


Wĳ  ontwerpen en produceren in Nederland, omdat wĳ  het belangrĳ k 
vinden dat kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu 
goed geregeld zĳ n. Op grote schaal portemonnees in Nederland produ-
ceren is uniek en is mogelĳ k omdat wĳ  ons productieproces zelf op maat 
ontwikkeld hebben. 

Wĳ  werken samen met gespecialiseerde fabrikanten – zoals een modern 
leeratelier gevestigd in een historisch pakhuis in hartje Schiedam. Een 
sociale werkplaats in Leiden verzorgt met veel enthousiasme de assem-
blage. In het productieproces worden oorspronkelĳ ke materialen met 
moderne technieken verenigd. Dit zorgt voor goede werkomstandighe-
den én producten van hoge kwaliteit.

Niet eerder was een portemonnee zo gebruiksvriendelĳ k. Met één 
simpele beweging schuiven uw passen trapsgewĳ s naar buiten en 

vindt u precies de kaart die u zoekt. Zelfs zonder uw portemonnee te 
openen. Het hart van de SECRID wallet is de innovatieve aluminium 

Cardprotector die uw belangrĳ kste kaarten beschermt. 

De hoes van stevig kwaliteitsleer biedt ruimte aan extra pasjes. De 
ultradunne ĳ zersterke folie aan de binnenzĳ de biedt precies de ruimte 

voor papiergeld, bonnetjes en visitekaartjes die u nodig heeft. Met 
zoveel bergruimte lĳ kt de compacte SECRID wallet van binnen groter 

dan van buiten. 

Vind uw favoriet in de groeiende SECRID productenreeks!

Een nieuwe generatie 
portemonnees

SECRID wallets

“Veiligheid is de kern van onze producten, 
maar het is minstens zo belangrĳ k dat ze 
lekker aanvoelen en een glimlach oproepen. 
Ik word blĳ  van de verhalen van enthousiaste 
gebruikers die onze portemonnees zó leuk 
vinden dat ze deze spontaan aan anderen 
demonsteren.” 

Marianne van Sasse van Ĳ sselt
mede oprichter SECRID

“In de afgelopen jaren is de inhoud van 
portemonnees revolutionair veranderd. 
Traditionele muntjes en papiergeld zĳ n 
vervangen door hightech kaarten met 
ingebouwde chips en antennes. Niet alleen 
het gebruiksgemak is vergroot, de risico’s 
zĳ n ook gegroeid. De portemonnees van 
SECRID beschermen zowel je geld als je 
privacy.”

René van Geer 
mede oprichter SECRID

Cardprotector
De Cardprotector is een superdunne aluminium behuizing die u 
nauwelĳ ks voelt wanneer u hem bĳ  u draagt. In de Cardprotector bergt u 
maximaal vier tot zes kaarten op. Met één beweging schuift u uw kaarten 
trapsgewĳ s uit de Cardprotector en zĳ n ze klaar voor gebruik. Makke-
lĳ ker kan niet! De Cardprotector beschermt uw belangrĳ kste kaarten 
optimaal tegen breken, maar ook tegen het (ongewenst) uitlezen van uw 
RFID en NFC kaarten. De OV-chipkaart, de ID kaart, de nieuwste bank-
passen en creditcards en veel bedrĳ fspassen maken gebruik van deze 
draadloze technieken. 

De SECRID Cardprotector is bekroond met vele prĳ zen waaronder een 
Red Dot design award. 

Doubleprotector
De Doubleprotector is gelĳ k aan de Cardprotec-
tor, maar biedt dubbel zoveel ruimte en werkt 
net zo fi jn.

si
lv

er

tit
an

iu
m

bl
ac

k

go
ld

ch
am

pa
gn

e

re
d



cash max. 4 pasjeseventueel 
muntgeld

visitekaartjesmax. 6 pasjes

Binnenzĳde Miniwallet
De binnenzĳde van de Miniwallet, Slimwallet en Twinwallet biedt ruimte voor 
briefgeld, extra pasjes en visitekaartjes.

Miniwallet
Met de SECRID Cardprotector als veilige kern, is de Miniwallet een compacte én super veilige porte-
monnee. In het binnenwerk van de Miniwallet kunt u – naast de kaarten in de Cardprotector – extra 
passen, papiergeld, bonnetjes, visitekaartjes en muntgeld opbergen. De Miniwallet is lekker klein 
en licht waardoor u hem makkelĳk in uw zak of tas bĳ u kunt dragen. Een grote portemonnee is 
overbodig. Kies uw favoriete Miniwallet uit het scala aan luxe leersoorten.

DoubleprotectorCardprotector

Miniwallet

Slimwallet

Twinwallet
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grey

brown dark
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taupe snake

Miniwallet cognac



De aluminium Cardprotector  beschermt uw 
passen tegen buigen en breken. Daarnaast 
beschermt hĳ  kaarten die gebruik maken van 
RFID en NFC technologie tegen (ongewenst) 
afl ezen. Deze kaarten – zoals de OV-chip-
kaart, bedrĳ fstoegangspassen, veel cre-
ditcards en de nieuwste bankpassen – zĳ n 
voorzien van een chip en een antenne voor 
draadloze communicatie. In een normale 
portemonnee kunnen deze kaarten op 
afstand worden geactiveerd, uitgelezen en 
gekopieerd. Hier merkt u niets van. De Card-
protector beschermt uw kaarten hiertegen. 
Dit is door TNO getest en bevestigd.

Om een RFID of NFC kaart veilig te gebruiken 
schuift u hem in één beweging naar buiten. 
Door de passen naar buiten te schuiven, 
maar niet uit uw Cardprotector te halen, 
is het radiosignaal sterk gereduceerd, 
maar nog voldoende voor contact op korte 
afstand. Zo zĳ n uw kaarten zelfs tĳ dens 
gebruik beter beschermd.** Bescherming is niet gegarandeerd wanneer de transactieterminal zelf gehackt is.

RFID = 
Radio Frequency IDentifi cation

NFC = 
Near Field Communication 

Kaarten die gebruik maken 
van deze technologie zĳ n te 
herkennen aan één van de 
volgende symbolen:

RFID safe to store RFID safe to use * RFID unsafe 

In de Twinwallet neemt u maximaal twaalf 
passen veilig mee in de Doubleprotector. In 
het leren gedeelte is ook nog ruimte voor circa 
vier extra passen, papiergeld, bonnetjes, 
visitekaartjes en wat muntgeld. De Twinwallet 
past comfortabel in uw broekzak of damestas 
en is minstens de helft compacter dan een 
traditionele portemonnee met vergelĳ kbare 
inhoud.

Slimwallet
Het leer van de Slimwallet is ruimer gesneden dan dat van de Miniwallet. Hierdoor 
is er bergruimte voor extra passen, briefgeld, visitekaartjes en bonnetjes. De 
Slimwallet is zonder druksluiting nog platter dan de Miniwallet en past daarom 
perfect in de borstzak van een colbert. Als u een mooie compacte portemonnee 
wilt en uw muntgeld apart bewaart is de Slimwallet voor u de ideale oplossing!
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