon 
adjö till civilisationen och börjar ett liv som grottforskare och 
expeditionsdeltagare. Natalia är utsänt av Centre Terre, som 
för sjunde gång skickade en expedition med geologer, biologer, 
dykare och grottforskare till kalkstensöarna i det sydvästliga 
Chile. Och Natalia älskar det: ”Denna gång kartlade vi 120 olika 
kalkstensgrottor, varav den djupaste var 200 m, och vi hittade 
väggmålningar och en hel del andra tecken på att havets 
nomadfolk, Kawesqar-indianerna, har bott i området”, berättar 
Natalia entusiastisk. 

Baslägret byggdes för första gång på den oframkomliga ön Diego 
de Almagro. Med årlig nederbörd på tio meter har ön möjligen 
världsrekord i nederbörd. När vindstyrkan kommer upp till 120-150 
km/t, kräver det inte bara en äventyrares framåtanda. Det kräver 
också unik klädsel för att arbeta i extrema miljöer. ”Här handlar 
det inte OM man blir blöt, det blir man förr eller senare. I stället 
handlar det om hur länge man kan hålla sig torr, och hur länge man 
kan hålla värmen när man har blivit blöt”, säger Natalia.

MASCOT med på expeditionen

MASCOT sponsrade kläder för alla 15 expeditionsdeltagare 
enligt deras egna önskemål. Kläderna användes 
huvudsakligen under arbete på baslägret, i skyddet och på 
seglatserna. Sammanlagt 20 ton utstyrsel fraktades till ön. 
Två ton bestod av mat och dryck, resten var byggmaterial till 
det tillfälliga baslägret, militärtält, bränsle för generatorer 
och båtar, syre till dykare, teknisk klättringsutstyrsel med 
mera. 

Scanna koden och läs mer om expeditionen:




