
Produkter för  
gym- och idrottsklubbar



Kongressbrickor
Kongressbrickor i vinyl med säkerhetsnål och/
eller klämma på baksidan. 

Plastfickor
Plastfickor i olika färger och utföranden för t.ex. 
medlemskort, vilka med fördel kan användas 
tillsammans med exempelvis lanyards.

Lanyards/logoband otryckta

Lanyards/logoband tryckta

En av de mest populära profilprodukterna på markna-
den. Vi erbjuder en stor variation av  
lanyards med olika fästen och tillbehör. 

Alla våra lanyards går att få infärgade med egen PMS-
färg och med eget tryck. 

Namnbrickor
Vi erbjuder ett brett utbud av namnbrickor i olika material, 
såsom metall, aluminium, trä och plast. Namnbrickorna går 
att få i flertalet färger och former. 
Du kan även få din namnbricka helt i egen design samt 
figurstansad. 
 
Då namnbrickorna trycks inhouse kan vi garantera snabb 
leverans och hög kvalitet.
Vi väljer tillsammans bästa tryckmetod utifrån ditt val av 
namnbricka och design. 

Vi hjälper dig med 
utformning av tryck 

på din produkt. 



Plastkort/tags
Plastkort för t.ex. medlemskap i flera färger och med olika 
funktioner. Hos oss kan ni även få korten tryckta och kodade 
så att de är klara för användning. Ni kan även få kort eller tag 
med inbyggt rfid-chip, vilket ger en beröringsfri användning 
vid passage eller upplåsning av omklädningsskåp.

Övrigt profilmaterial
Du kan även beställa dina övriga tryckta profilartiklar hos oss.  
Vi kan bland annat hjälpa till med skyddsfickor för medlemskort, 
vattenflaskor och flaskband.

Eventarmband
Vi lagerhåller eventarmband i plast och papper och 
specialtillverkar band i tyg och silikon. Samtliga arm-
band går utmärkt att trycka och väva på.
Vi tillhandahåller även band med inbyggt chip. 

något för alla

RFID-chip

Serienr: 2180
IK Franke



M
ed reservation för ändringar. 

Nyckelringar Pins
Uppskattad och användbar present-
reklam. Vi har alla typer av nyckel-
ringar och formgjuter även unika 
modeller efter ert behov.

Pins med företagslogo eller symbol 
är ett elegant och effektivt sätt att 
synas på. 

Kampanjknappar
Klassiska kampanjknappar av tunn 
aluminium med säkerhetsnål på 
baksidan.

Plastskyltar
Skyltar för dörrar och vägvisning i plast och akryl i en 
mängd olika utföranden. 

PEOPLESgym

Namn Namnsson
Personlig tränare

Karbinhakar
Karbinhakar med nyckelring går utmärkt att  
kombinera med vävd logo, budskap eller symbol. 


