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Välkommen till BQ
BQ är Sveriges ledande helhetsleverantör av lösningar för 
säker id- och passerkortshantering. I 30 år har vi levererat 
våra produkter till företag, organisationer och myndigheter. 

Som marknadsledande ställs det mycket höga krav på oss 
som leverantör. Hög kvalité till ett attraktivt pris utan att 
för den delen kompromissa med leveranstid är våra styrkor. 
Detta uppfylls genom stor erfarenhet och kompetens inom 
vårt yrkesområde.  
Vi erbjuder även möjlighet till flexibla och kundanpassade 
lösningar.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning angående  
produkter inom id- och passerkortshantering.

Varför skall du välja oss?
Kunskap – Hög marknadskännedom och stor erfarenhet

Flexibilitet – Vi anpassar våra produkter efter dina önskemål

Lagerkapacitet – Stort lager möjliggör snabba leveranser
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Korttillbehör
Öppna korthållare
Våra korthållare är utformade för att på ett säkert sätt skydda 
ditt ID- och passerkort. Vi erbjuder korthållare i ett flertal färger 
för ett eller flera kort, med olika tillbehör, såsom clip eller nyckel-
band för alla tänkbara behov.

De flesta av våra korthållare är gjorda i polypropen, en tålig 
miljövänlig plast som vid förbränning blir till vattenånga och 
koldioxid. Det gör att våra korthållare, och det spillmaterial som 
blir över vid tillverkningen, har en mycket låg miljöpåverkan. 

Nedan presenterar vi våra populäraste korthållare, men utbudet 
är mycket större än så. Välkommen in på bq.se för att se hela 
vårt produktsortiment.

CardKeep Ecologic
• öppen korthållare för 1 kort
• minimerad materialåtgång = miljövänlig
• kan bäras vertikalt eller horisontellt
• material: polypropen

Artikelnummer:  112cc-0000

FORMAT

Samtliga korthållare passar plastkort 
i kreditkortsformat, 54x85,5 mm. 
Storleken kallas för CR80.

FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod. 
Ex. 114cc, där cc står för färg och 
ersätts enligt följande: 

CardKeep Excellent
• öppen korthållare för 1 kort. 
• designad för optimal visning av kortet
• kan bäras vertikalt eller horisontellt
• material: polypropen 

Artikelnummer: 114cc-0000

CardKeep Original, dubbel
• trappvariant, passar för 2 kort 
• designad för optimal visning av kortet
• kan bäras vertikalt
• material: ABS 

Artikelnummer: 13111-0000

CardKeep Multi Duo
• undre fack med plats för 1-5 kort
• övre fack med plats för 1 kort
• kan bäras vertikalt eller horisontellt
• material: polypropen 

Artikelnummer: 132cc-0000

CardKeep Reko 20
• dubbelsidig korthållare för 2 kort
• mjuk design
• kan bäras vertikalt eller horisontellt
• material: polypropen

Artikelnummer: 137cc-1000

CardKeep Multi
• passar för 1-5 kort alt. 1 tjockare kort
• fjädrande tunga
• smidig och nätt
• kan bäras horisontellt eller vertikalt
• material: polykarbonat

Artikelnummer:  131cc-0000

Reko 12, vertikal
• öppen korthållare för 1 kort
• kan bäras vertikalt
• finns även horisontellt alternativ
• prisvärd
• material: polypropen

Artikelnummer:  771cc-1000

CardKeep Safebadge 
• öppen korthållare för 1 kort
• stabil och robust
• kan bäras både vertikalt och horisontellt
• material: polypropen

Artikelnummer: 121cc-0000

             Miljövänligt material

11 = svart

12 = grå

21 = vit 

22 = frostad

31 = blå 

33 = marinblå

34 = kungsblå 

4   = röd

51 = grön

59 = havsgrön

61 = gul

69 = neongul
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31

33

34

41

61

69

51

59
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CardKeep Original, dubbel
• trappvariant, passar för 2 kort 
• designad för optimal visning av kortet
• kan bäras vertikalt
• material: ABS 

Artikelnummer: 13111-0000

CardKeep Multi Duo
• undre fack med plats för 1-5 kort
• övre fack med plats för 1 kort
• kan bäras vertikalt eller horisontellt
• material: polypropen 

Artikelnummer: 132cc-0000

Lanyard 9 mm,  
sportkrok
• runt säkerhetsknäppe
• monterad sportkrok
• perfekt till korthållare
• längd: 90 cm
• material: tubvävd polyester

Artikelnummer:  431cc-5163

Lanyard 9 mm,  
miniyoyo
• runt säkerhetsknäppe
• monterad miniyoyo med  
• förstärkt ID-strip
• längd lanyard: 90 cm
• trådlängd yoyo: 60 cm
• material: tubvävd polyester

Artikelnummer:  43111-2713

Lanyard 10 mm,  
droppkrok
• platt säkerhetsknäppe
• roterbar krok ”droppe”
• lämplig till plastficka
• ekonomiskt alternativ
• längd: 90 cm
• material: tubvävd polyester

Artikelnummer:  358cc-1000 

bq.se |  5



Korttillbehör
Täckta korthållare
Våra täckta korthållare skyddar ditt ID- och passerkort från 
smuts och väta på bästa vis. De flesta av våra täckta korthållare 
är tillverkade i polykarbonat, som är ett extremt tåligt material 
och används ofta i produkter som utsätts för mycket slitage. 
Några vanligt förekommande yrkesgrupper som använder dessa 
korthållare är snickare, verkstadsarbetare och väktare.

