
Henkilökortit näkyvilleHenkilökortit näkyville

On monestakin syystä tärkeää, että henkilökortit ovat hyvin esillä. Yksi tärkeimmistä
syistä on yrityksesi turvallisuuden takaaminen: kun kortit ovat näkyvillä, tiedät kuka
yrityksessäsi liikkuu ja millä oikeuksilla. Joillain aloilla myös laki velvoittaa pitämään
henkilökortit näkyvillä.
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CK Excellent korttipidike
kaulanauhalla
Tyylikäs kortinpidike kaulanauhalla.

CK Excellent kortinpidike paksummalla
kaulanauhalla
Tyylikäs kortinpidike pehmeällä sekä paksummalla
kaulanauhalla.

CK Excellent kortinpidike
henkselikiinnikkeellä
CK Excellent id-kortinpidike henkselikiinnikkeellä.

CK Excellent korttipidike kudotulla
kaulanauhalla.
Kortinpidike tyylikkäällä 9 mm leveällä kudotulla
kaulanauhalla.

CK Excellent korttipidike
kuulakaulanauhalla
Tyylikäs id-kortinpidike kuulakaulanauhalla.

CK Excellent kortinpidike
kaulanauhalla ja jojolla
Tyylikäs id-kortinpidike leveällä kaulanauhalla ja
jojolla.

CK Excellent kortinpidike
Laadukas id-kortinpidike, joka voidaan yhdistää
monen eri tuotteen kanssa.

CK Excellent kortinpidike kahdelle
kortille
Laadukas id-kortinpidike kahdelle kortille.

Kuulakaulanauha
Kaunis nikkelivapaa kuulakaulanauha.

Kaulanauha 105 cm
Kaulanauha id-kortinpidikkeelle tai avaimille.

Kaulanauha 100 cm
Paksumpi kaulanauha kortinpidikkeelle tai avaimille.

Kaulanauha 15 mm jojolla
15 mm leveä kaulanauha jojolla, joka lisää
käyttöulottuvuutta.
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Kaulanauha Exclusive 9mm
Tyylikäs kudottu kaulanauha 9 mm
koukkukiinnityksellä.

Kaulanauha Economy
Tyylikäs, kudottu ja ekonominen kaulanauha.

Lukittava kortinpidike Reko
Läpinäkyvä lukittava kortinpidike turvallisuuden
maksimoimiseen

Avain REKO 62
[Kirjoita lyhyesti]

Lukittava kortinpidike Reko, horisontal
Läpinäkyvä lukittava kortinpidike turvallisuuden
maksimoimiseen

Avainrengas 30 mm
Avainrengas metallista 30 mm

Avainrengas avattava 38 mm
Keskeltä avattava avainrengas

YoYo2
Kestävä muovista valmistettu jojo kitkaklipsillä, joka
voidaan käyttää myös kortinkiinnitykseen.

YoYo5
Edullinen jojo. Myös kortinkiinnitykseen.

YoYo6
Jojo avaimille ja kortinkiinnitykseen.

Iso avainrengas isännöitsijälle avattava
150 mm
Iso keskeltä avattava metallirengas isännöitsijälle

Yoyo3, nappikiinnityksellä
Kaunis jojo avaimia tai kortinpidikkettä varten.
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Avainrengas avattava 90 mm
Iso laadukas kromattu avattava rengas

Yoyo3 vyöklipsillä
Pieni metallinen jojo vyöklipsillä ja koukkumaisella
kiinnityksellä

Yoyo7
Pieni ja edullinen muovinen jojo vyöklipsillä.
Avaimille. Nappia painamalla naru vetäytyy sisään.

Yoyo metal 43
Vahva metallinen jojo avaimille tai kortille.

Kaulanauha Exclusive 9mm jojolla ja
nappikiinnityksellä
Laadukas 9mm kaulanauha jojolla ja
nappikiinnityksellä. Yhdistä kortinpidikkeeseen.

Kaulanauha 10 mm muovisella
koukulla
Edullinen 10mm leveä kaulanauha muovisella
koukulla ja lakisääteisellä katkopaikalla

Kaulanauha 20 mm pikakiinnityksellä
ja metallinrenkaalla
20 mm leveä kaulanauha pikakiinnityksellä ja
metallinrenkaalla. Pidä avaimet lähellä.

