
KORT-NYT fra  
idekort ApS – Din totalleverandør af Plastikkort og korttilbehør. 
Har I brug for nye adgangskort, gavekort, klubkort, fordelskort mm.? Om det er kort med chip, 
magnetstriber, QR koder eller stregkoder, så kan vi med vores mangeårige erfaring hjælpe. Vi fører en lang 
række Korttilbehør, fx. ID-kortholdere, Lanyards, Yoyo`er, clips, nøglebrikker, RFID kort og farvebånd til 
kortprintere samt komplette kortprintere og offset-trykte kort i bedste kvalitet. 

idekort ApS | Farverland 6 | 2600 Glostrup 

Telefon: 71 74 74 13 | kontakt@idekort.dk 

Kontakt os for tilbud og priser.   Du er også altid velkommen til at ringe til os, vi tager telefonen med det samme og vil hellere 
end gerne hjælpe og rådgive.                                                                                               
                       besøg også vores hjemmeside på: 

Offsettryk Trykte kort i højeste kvalitet. Kortene kan leveres med eller 

uden magnetstribe, signaturfelt og/eller chip. Offset-trykte kort kan også leveres 
med metaleffekt, mat overflade, UVtryk, mikrotekst og hot stamp i metalfolie. 

 

 

 

 

 

 

Et standard CR80 plastikkort kort måler 85,5 x 54 x 0.76 mm. 

 
Id-kort Har i brug for kort til jeres adgangskontrol eller bare som 

visuelt Id-kort, så kan vi levere disse. Adgangskort, medlemskort, VIP-
kort, legitimationskort, klubkort, gavekort og fordelskort. Vi 
fremstiller dem alle på få dage i vores produktion og kan sende 
direkte til jer eller jeres kunde/kortholderen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan hjælpe med alt fra design til konfiguration uanset om jeres kort er 
med eller uden kontaktløs chip eller magnetstribe. 

     RFID Kort, brikker eller armbånd. 

Skal du bruge Mifare, EM Marin, SALTO, HiTag, 
Cross Point, Unitek eller UHF teknologi, så kan 
vi levere dem alle. 

 

 

 

 

 

 
  

Kontaktløse kort, brikker og armbånd anvendes 
mere og mere, og kan bruges i alle typer RFID-
systemer og adgangskontrolsystemer. 
 

  

Brikker, tags eller nøglebrikker fås i mange 
farver og former. Vores 3 mest solgte typer er: 

Model: DRÅBE  

I ABS plast,  

35x29x7mm 
 

Model: EPOXY  

I glasfiber 

30x45x1,6mm 
 

Model: TEARSHAPE 

I Polycarbonate  

40x31x4,8mm 
 

Idekort ApS kan levere i alle teknologier, også 
med  nummerering eller logo. 

Blanke kort Uden tryk, 

med blank overflade til at 
printe på. Vi har hvide og 
farvede kort med og uden chip 
eller magnetstribe klar til 
levering.  

Kortlæsere Til Mifare, EM Marin (PROX) 

og magnetstribe. 13,56MHz, 125 KHz, HICO, LOCO.  

Med USB eller  
RS232 stik. 

13,56 MHz 
125 KHz 
HICO 
LOCO 

Kontaktløse kort, brikker 
og armbånd anvendes 
mere og mere, og kan 
bruges i alle typer RFID-
systemer og 
adgangskontrolsystemer. 
 

mailto:kontakt@idekort.dk
http://www.idekort.dk/


Lanyards Kaldes også for 

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

Kortprintere fra DATACARD Farvebånd 
Til Datacards kortprintere er 
på lager til hurtig levering 
både til CD, SR, SP, RP & SD 
serien. Vi leverer også 
farvebånd til andre mærker 
som Eltron, Fargo og Zebra. 

Yoyoer  Vi har alle farver og typer yoyoer, lige 

fra den prisbillige mini yoyo til den professionelle 
metal yoyo med wire.  

KORT-Tilbehør fra  
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Kortholdere Som åbne, lukkede, vandrette, lodrette, sorte, 

hvide eller transparente, hårde eller bløde. 

Metal yoyo med 
wire Kvalitets yoyo i metalhus 

og lang stærk wire til let 
håndtering af nøgler, kort og 
brikker. 

 

 

 
 

Fås i krom eller sort  

med bælte clips . 

 
Clips  
til kortholdere og yoyoer. 

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 åben 
Robust 
Let at bruge 
Format: CR80 
Materiale: PP 

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

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

Seleclips 
Med forstærkede 
klar strop 

Krokodilleclips 
Med klar strop 

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

Læderkortholdere 
Skal det være lidt mere eksklusivt, kan 
vi også levere kortholdere, clips og 
remme i læder.  

Clips i læder 
Seleclips med blød 
læderstrop  

Vi har hele Datacards udvalg af 
kortprintere der går fra den 
simple, hvor du ”bare” skal 
have print på plastikkort, til det 
mere komplicerede kort med 
chip og dobbeltside print. 
 

Ekstra kraftig yoyo i metalhus 
med nøglering til nøgler. Linen låser når den er 
trukket helt tilbage og kan frigives med et let 
tryk, m. bælteclip og stærk nylonsnor på 70 cm. 

Kortholder 
selvklæbende 
Til bilruder og meget mere, 
Selvklæbende kortlommer kan 
også bruges til præsentation 
eller opbevaring af visitkort,  

p-billet, parkeringskort, m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fås i mange størrelser både 
vandret og lodret. 

Kontakt os her:                                                                                       eller besøg vores hjemmeside på: 

mailto:kontakt@idekort.dk
http://www.idekort.dk/

