
Standarkorthållare med vridbart ”bältes-
clips” i svart. För stående eller liggande kort. 
Hål för hängare och snoddar. 100 st/frp.
Art.nr .............................................. CH003BK

Standarkorthållare.  För stående eller lig-
gande kort. Hål för hängare och snoddar. 100 
st/frp.
Svart ..................................... Art.nr CH002BK
Vit ........................................Art.nr CH002WE
Frost ......................................Art.nr CH002FT

Korthållare med fjädrande fäste för kortet. 
Kortet ligger skyddat inne i hållaren och 
skjuts fram med tummen vid dragning i kort-
läsare. Svart med bältesclips på baksidan. 25 
st/frp.
Art.nr ................................................... CC103

Korthållare med fjädrande fäste för kortet, 
monterad JoJo (hängselclips) på baksidan. 
Kortet ligger skyddat inne i hållaren och 
skjuts fram med tummen vid dragning i kort-
läsare. Svart med monterad JoJo på baksi-
dan. 10 st/frp.
Art.nr .................................................CC103JJ

Snodd Lanyard Basic
Ca 10 mm tubvävd snodd (la-
nyard) med roterbar ”dropp-
krok”. Svart polyester, total-
längd ca 90 cm. 25 st /frp.
Art.nr .......................................
LB009

Bagagerem
Bagagerem i bra kvalité (läder). 
Ca 10mm x 150mm med spän-
ne. 100 st/frp.
Art.nr  ............................. HR005

Hängklämma hängseltyp
En rejäl hängklämma med 
kraftigt spänne av hängseltyp, 
tryckknapp i metall. Tillverkad i 
armerad PVC. 100 st/frp.
Art.nr  ............................. HR009

Hängklämma krokodilklipp
En rejäl hängklämma med kro-
kodilclip, tryckknapp i metall. 
Tillverkad i PVC. 100 st/frp.
Art.nr  ............................. HR008

Krokodilclip - självhäftande
Sjävhäftande krokodilclip med 
säkerhetsnål. Passar utmärkt för 
till exempel namnbrickor. 100 st 
/frp.
Art.nr  ............................. HR007

JoJo Mini
En mini- JoJo i smidigt format, dia-
meter ca 30 mm. Med hängselclip 
och ID-strap i PVC med tryckknapp 
i metall(för ovalt hål). Passar även 
de flesta korthållare. Svart, men 
kan fås i fler färger. 25 st / frp.
Art.nr ..................................... JJ006

JoJo Pro
En riktigt rejäl JoJo med kraftigt 
snöre (längd ca 1 m). Med hängsel-
clip och nyckelring. Passar de flesta 
korthållare. Svart, men kan fås i fler 
färger. 25 st / frp.
Art.nr ..................................... JJ005

Snodd Lanyard Safe
Ca 10 mm tubvävd snodd (la-
nyard) med säkerhetsknäppe 
som löser ut om bäraren fast-
nar. Svart polyester, totallängd 
ca 90 cm. Finns med olika fästen 
( se bild). Andra färger på begä-
ran. 25 st /frp.
Art.nr  .............................. LS009
Sporthook ................................1
Nyckelring ................................2
Krokodil ...................................3
Friktion ....................................4
Droppe .....................................5
Karbinhake ...............................6
Mobil .......................................7

Tillbehör
Korthållare, JoJo´s, snoddar

Hans-Eric Lexell
Gärdesvägen 1 . 545 35 Töreboda

Tel. 0506 164 20 . Mob. 070 655 49 94
info@helexconsult.se . www.helexconsult.se
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