
Læder kortholdere og clips i læder 
Skal det være lidt mere eksklusivt, kan vi levere det hele i læder. 
Prisen er lidt højere men en rigtig god kvalitet og holdbarhed 
betyder, at læder på lang sigt  godt kan betale sig, og I har det 
bedste til jeres daglige korthåndtering.

ALT I TILBEHØR TIL KORT
Vi kan levere alt inden for korttilbehør såsom kortholdere, clips, læderetuier, lanyards, halssnore, plastlommer, 

løbearmbånd, yoyoer og meget mere. Også logotryk på yoyoer, lanyards og kortholdere samt læderetuier med enten 
tryk eller prægning. Ring eller skriv til os, og vi vender hurtigt tilbage med en god pris- eller find det i vores webshop.

Se mere i vores webshop www.idekort.dk/shop

idekort ApS | Farverland 6 | 2600 Glostrup
Telefon: 71 74 74 13 | kontakt@idekort.dk

Kontakt os her: eller besøg vores hjemmeside på:
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Vi tilbyder også produktion og levering af 
plastikkort som ID-Kort, Adgangskort, 
Medlemskort eller offset trykte kort.

Kontakt os for tilbud på netop dit behov. 

KORT-NYT fra 

Clips til kortholdere og yoyoer. Lanyards Disse kaldes også for

Nøglebånd, nøglesnor og halssnor.
De fås i alle farver, typer og vævninger
og kan leveres med mange slags
vedhæng og logotryk.

Kortholdere Som åbne, lukkede, vandrette, 
lodrette, sorte, hvide eller transparente, hårde eller bløde.

Yoyoer  Vi har alle farver og typer yoyoer, lige fra den 
prisbillige mini yoyo til den professionelle metal yoyo med 
stålwire. 
Mini yoyo
Bælteclips og forstærket strop
Nylon snor: 86 cm
Diameter: 32 mm
Materiale: ABS

Karabinkrog yoyo
Forstærket strop
Nylon snor
Snor længde: 80 cm
Materiale: ABS / zinklegering

Kortholder klar lukket 
Beskytter mod snavs og slid
Praktisk fingerhak
Materiale: PC
Format: Kreditkort
Vores mest solgte kortholder

Kortholder åben
Robust
Let at bruge
Format: CR80
Materiale: PP

Kortholder Blød
lodret
Indvendig mål: 
57x84 mm
Materiale: Vinyl

Seleclips
Med forstærkede
klar strop

Krokodilleclips
Med klar strop

Gripper i sort eller hvid
Smart clips som holder 
kortet uden kortholder 
eller hul

Dimensioner: 23x16 mm
Materiale: Plast

Halssnor / nøglesnor
i 10 mm stof med bred
plastikkrog og brakeaway.
Længde: 90 cm
Materiale: Polyester