FORMAT

Samtliga korthållare passar plastkort 
i kreditkortsformat, 54x85,5 mm. 
Formatet kallas för CR80.

SYMBOLER

 Miljövänligt material

 Blockerande membran

RFID Blocker  
• täckt korthållare för 1 kort
• med membran för att skydda kortet mot obehörig  
• avläsning (anti-skimming)
• kan bäras både vertikalt och horisontellt
• material: polypropen

Artikelnummer horisontell:  14023-3000

Reko 50 
• täckt korthållare för 1 kort
• tumgrepp för enkel hantering av kortet
• material: polypropen

Artikelnummer vertikal: 
15123-0000 
Artikelnummer horisontell:  
14923-0000 
 

Reko 68 
• täckt korthållare för 1 kort
• tumgrepp för enkel hantering av kortet
• material: polykarbonat

Artikelnummer: vertikal horisontell
Frostad 14623-1000   14623-0000 
Klar framsida/frostad baksida   14622-1000  14622-0000
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Reko 71
• täckt korthållare för 1 kort
• finns även som fickversion utan bygel
• material: polykarbonat

Artikelnummer vertikal:         
14523-0000 
Artikelnummer horisontell:    
14823-0000  

CardKeep Secure
• täckt korthållare för 1 kort
• unik låsfunktion av kortet
• tumgrepp för enkel hantering   
• av kortet
• finns även som dubbel variant
• material: polykarbonat

Artikelnummer vertikal: 
15823-2000 
Artikelnummer horisontell: 
15823-1000 



Reko 5, med en 
utskjutare
• täckt korthållare för 1 kort
• horisontell variant är lämplig för SIS- 
• legitimationer, då den döljer personnumret
• material: polykarbonat

Artikelnummer:     horisontell vertikal

Transparent utskjutare: 15323-0000    15323-1023 

Svart utskjutare:  15323-0011 15323-1011

Döljer 
person-
numret

Reko 76, med två 
utskjutare 
• täckt korthållare för 1-2 kort
• horisontell variant är lämplig för SIS- 
• legitimationer, då den döljer personnumret
• material: polykarbonat

Artikelnummer:              horisontell 

Transparent utskjutare:          15223-0000 

Svart utskjutare:             15223-0011 
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Reko 62, låsbar 
• täckt korthållare för 1-2 kort
• låsbar med nyckel
• material: polykarbonat

Artikelnummer vertikal: 15423-2000 

Artikelnummer horisontell:  15423-0000

Reko 62, nyckel 
• nyckel för upplåsning
• säljs separat 
• material: PBT

Artikelnummer: 15423-1000

Korttillbehör
Låsbara korthållare
Våra låsbara korthållare passar verksamheter där kravet på 
säkerhet är som störst. Genom låsfunktionen minimeras risken 
till förlust och kopiering av kort. Med hjälp av en nyckel har du 
som administratör enskild tillgång till ID- och passerkortet. 

Några vanligt förekommande användare är bevakningsföretag, 
byggfirmor och högsäkerhetsföretag. De låsbara korthållarna 
har även samma egenskaper som de täckta, dvs. att de på  
bästa vis skyddar mot smuts och väta.

Reko 81
• täckt korthållare för 1-2 kort
• permanent låsning för extra skydd av kortet
• material: polykarbonat

Artikelnummer vertikal:  15500-3000  

Artikelnummer horisontell:  15500-2000  

Reko 73
• täckt korthållare för 1-2 kort
• låsbar med nyckel
• material: polykarbonat

Artikelnummer: 16823-0000

Reko 73, nyckel 
• nyckel för upplåsning
• säljs separat 
• material: SCB

Artikelnummer: 16823-1000
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CardCase Smart med 
CardKeep Yoyo 4
• lämplig för 1 kort med smartchip
• korthållare med utskjutningsfunktion
• levereras med CK Unihook för fastsättning i kläder

Artikelnummer:  

A0058N

Card Case Duo med Yoyo Reko 220
• lämplig för 2 kort, varav 1 med magnetremsa
• exklusiv designyoyo
• yoyo lämplig för profiltryck

Artikelnummer: A0205                   

Korttillbehör
Korthållare med yoyo
En av våra populäraste produktkategorier är korthållare 
med yoyo. Kombinationen gör användandet av ditt ID- och 
passerkort enkelt och smidigt. Det finns specifika lösningar 
som är anpassade för samtliga passerkortstekniker.

