
Håll personkorten synligaHåll personkorten synliga

Det är viktigt att personkortena hålls synliga. En av de viktigaste orsakena är att
försäkra företagets trygghet. När var och en har ett synligt personkort vet man vem
som rör sig på företaget och med vilka rättigheter.

KORTHÅLLARE OCHKORTHÅLLARE OCH
LANYARDSLANYARDS
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CK Excellent personkortshållare med
lanyard
Stilig korthållare för personkort.

Stilig korthållare för personkort
kombinerad med lanyards, tjock
Stilig korthållare för personkort kombinerad med
tjöckre lanyards

CK Excellent personkortshållare med
hängselclip
Stilig korthållare för personkort kombinerad med
hängselclip.

Korthållare för personkort
kombinerad med vävd lanyards
Stilig korthållare för personkort kombinerad med
vävd lanyards.

CK Excellent korthållare med kulkedja
metall
Stilig korthållare för personkort kombinerad med
kulkedja metall

CK Excellent personkortshållare med
lanyard och Yoyo
CK Excellent personkortshållare med brett lanyard
och yoyo.

CK Excellent korthållare
Korthållare av hög kvalitet som kan kombineras
med de flesta tilläggsbehör.

CK Excellent korthållare
Korthållare av hög kvalitet för två personkort.

Kulkedja i metall
Vacker kulkedja i metall.

Lanyard 105 cm
Långt lanyardsband med säkerhetsknäppe.

Lanyardsband 100cm
Tjockt lanyardsband med säkerhetsknäppe.

Lanyard 15 mm med yoyo
Brett lanyard med yoyo
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Lanyard Exclusive 9mm
Vackert vävt lanyard med säkerhetsknäppe.

Lanyard ekonomy 10 mm
Stilig och ekonomisk lanyard.

Låsbar korthållare REKO
Låsbar korthållare för att maximera säkerheten

REKO 62 Key Låsbar korthållare REKO, horisontell
Låsbar korthållare för att maximera säkerheten

Nyckelring 30 mm
Nyckelring i metall 30 mm

Nyckelring öppen 38 mm
Nyckelring som kan öppnas i mitten

YoYo2
Hållbar jojo också för kort eller nycklar.

Yoyo5
Förmånlig Jojo.

Yoyo6
Jojo i plast med friktionsklips.

Stor nyckelring för fastighetskötare 150
mm
Stor nyckelring som kan öppnas i mitten tex för
fastighetsskötare.

Yoyo3, knappfastättning
Vacker jojo med knappfastsättning

Nyckelring öppen 90 mm
Stor nyckelring som kan öppnas i mitten

Yoyo3 med bältesclips
Vacker metalljojo med bältesclips på baksidan

Yoyo7
Liten och förmånlig jojo av plast med nyckelring
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Yoyo metal 43
Jojo av metall för tuffa tag.

Lanyard Exclusive 9 mm med jojo och
säkerhetsknäppe.
Lanyard i kvalitet med jojo och säkerhetsknäppe samt
pvc -band. För korthållare.

Lanyard 10 mm med plastkrok.
Förmånligt 10 mm brett lanyard med plastkrok.

Lanyard 20 mm med snabbkoppling
och nyckelring
20 mm brett lanyard med snabbkoppling och
nyckelring. Monterat säkerhetsknäppe.

Lanyard 20 mm med nyckelring.
20 mm brett lanyard med nyckelring. Behändig för
t.ex. nycklar.

Lanyard 20 mm med karbinkrok
20 mm bred lanyard med en stark karbinkrok.
Monterad säkerhetsknäppe.

Lanyard Exclusive 9mm med egen
fastsättning
Välj din egen fastsättning.

Yoyo metal 50 med vaijer, rostfritt stål
Större, robust jojo som tål tuffa tag. Utrustad med
vaijer

Lanyard 15 mm med plastkrok med
säkerhetsknäppe
15 mm bred lanyard med plastkrok med
säkerhetsknäppe

Portrait korthållare för ett kort
Förmånlig korthållare för ett kort CR80

Landscape korthållare för ett kort,
horisontell
Förmånlig korthållare för ett kort CR80 (storlek på
bankkort)

Lanyard 15 mm med färdig logo
Lanyard med färdig logo "Visitor". Lämpar sig bra
då gäster bör förses med id kort på arbetsplatsen.
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Lanyard 15 mm med färdig logo
"Security"
15 mm bred lanyard med med färdig logo
"Security". Lämpar sig bra för personer som
ansvarar för säkerheten på arbetsplasten eller för
vaktmästaren.

Yoyo metal reko 200
Liten och robust jojo med roterbar krok och stark
bältesklips

Nyckelring 25mm
Nyckelring 25mm

Nyckelring öppen 25 mm
Nyckelring som kan öppnas lätt i mitten.

Nyckelring öppen 60 mm
Nyckelring som kan öppnas lätt i mitten.

Nyckelring 50 mm
Nyckelring 50 mm

Enclosed Eco-Friendly korthållare
Korthållare gjord av återvunnen plast. Kortet fås
lätt ut med tummen.

Landscape korthållare för två kort
Förmånlig korthållare för två kort

Lanyard Deluxe 10mm med krok i
metall
Lanyard Deluxe 10mm med krok i metall och
säkerhetsknäppe

Lanyard 16 mm med jojo och mjukt
PVC band
Lanyard med jojo och mjukt PVC band. Kombinera
med korthållare.

Yoyo 43 metal ID-strap
Kraftig jojo för korthållare

Yoyo4 med vaijer och ID-strap
Robust jojo med vaijer och korthållare
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Bio Portrait korthållare
Nedbrytbar bio korthållare för ett kort. Minska på
belastningen för miljön!

CK Lanyard 10 mm med metalkrok
Billigt 10 mm brett lanyard med metalkrok. Kan
kombineras med korthållare.

CK Lanyard 10 mm med metalkrok
med säkerhetsknäppe
10 mm bred lanyard med metalkrok med
säkerhetsknäppe.

CK Lanyard 10 mm med nyckelring
10 mm brett lanyard med nyckelring och
säkerhetsknäppe.

Yoyo3B med kortfastsättning
Vacker jojo med knappfastsättning. Kan kombineras
med korthållare eller nyckelringar

Yoyo metal 50 med kedja, rostfritt stål
Hållbar jojo för professionellt bruk

Yoyo metal 50, kedja och karbinkrok
Konstruerad för tuffa tag och intensivt
användande.

Korthållare för arbetsplagg A0049
Korthållare med robust krok

Korthållare med krokodilklämmare
Korthållare med krokodilklämmare. Lämpar sig för
gäster eller mässor
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