Kaulanauha 20 mm metallinrenkaalla
20 mm leveä kaulanauha metallinrenkaalla. Liitä
avaimet metallinrenkaaseen ja pidä ne lähellä.

Kaulanauha 20 mm koukulla
20 mm leveä kaulanauha laadukkaalla koukulla ja
katkopaikalla.

Kaulanauha Exclusive 9mm omalla
kiinnityksellä
Valitse laadukkaaseen kaulanauhaan tarvittavan
kiinnityksen

Yoyo metal 50 vaijerilla, ruostumaton
teräs
Entistä isompi ja kestävämpi metallinen jojo vaijerilla.
Pidä avaimet visusti mukana.

Kaulanauha 15 mm muovisella
koukulla ja katkopaikalla
15 mm leveä kaulanauha muovisella koukulla ja
lakisääteisellä katkopaikalla.
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Portrait kortinpidike yhdelle kortille
Tyylikäs ja edullinen kortinpidike yhdelle kortille.

Landscape kortinpidike yhdelle kortille,
horisontaalinen
Kortinpidike yhdelle kortille CR80 (pankkikortti-
kokoinen). Asennettava vaakaan.

Kaulanauha 15 mm, logolla
Valmiiksi printattu logo "Visitor". Sopii hyvin
käytettäväksi kun työpaikalla liikkuu kutsuttu
vierailija.

Kaulanauha 15 mm "Security"-logolla
Kaulanauhassa valmiiksi printattu teksti "Security".
Sopii hyvin käytettäväksi turvallisuudesta
vastaaville henkilöille tai vahtimestarille.

Yoyo metal reko 200
Pieni ja laadukas metallinen jojo pyörivällä koukulla ja
vahvalla klipsillä

Avainrengas 25 mm
Avainrengas 25 mm

Avainrengas avattava 25 mm
Keskeltä helposti avattava metallinen avainrengas.

Avainrengas avattava 60 mm
Keskeltä helposti avattava metallinen avainrengas.

Avainrengas 50 mm
Kromattu avainrengas 50 mm

Enclosed Eco-Friendly kortinpidike
Kierrätetystä muovista valmistettu kortinpidike
yhdelle kortille. Peukalolla avattava

Landscape kortinpidike kahdelle kortille
Kortinpidike kahdelle kortille

Kaulanauha Delux 10 mm metallisella
koukulla
Kaulanauha 10 mm metallisella koukulla ja
lakisääteisellä katkopaikalla.
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Kaulanauha 16 mm jojolla ja
nappikiinnityksellä
Tyylikäs kaulanauha jojolla. Yhdistä
kortinpidikkeiden kanssa.

Yoyo metal 43 kortinkiinnikkeellä
Vahva metallinen jojo korteille.

Yoyo4 vaijerilla ja kortinkiinnityksellä
Metallinen jojo vahvalla muovipäällystetyllä
vaijerilla ja kortinkiinnityksellä kovaan käyttöön.

Bio Portrait kortinpidike
Biohajoava kortinpidike. Upea tapa hiilijalanjäljen
pienentämiseen!

CK Kaulanauha 10mm metallisella
koukulla
Edullinen 10mm leveä kaulanauha metallisella
koukulla.

CK Kaulanauha 10 mm metallisella
koukulla ja katkopaikalla
10 mm leveä CK kaulanauha metallisella koukulla
sekä lakisääteisellä katkopaikalla.

CK Kaulanauha 10 mm
metallirenkaalla
10 mm leveä kaulanauha, jossa metallirengas ja
lakisääteinen katkopaikka.

Yoyo3B kortinkiinnikkeellä
Tyylikäs jojo kortinkiinnikkeellä. Kiinnitetään
nappikiinnityksellä avaimiin tai kortinpidikkeeseen.

Yoyo metal 50 ketjulla, ruostumaton
teräs
Vahva metallinen jojo ammattilaiselle.

Yoyo metal 50 ketjulla ja
kiipeilykoukulla
Kiinnitä esim. avaimet, kortit tai korkinavaaja ja ne
pysyvät visusti paikallaan. Ammattilaisen valinta!

Työmiehen kortinpidike A0049
Kortinpidike tukevalla koukulla

Kortinpidike krokotiilikiinnikkeellä
Kortinpidike metallisella krokotiilikiinnikkeellä.
Sopii esimerkiksi vierailijoille tai messuihin.
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