FORMAT

Samtliga korthållare passar plastkort 
i kreditkortsformat, 54x85,5 mm. 
Formatet kallas för CR80.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Korthållarna passar för kort med 
magnetremsa, RFID-teknik och 
smartchip.

FÄRG

Levereras i svart

CardCase Strip med CardKeep Yoyo 4
• lämplig för 1 kort med magnetremsa
• korthållare med utskjutningsfunktion
• levereras med CK Unihook för fastsättning i kläder                          

  tumgrepp vänster

  A0069N

 Artikelnummer:   tumgrepp  höger

 Artikelnummer:   A0029N
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CardKeep Excellent med CardKeep Yoyo 4
• lämplig för 1 RFID-kort
• levereras med CK Unihook  
• för fastsättning i kläder

Artikelnummer:  

A0057N                   

Lämplig för  
beröringsfria 

RFID-kort
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FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod. 
Ex. 114cc, där cc står för färg och 
ersätts enligt följande:

Miniyoyo med roterbar 
bältesklämma
• förstärkt ID-strip
• diameter: 32 mm
• nylonlina, trådlängd 80 cm
• lämplig för profiltryck,  
• max tryckyta 19 mm
• material: ABS

Artikelnummer: 27611-3000

Robust miniyoyo med  
bältesklämma
• förstärkt ID-strip
• diameter: 33,5 mm
• försänkt framsida
• nylonlina, trådlängd: 80 cm
• lämplig för profiltryck,  
• max tryckyta 22 mm
• material: ABS

Artikelnummer: 27911-3000

Miniyoyo med  
bältesklämma
• förstärkt ID-strip
• diameter: 32 mm
• nylonlina, trådlängd 80 cm
• lämplig för profiltryck,  
• max tryckyta 19 mm 
• finns även med nyckelring
• material: ABS

  Artikelnummer: 272cc-3000

Korttillbehör
Yoyos
Användningsområdet för yoyos är brett. Produkten används av 
många yrkesgrupper för att inte behöva ta loss passerkortet, 
nyckeln eller RFID nyckelbrickan. Alla våra yoyos kan profileras 
med ett flertal olika metoder såsom direkttryck, dome, etikett 
eller gravyr. Du kan även kombinera din yoyo med en mängd 
olika tillbehör.

CARDKEEP YOYOS BESTÄLLS MED VALFRITT KORTFÄSTE

CardKeep Yoyo 2 med  
CardKeep Yoyo Hook
• diameter: 44 mm  
• lämplig för profiltryck, max tryckyta 32 mm
• nylonlina, trådlängd: 80 cm
• finns i matchande färger vid användning av andra  
• CK produkter
• finns även i mindre format som CardKeep Yoyo 3
• material: polyacetal

Artikelnummer:  
KF 1 221cc-5144
KF 3 223cc-5144 
KF 4 224cc-5144

Passar till:
• RFID nyckelbrickor
• nycklar
• kort med hål

Passar till:
• nyckelring

Passar till:
• korthållare
• kort med avlångt hål

KF 1 KF 3 KF 4

11 = svart

12 = grå

21 = vit 

22 = frostad

31 = blå 

33 = kungsblå 

4   = röd

51 = grön

61 = gul

65 = orange

91 = silver

11

23

21

12

31

33

41

61

51

65

91
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Yoyo Reko 220
• exklusiv designyoyo
• karbinkrok för enkel fastsättning
• förstärkt ID-strip
• går att få med bältesclip
• nylonlina, trådlängd 80 cm
• lämplig för profiltryck, 
• max tryckyta 25x30 mm
• material: ABS, zinklegering

Artikelnummer: 258cc-3000   

Robust miniyoyo med  
bältesklämma
• förstärkt ID-strip
• diameter: 33,5 mm
• försänkt framsida
• nylonlina, trådlängd: 80 cm
• lämplig för profiltryck,  
• max tryckyta 22 mm
• material: ABS

Artikelnummer: 27911-3000

Friktionsclip
• för att slippa göra hål i kortet
• mått: 23x16 mm
• material: ABS, silikonplast

Artikelnummer svart:   A0056
Artikelnummer vit:       A0096

Metallyoyo 43 med kraftig nylonlina
• yta: silver, räfflad svart eller slät svart
• bältesklämma
• diameter: 43 mm
• kraftig nylonlina, trådlängd 85 cm
• lämplig för profiltryck, max tryckyta 37 mm
• finns även med wire eller kedja  
• finns även med förstärkt ID-strip

Artikelnummer: 
silver med förstärkt ID-strip  25100-3000 
silver med nyckelring  25100-0000
räfflad svart med nyckelring  25111-0000 
slät svart med förstärkt ID-strip  25511-3000
slät svart med nyckelring  25511-0000

    

