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ID-kort, Quickback og kortholdere 
 

 
 

Vi kan levere Deres besøgskort, ID-kort eller medlemskort, som De ønsker det. 
Kvaliteten kan være identisk med det De kender fra kredit- og betalingskort, 
ligesom vi kan levere de fleste standarder, fra 50 - 800 my. i Deres design. 

Som standardlagervare fåes de med kort varsel i hvid, guld eller sølv, 85 x 55 mm., 
med påtryk efter ønske - andet efter opgave 

 
 

Vandtætte ID-kort leveres med eller uden foto, i securityformat, med eller uden magnetstribe. 

    
51-3003                                                  51-3002 
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51-3001 
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Eksempel: 

 
Quickback og kortholdere med tryk efter opgave og tilbud. 
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- komplet for kortholdere med Quickback ”Yo-Yo”. 

    
 

Produkterne kan ses i vort katalog - hent det i PDF-format her. 


