Sogedex - by Evolis

Innovativa plastkortstillbehör

Användningsområden
Oavsett vilken miljö plastkorten
tillverkas för är det alltid bra med
någon form av tillbehör som gör
att kortet alltid skyddas och är
redo att användas. En jojo för
att anställda enkelt ska kunna
passera genom låsta dörrar, en
lanyard till besökarens
identifikationskort, en korthållare
så att gymbesökaren har sitt kort
tillgängligt under hela
träningspasset, ett clip för att
konferensdeltagarna ska ha namn
och företagsuppgifter synliga, och
mycket, mycket mer.
Korthållare
För att enkelt kunna placera
kortet på ett snyggt sätt, utan
att skada kortet, finns en mängd
olika korthållare. Allt från hårdplast som passar då plastkorten
ska användas under en längre
tid, till mjukplast som är mer
lämpliga på konferenser och till
besökare.

Jojos
Att ha en jojo i bältet är både
smidigt och funktionellt. Det är
otroligt användbart att snabbt
kunna använda kortet på längre
distanser. Vi har flera jojos på
lager, med både olika utseenden
och användnings-områden.

Nyheter!
Nya plastkortshållare från
Sogedex är utrustade med antiUV polykarbonat som gör de
temperaturbeständiga, slag- och
stöttåliga. De skyddar kort som
är 0,5 - 1,25 mm tjocka. Tillbehören från Sogedex är
personifieringsbara och det går
enkelt att beställa med företagets
egen logga, namn eller förenkla
och sätta ny färg och form på
vardagsprylar för privatpersoner.

Clips
Med ett enkelt litet clip förvandlar man snabbt kortet till ett
stiligt presentationsinstrument.
Vi har krokodilklämmor,
hängselklämmor, samt en på
kortet självhäftande variant med
både säkerhetsnål och krokodilklämma.
Lanyards
En lanyard gör det enkelt och
smidigt att hålla koll på
plastkortet. Det är extra bra för
besökare, konferenser eller vid
olika event eftersom man snabbt
ser kortet. Vi har lanyards med
lite olika krokar i svart, rött och
blått, samt en lanyardjojokombination i svart som är
riktigt användbar.
Hålslag
Vi har även olika hålslag för
plastkort på lager. En billigare
variant kan stansa ovala och
runda hål, medan ett
professionellt hålslag har fler
valmöjligheter och passar större
kvantiteter.
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Armband
Sogexed hygieniska armband är
populära inom vården och
effektiviserar arbetet när många
patienter ska behandlas. Det
är nu lätt att t.ex. identifiera
patienter, få uppgifter om
medicinering och vilken
avdelning de tillhör.
Andra populära armband
används i nöjesparker och på
konserter. Även band som
stödjer olika organisationer eller
som används för att sända ut ett
buskap eller för en reklamkampanj finns i sortimentet.
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Vår franska plastkortsskrivarleverantör Evolis
driver även plastkortstillbehörsföretaget
Sogedex. Origum har
därför ett kompletterande
tillbehörssortiment att
erbjuda våra Evoliskunder. Vi lagerför delar
av Sogedex stora
sortiment, men har ni
specifika behov finns
alternativ för skräddarsydda lösningar med hög
kvalitet. Praktiskt blir
personifierbart med
Sogedex!