Kombinera 
din yoyo 
med ett

friktionsclip
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FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod. 
Ex. 114cc, där cc står för färg och 
ersätts enligt följande:

Reko 5 med 9 mm  
lanyard och yoyo
• passar för 1 kort
• med miniyoyo med bygel
• med CK säkerhetsknäppe
• lämplig för SIS legitimationer,  
• döljer personnummer
• längd lanyard: 90 cm
• trådlängd yoyo: 80 cm

Artikelnummer:   
43111-2713 + 15323-0011

CardKeep Excellent  
med CardKeep Hook B
• passar för 1 kort

Artikelnummer:   11411-5154

CardKeep Excellent  
med miniyoyo
• passar för 1 kort
• med förstärkt ID-strip
• med bältesclip
• trådlängd: 80 cm

Artikelnummer:   11411-0000 + 27211-3000

CardKeep Excellent 
med 9 mm lanyard
• passar för 1 kort
• med CK sportkrok
• med runt säkerhetsknäppe
• längd lanyard: 90 cm

Artikelnummer:   
11411-0000 + 43111-5163

Reko 71 med metallclip B  
på strip
• passar för 1 kort
• med förstärkt ID-strip, ”B-strong”

Artikelnummer:   14523-0000 + 57100-0000

CardKeep Ecologic  
med CardKeep Yoyo 3
• passar för 1 kort
• med CK yoyohook
• trådlängd: 80 cm

Artikelnummer:   A0030

Yoyo Reko 220  
med friktionsclip
• passar för 1 kort
• med förstärkt ID-strip
• exklusiv designyoyo
• karbinkrok för enkel fastsättning
• trådlängd: 80 cm

Artikelnummer:   
25811-3000 + A0056

Korttillbehör
Kombinationer och fästen
De flesta av våra produkter går att kombinera  
med varandra, för optimal funktion och  
valfrihet. Vi visar nedan ett antal populära  
kombinationer.

11 = svart

21 = vit 

22 = 

31 = blå 

 

4   = röd

51 = grön

61 = gul

11

23

21

31

41

61

51

transparent
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Metallclip B på strip
• hängselklämma
• tryckknappar
• förstärkt ID-strip, ”B-strong” 
• material: vinyl, metall
Artikelnummer:  57100-0000

Metallclip A på strip
• krokodilclip
• tryckknappar
• material: vinyl, metall

Artikelnummer:  56200-0000

Friktionsclip
• för att slippa göra hål i kortet
• mått: 23x16 mm
• material: ABS, silikonplast

Artikelnummer svart:         A0056

Artikelnummer vit:             A0096

CardKeep Hook B
• hängselklämma för korthållare
• patenterad specialdesign för att  
  passa andra CK produkter
• material: polyacetal, metall

Artikelnummer: 515cc-5310

CardKeep Hook A
• stark fjäder för bra grepp
• patenterad specialdesign för att 
  passa andra CK produkter
• material: polyacetal, metall

Artikelnummer: 515cc-5210

Du finner 
hela vårt produkt- 

sortiment på  
bq.se
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Produkter för inpassering
Plastkort
I vårt sortiment finner du ISO plastkort för alla typer av 
ändamål. Vi levererar alltifrån blanka vita kort till kort med 
magnetremsa, kontaktchip (smartcard) eller beröringsfri 
RFID teknik. Vi personaliserar korten efter dina önskemål 
och erbjuder programmering av magnetremsor, RFID chip 
och kontaktchip. Alla våra kort kan även fås med önskat 
tryck av hög kvalité.

Vad är RFID?
RFID eller Radio Frequency Identification är en 
beröringsfri teknik vilken bygger på radiovågor 
mellan sändare och mottagare. 

De flesta RFID kort på marknaden behöver 
en sändare i form av ex. en RFID läsare i ett 
passersystem för att kunna fungera.  
Läsaren i passersystemet skickar kontinuerligt 
ut radio signaler i en fast angiven frekvens.
När sedan ett kort som stödjer denna frekvens 
kommer i närheten av RFID läsaren sker en 
matchning kortet och läsaren emellan. 

De vanligaste RFID teknikerna på den 
skandinaviska marknaden är MIFARE® 
och Electro Marine. MIFARE® arbetar med 
högfrekventa produkter inom frekvensomfånget 
13,56 MHz medan EM arbetar på 125 Khz. 
Ju högre frekvensomfång desto tätare går 
radiovågorna mellan sändare och kort.

ALTERNATIVA RFID-CHIP

MIFARE®, EM-xxxx, HID, Q5, Indala, 
Hitag, Legic

ALTERNATIVA SMARTCHIP

TimeLox
SLE4428
SLE5542

ALTERNATIVA  
MAGNETREMSOR

HiCo 4000 oe
HiCo 2750 oe
LoCo 300 oe

FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod.
Ex. 114cc, där cc står för
färg och ersätts enligt följande:

Magnetremsa

Smart chip

RFID
Ex. MIFARE Classic®

RFID
Ex. EM4200

ILLUSTRATION ÖVER OLIKA KORTTEKNIKER

11 = svart

21 = vit 

22 = 

31 = blå 

34 = ljusblå

4   = röd

51 = grön

59 = gul

91 = silver

92 = guld

23

21

41

35

61

51

31

transparent

91

92

11
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ISO Magnetkort
•  storlek: 86x54,5 mm
•  tjocklek: 30 mil (0,76 mm) 
•  material: PVC

Artikelnummer HiCo 2750 oe, vit:     
65221-0000

Artikelnummer HiCo 2750 oe, silver: 
65291-0000

Artikelnummer HiCo 2750 oe, guld: 
65292-0000

Artikelnummer HiCo 2750 oe  
med signaturpanel, vit:
65221-1000 

Artikelnummer LoCo 300 oe, vit: 
65321-0000

ISO RFID-kort
•  storlek: 86x54,5 mm
•  tjocklek: 30 mil (0,76 mm) 
•  färg: vit
•  material: PVC

Artikelnummer EM4200:  
65421-1000

Artikelnummer EM4200+HiCo 2750 oe:   
65400-1000

Artikelnummer MIFARE Classic® 1K: 
65821-0000

Artikelnummer MIFARE Classic® 1K 

+ HiCo 2750 oe:   
65821-1000

Artikelnummer MIFARE Classic® 4K 

+ HiCo 2750 oe:
65821-2000

ISO PVC-kort
•  storlek: 86x54,5 mm
•  tjocklek: 30 mil (0,76 mm)
•  genomfärgad kärna
•  material: PVC 

Artikelnummer:          651cc-0000
 

Rengöringskort för  
magnetkortsläsare
Artikelnummer:   65100-0000
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖR PLASTKORT:

• Passerkort

• Id-kort

• Datornyckel

• Lånekort

• Kundkort/lojalitetskort

• Yrkesbevis/truckkort

• Presentkort

• Medlemskort

• Hotellnyckel



Produkter för inpassering
RFID nyckelbrickor
RFID nyckelbrickor är den naturliga ersättaren till dagens nycklar 
och kan användas till flera typer av RFID- och passersystem. Med 
hjälp av en RFID nyckelbricka kan du på ett enkelt och smidigt  
vis styra tillhörigheter och accesser i realtid.  
Nyckelbrickan kan kodas att enbart vara giltig under vissa tider, 
för vissa behörighetsnivåer och kan enkelt spärras vid förlust. 
Vanligt är att också läsa ut och trycka eller gravera UID, det unika 
numret på varje nyckelbricka, för att förenkla administrationen i 
passersystemet. Alla våra RFID nyckelbrickor kan personaliseras 
med önskat tryck eller gravyr. Vi levererar även kombibrickor 
med två olika RFID tekniker som är anpassade att fungera i flera 
typer av passersystem.

ALTERNATIVA RFID-CHIP:

MIFARE®, EM-xxxx, HID, Indala, 
Hitag, Legic etc. 

FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod.
Ex. 114cc, där cc står för
färg och ersätts enligt följande:

Drop
•  lämplig för profiltryck, max tryckyta 22 mm 
•  mått: 30x36 mm
•  material: ABS

Artikelnummer:   657cc-1000

Sail
•  lämplig för profiltryck, max tryckyta 22x25 mm 
•  mått: 32x57 mm
•  material: ABS

Artikelnummer:   657cc-0000

Epoxy
•  lämplig för profiltryck, max tryckyta 22x25 mm 
•  mått: 30x45 mm
•  material: epoxy

Artikelnummer:   65711-5000

Teardrop
•  lämplig för profiltryck, max tryckyta 25 mm
•  mått: 31x51 mm
•  material: ABS

Artikelnummer:   657cc-0725

11 = svart

12 = grå

21 = vit 

31 = blå 

4   = röd

51 = grön

59 = gul

41

61

51

11

21

12

31

18 | bq.se



Vad är RFID?
RFID eller Radio Frequency Identification är en berörings- 
fri teknik vilken bygger på radiovågor mellan sändare och 
mottagare. 

Samtliga RFID nyckelbrickor på marknaden behöver en 
sändare i form av ex. en RFID läsare i ett passersystem 
för att kunna fungera. Läsaren i passersystemet skickar 
kontinuerligt ut radio signaler i en fast angiven frekvens.  
När sedan en nyckelbricka som stödjer denna frekvens 
kommer i närheten av RFID läsaren sker en matchning 
nyckelbrickan och läsaren emellan. 

De vanligaste RFID teknikerna på den skandinaviska 
marknaden är MIFARE® och Electro Marine.
MIFARE® arbetar med högfrekventa produkter inom 
frekvensomfånget 13,56 MHz medan EM arbetar på 125 
Khz. Ju högre frekvensomfång desto tätare går radio- 
vågorna mellan sändare och nyckelbricka.
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Färgband Transferfilm

HologramfilmOverlayfilm

Rengöringskit

Förbrukningsmaterial
för plastkortskrivare
I vårt breda sortiment finns förbrukningsmaterial från alla  
välkända fabrikat och vi kan därför leverera produkter till      
merparten av plastkortskrivarna på marknaden. Vi levererar 
enbart originalfärgband för att säkerställa kvalité och garantier 
för din plastkortskrivare. Hos oss finner du även kringutrustning 
gällande passerkortsadministration såsom kortställ, kortlådor, 
hålslag etc.

Ett färgband består av olika paneler, 
ett exempel på detta är illustrationen 
nedan. Panelerna skapar tillsammans 
ett 4 färgstryck, först printar 
skrivaren gult (Y), därefter magenta 
(M) osv. För att skydda trycket kan 
även en genomskinlig skyddsfilm 
läggas på kortet, sk. overlay (O). 

För ett ännu bättre skydd av 
trycket finns dessutom separata 
overlayfilmer och hologramfilmer 
att tillgå. Genom att använda 
hologramfilm med mönster på 
blir korten säkrare och svårare att 
kopiera.
Vi säljer även monokroma färgband, 
dvs. färgband i en färg som ex. svart, 
vitt och blått.

Tänk på! Overlay och hologramfilmer 
bör förbrukas inom 1 år för optimala 
utskrifter och hållbarhet.

FÄRGER

Artikelnumret anges med färg kod. 
Ex. 669cc-1000, där cc står för färg 
och ersätts enligt följande: 

11 = svart

21 = vit 

22 = blå

51 = grön

61 = gul

11

61

51

21

31
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Hålslag, multifunktion
• avlångt hål, 13x3 mm
• runt hål, 6 mm diameter
• centreringsguide
• funktion för rundade hörn

Artikelnummer:  66311-0000

Kortställ, H10, väggmodell
• passar för 10 kort 
• mått: 10x30 cm
• material: ABS

Artikelnummer: 191cc-0000

Kortställ, H30, väggmodell
• passar för 30 kort/korthållare
• mått: 34x32 cm
• material: ABS

Artikelnummer:  19321-0000

Kontakta oss 
gärna så hittar vi 
rätt tillbehör till 

din plastkort-
skrivare
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Namnbrickor
Namnbrickor är ofta en viktig del i ett företags profilering 
och vi har lösningarna. Hos oss hittar du ett brett sortiment 
av namnbrickor i olika former och material, på detta uppslag 
visas ett urval av dessa. Då vi har egen produktion kan vi 
garantera snabb leverans och hög kvalité. Vi väljer bästa 
tryck- och/eller gravyrmetod utifrån ditt val av namnbricka 
och design.

FÄRGER

Artikelnumret anges med färg kod. 
Ex. 669cc-1000, där cc står för färg 
och ersätts enligt följande: 

VI ERBJUDER

• design av namnbrickor

• tryck/gravyr

• lagerhållning med avropssystem

• distribution 

I vårt design- och beställningsverktyg på bq.se, kan du på ett enkelt sätt 
beställa namnbrickor. Behöver du hjälp med design av dina namnbrickor, 
ring oss så hjälper vi dig gärna.

11 = svart

12 = vit

91 = silver

92 = guld

11

21

91

92
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Plastic Window - Fönster för isättning av namnetikett

Plastic Flat - Möjlighet att skapa egen unik form

Aluline - Stilren och elegant

Militärklämma

• TV-bricka
• storlek: 62x32 mm
• material: aluminium

Artikelnummer: 
72195-2000

• oval
• storlek: 60x34 mm
• material: aluminium

Artikelnummer: 
72195-3000

• lämplig för gravering/tryck av plastframsida
• storlek: 85x25 mm
• material: rostfritt stål

Artikelnummer: A0021

• storlek: 68x33 mm
• material: plast

Artikelnummer: 666cc-2000

• rektangulär
• storlek: 60x30 mm
• material: plast

Artikelnummer: 669cc-1000

• oval 
• storlek: 62x32 mm
• material: plast

Artikelnummer: 669cc-3000

Säkerhetsnål Magnet

Krokodilklämma, med eller utan säkerhetsnål

Fästen
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Besökshantering
I vårt produktutbud inom besökshantering 
finner du allt du behöver för en lätthanterlig 
administration av dina besökare.  
Sortimentet omfattar alltifrån skrivare och 
etiketter till plastfickor och tillbehör för enkel 
fastsättning på kläder. Vi erbjuder även tryck, 
såsom företagets namn eller logotype på 
etiketterna och plastfickorna.

FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod. 
Ex. 114cc, där cc står för färg och 
ersätts enligt följande:

Etikettskrivare Zebra LP2824 Plus
•  kompakt etikettskrivare för skrivbord och reception
•  för direkt thermoetiketter
•  bredd på utskrift: 56 mm
•  storlek: 111x171 mm
•  vikt: 1,2 kg.

Artikelnummer:   75700-2824

Etikettrullar stående
•  direkt thermo
•  med sido- eller mitthål för avläsning
•  mått: 54x86 mm
•  mått kärna: 38 mm 
•  etiketter/rulle: 350 st

 

Etikettrullar liggande
•  direkt thermo 
•  mitthål för avläsning
•  mått: 86x54 mm    
•  mått kärna: 38 mm
•  etiketter/rulle: 500 st

 

Etikettrulle stående
•  direkt thermo
•  blackmark för avläsning
•  mått: 54x86 mm
•  mått kärna: 42 mm
•  etiketter/rulle: 500 st

Passa på och tryck 
din logotype
Alla våra etikettrullar går att få med 
valfritt 4-färgstryck. Kontakta oss 
gärna för mer information och pris.

11 = svart

21 = vit 

22 = frostad

31 = blå 

4   = röd

51 = grön

61 = gul

65 = orange

11

61

51

Kontakta oss 
gärna för rätt 

etiketter till 
din skrivare

22

21

31 65

41
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Metallclip A
• krokodilclip i metall
• tryckknappar
• material: vinyl

Artikelnummer: 56200-0000

Plastficka CR80
• avlångt hål för clip eller lanyard
• material: vinyl

Artikelnummer horisontell: 172cc-0000
max inlaga horisontell 89x58 mm
 
Artikelnummer vertikal: 171cc-0000 
max inlaga vertikal 63x77 mm

Plastficka kongress
• med klämma/nål
• material: vinyl

Artikelnummer horisontell: A0016
max inlaga 90x56 mm 

Artikelnummer vertikal: A0066
max inlaga 57x92 mm 
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Konferensmaterial
Seminarier, mässor och konferenser. Det finns många tillfällen 
där du tydligt måste identifiera dig och visa att du är behörig att 
vistas i lokalerna. För detta ändamål kan vi erbjuda en mängd 
olika plastfickor till etiketter som fästs i kläderna eller bärs i en 
lanyard. Samtliga produkter kan personaliseras med eget tryck 
för att ytterligare exponera företaget eller konferensen. Skulle du 
inte finna produkten du söker, tillverkar vi den gärna efter dina 
önskemål.

FÄRGER

Artikelnumret anges med färgkod. 
Ex. 114cc, där cc står för färg och 
ersätts enligt följande:  

Plastficka med  
säkerhetsnål
• material: vinyl

Artikelnummer:  17423-5430  
max inlaga 93x74 mm 
yttermått 98x91 mm 

Plastficka A6
• finns även som horisontell variant
• material: vinyl

Artikelnummer vertikal: 71123-3000 
max inlaga 110x152 mm
yttermått 115x175 mm 

93 mm

74 mm

110 mm

152 mm

Akrylställ

• lämplig för taxilegitimationer 
• självhäftande skyltgrepp 
• storlek tejpplatta: 75x25 mm
• material: vinyl

Artikelnummer:  B0016

• lämplig för t ex visitkort
• storlek 97x23 mm
• material: akryl 

Artikelnummer:  B0001

• storlek A7, 74x105 mm
• material: akryl 

Artikelnummer:  B0003

• storlek 60x90 mm
• material: akryl 

Artikelnummer:  B0010

Plastficka CR80
• avlångt hål för clip eller lanyard
• material: vinyl

Artikelnummer vertikal:      171cc-0000 

max inlaga 63x77 mm, yttermått: 65x100 mm 

Artikelnummer horisontell: 172cc-0000 
max inlaga 89x58 mm, yttermått: 93x80 mm 

Plastficka med färgad topp
• material: vinyl

Artikelnummer vertikal:  723cc-0000 

max inlaga 63x86 mm, yttermått: 66x117 mm

Artikelnummer horisontell: 723cc-1000 
max inlaga 89x58 mm, yttermått: 94x81 mm

Plastficka kongress
• med klämma och nål
• material: vinyl

Artikelnummer vertikal:        A0066

max inlaga, yttermått: 57x92 mm

Artikelnummer horisontell:   A0016
max inlaga, yttermått: 90x56 mm 
 

11 = svart

21 = vit

22 =

31 = blå 

33 = marinblå

33 = ljusblå

4   = röd

4   = rosa

51 = grön

59 = neongrön

59 = havsgrön

61 = gul

69 = orange

69 = neongul

11

61

51

transparent 56

59

23

21

31

32

34 65

69

42

41
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Lanyard 20 mm
• med platt säkerhetsknäppe
• med roterbar krok ”droppe”
• längd: 90 cm
• material: flatvävd polyester

Artikelnummer:  382cc-0000

Lanyard 10 mm
• med platt säkerhetsknäppe
• med roterbar krok
• längd: 90 cm
• material: tubvävd polyester

Artikelnummer:  354cc-1000

Lanyard 9 mm
• CK säkerhetsknäppe med  
• CK sportkrok
• längd 90 cm
• material: tubvävd polyester

Artikelnummer:  431cc-5163

Du finner 
hela vårt produkt- 

sortiment på  
bq.se

Alternativa fästen till lanyard, 9 mm

Mobilfäste

Roterbar krok

Roterbar krok ”droppe”

Nyckelring

Friktionsclip

Metallclip A

Sportkrok
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Elegant och exklusiv  
korthållare i metall
• elegant utseende 
• med friktionsgummi 
• kan användas tillsammans med  
  ID-strip eller lanyard
• mått: 56x20 mm
• material: metall

Artikelnummer:   84091-0000

Visitkort i plast
Många företag väljer att trycka
visitkort i plast. Detta ger ett exklusivt
utseende samtidigt som kortet håller
längre än ett traditionellt visitkort. 
Vi erbjuder tryck på både fram- och 
baksida.

Tryckta plastkort
Vi kan trycka dina plastkort, oavsett 
om det är medlems- eller VIP-kort, 
kund- eller lojalitetskort.  
Våra kort kan även levereras med 
signaturpanel, programmering av 
magnetremsa och/eller tryck av 
nummerserie.

Pappersarmband 
• för engångsbruk
• permament klisterlås 
• slitstarkt och vattenresistent
• maximal tryckyta: 15x150 mm
• mått: 19x255 mm
• material: Tyvek 

Artikelnummer:  462cc-0000 

Bilden ovan illustrerar våra  
lagerförda standardfärger.

Eventprodukter
När du ska arrangera ett event har vi mängder 
av lösningar. Vårt sortiment består av alltifrån 
eventarmband i olika material till plastkort och 
nyckelband. Samtliga produkter går givetvis att  
få med önskat tryck för att på bästa vis profilera  
ditt event. 

Plastarmband 
• för engångsbruk
• permanent låsning med 
  tryckknapp
• maximal tryckyta: 65x20 mm 
• mått: 25x250 mm
• material: vinyl

Artikelnummer:   461cc-0000 

Bilden ovan illustrerar våra  
lagerförda standardfärger.

Tryckta lanyards 
I vårt stora sortiment av lanyards,  
hittar du det som passar just ditt företag. 

• flera standardfärger
• går att få infärgad i egen PMS och    
  med tryck
• många tillbehör

Vi hjälper dig att hitta en passande  
lösning, kontakta oss gärna.
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Till ditt event
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Skylthållare med 2 klämmor
•  en stor och en mindre klämma
•  kan vinklas/vridas  
•  kan maskindiskas
•  längd: 150 mm
•  material: polystyren

Artikelnummer: B0037

Skylthållare med 2 klämmor
•  kan vinklas/vridas  
•  kan maskindiskas
•  längd: 150 mm
•  material: polystyren

Artikelnummer: B0021

Skylthållare med fot  
och klämma
•  kan vinklas/vridas  
•  kan maskindiskas 
•  höjd fot: 105 mm
•  total höjd: 160 mm
•  material: ABS, polystyren

Artikelnummer: B0025

Skylthållare med fot  
och klämma
•  kan vinklas/vridas  
•  kan maskindiskas
•  höjd fot: 60 mm  
•  total höjd: 100 mm
•  material: ABS, polystyren

Artikelnummer: B0027

Självhäftande skyltgrepp 
•  lämplig även för t ex taxi- 
   legitimationer  
•  storlek tejpplatta: 75x25 mm 

Artikelnummer: B0016

Skylthållare med klämma
•  kan vinklas/vridas  
•  kan maskindiskas 
•  längd: 77 mm
•  material: ABS, polystyren

Artikelnummer: B0031

Skylthållare med spets
•  kan maskindiskas 
•  längd: 60 mm 
•  färg: vit
•  material: polypropen

Artikelnummer: B0022

Skyltsystem
Vi erbjuder kompletta lösningar för märkning av livsmedel.  
Våra produkter kan hjälpa er att tydliggöra innehåll, märkning  
av allergener och priser i t.ex. delikatessdiskar, caféer och  
restauranger. 

Vårt smarta skyltpaket möjliggör att du på ett enkelt och smidigt 
sätt kan trycka egna professionella skyltar. Vit text på ett matt 
svart plastkort ger ett handskrivet och tydligt intryck. I kombina-
tion med skylthållare exponeras dina varor på ett snyggt vis vilket 
ökar det visuella intrycket ytterligare.
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• skrivare Pridento 
• mjukvara (Windows)
• 100 plastkort, matt svarta
• färgband vitt, 200 utskrifter

Artikelnummer:      96210-8893

Skyltpaket!
Innehåller allt 
du behöver för att 

komma igång med 
din skyltning
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BOX 3043 | 443 03 STENKULLEN | SWEDEN 
TEL: +46 (0)302-680 800 | INFO@BQ.SE | BQ.SE

Läs vår katalog digitalt 
och bär den med dig!
Scanna koden med din smartphone 


