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eM Partner 
Wysokiej jakości produkty skórzane
Quality Leather Products
Qualitätsleder Produkte



1512L
8,5 x 1,5 cm
pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,84 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,57 zł/szt. 

PL Dostępne kolory skóry
EN Leather colours available
DE Folgende Lederfarben 
      im Sortiment

PL Dostępne kolorowe wnętrze
EN Coloured inteiror available
DE Buntes Innenfutter 
      verfügbar

PL Dostępne wykończenie 
      z ciemnego metalu
EN Dark metal finishing available
DE Dunkle Metallmanschette 
      verfügbar

PL Dostępne NFC
EN NFC-Tags available
DE NFC-Tags verfügbar

Nowoczesny i ponadczasowy 
design bez limitów 
dostosowywania
za bezkonkurencyjną cenę.
Zafascynuj swoich klientów
naszym bestsellerem i zrób 
własną, ekskluzywną 
wizytówkę Twojej firmy!

Modern and timeless design
with no customization limits
for an unbeatable price.
Fascinate your clients with 
our bestseller and make it
your own exclusive businesss
card!

Modernes und zeitlose Design 
ohne Gestaltungsgrenzen, zu 
einem unschlagbaren Preis!
Begeistern Sie Ihre Kunden mit
einem unsere Bestseller 
und machen Sie daraus Ihre 
ganz persönliche Visitenkarte.



1511
8.0 x 1.7 cm
PL Kolorowe logo 
      z żywicą epoksydową
EN Coloured logo with epoxi resin
DE Harzaufkleber mit mehrfarbige 
      Logos

pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,84 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,57 zł/szt. 

1521L
8.5 x 2.5 cm
pakiet 250 szt., cena 12,30 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 11,96 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 11,57 zł/szt. 

1521
8.5 x 2.5 cm
pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,62 zł/szt. 

1512
8.0 x 1.7 cm
pakiet 250 szt., cena 10,06 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 9,73 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 9,45 zł/szt. 

1544L
8.0 x 1.7 cm
pakiet 250 szt., cena 11,74 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 11,40 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 11,12 zł/szt. 



1519
7,5 x 3,0 cm
pakiet 250 szt., cena 8,95 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 8,67 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 8,39 zł/szt. 

Skórzane etui na dokumenty będzie doceniane przez 
wiele lat u Twoich klientów. Będzie przypominać im 
o pozytywnych doświadczeniach z Twoją firmą.

This leather document case will be valuable to your 
customers for many years and remind them of the positive 
experience they had with your company.

Zeitloses Elegantes Design aus echtem Leder mit Ihrer 
Wunch-Heissprägung, begeleitet diese Mappe Ihre 
Kunden viele Jahre.

Zamów w komplecie
a otrzymasz wspaniałe
rabaty

Take advantage of a 
combination order and 
get great discounts.

Profitieren Sie jetzt von einer
Kombi-Bestellung und
erhalten Się tolle Rabatte 



1485
12.0 x 8.5 cm
PL Skórzane etui na dokumenty 
      z 3 kieszonkami na karty
EN Leather document case 
      with 3 cards slots
DE Leder Fahrzeugscheinmappe
      mit 3 Kartenfächer

pakiet 100 szt., cena 22,64 zł/szt.
pakiet 250 szt., cena 20,96 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 19,57 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 18,73 zł/szt. 

1484
12.0 x 8.5 cm
PL Skórzane etui na dokumenty 
EN Leather document case 
DE Leder Fahrzeugscheinmappe
      
pakiet 100 szt., cena 21,52 zł/szt.
pakiet 250 szt., cena 19,29 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 17,05 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 16,21 zł/szt. 

541
7,5 x 3,0 cm
pakiet 250 szt., cena 9,22 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 8,95 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 8,66 zł/szt. 

Skórzane etui na dokumenty
Dostarczenie pojazdu oznacza dostarczenie dokumentów! 
Dlatego idealne pasujące do Twoich breloczków są nasze 
etui na dokumenty.
Zezwolenia, ubezpieczenie, prawo jazdy - to wszystko, 
czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Leather document cases
Delivering a vehicle means delivering papers! Therefore the
perfect match to your key rings are our document cases.
Vehicle licence, insurance, drivers license - everything takes
its place!

Leder Fahrzeugschein-Mappen
Zu einem Neuen Fahrzeug gehören auch neue Papiere.
Passed zu Ihren Schlüsselanhänger stellen wir Ihnen
unsere Fahrzeugschein-Mappen vor.



1510
8,5 x 2,5 cm
pakiet 250 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,57 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,29 zł/szt. 

1510L
8,5 x 2,5 cm
pakiet 250 szt., cena 12,02 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 11,63 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 11,29 zł/szt. 

czerwony, red, rot

blue, blauniebieski, 

black, schwarzczarny, 

camel, camelbeżowy, 

grey, grauszary, 

brown, braunbrązowy, 

marron, bordeauxrotbordowy, 

green, grünzielony, 

Dostępnych jest 8 różnych kolorów skóry i wiele innych
kolorów szycia. Podziel swoje zamówienie na kolory 
i personalizacje bez dodatkowych kosztów.

8 different leather colours are available and a host of
stitching colours. Split your order in colours and
customization without any additional cost.

8 verschiedene Lederfarben stehen Ihnen zur
Auswahl und eine Vielzahl an Nahtfarben. Teilen Sie
Ihre Bestellung auf und gestalten Sie Ihre Produkte
unterschiedlich, ohne zusätzliche Kosten

Wielokrotne szycie to dodatkowa opłata 1,95 zł za sztukę.
Multiple stitching for an additional cost of 1,95 zł per unit.
Schlüsselanhänger mit extra Nähten für zzgl. 1,95 zł pro Stück.



Kolorowe wnętrza
są dostępne w następujących
kolorach: czerwony, niebieski, 
zielony, żółty, pomarańczowy, 
szary i biały. Dodatkowy 
koszt to 0,95 zł/szt.

Coloured interiors:
red, blue, green, yellow,
orange, grey and white
coloured interiors
are available. Additional
cost per unit: 0,95 zł.

Buntes Innenfutter.
Innenfutter in rot, blau,
grün, gelb, orange, grau
oder weiß erhältlich.
Aufpreis pro Stück: 0,95 zł.

Wykończenie z ciemnego metalu „Midnight Silver” 
Dark metal finishing „Midnight Silver”
Dunkle Metallmanschette „Midnight Silver”

Powłokę tę nakłada się na metalową część i metalowe kółko
dla alternatywnego i jeszcze bardziej atrakcyjnego wyglądu.
Dostępne dla wszystkich modeli w cenie 1,40 zł od sztuki.

This coating is applied to the metal part and the ring itself
for an alternative and even more attractive look.
Available to all models for 1,40 zł per unit.

Midnighl Silver mach jeden Schlüsselanhänger zu einem
eleganten, exclusiven Accessoire. Verfügbar für alle Modelle.
Aufpreis 1,40 zł pro Stück.



575
9.5 x 1.3 cm
pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,62 zł/szt. 

576
9.0 x 1.3 cm
pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,62 zł/szt. 

Darmowa dostawa na terenie Polski. Dla innych krajów należy zapytać o wycenę.
Free shipping within the Poland. For other countries please ask for a quote.
Versandkostenfrei innerhalb der Polen. Für andere Landen fragen Się bitte nach einem Angebot.



827
24.0 x 18.0 cm
PL Etui do książki obsługi i dokumentacji
EN Car manual and documentation folder
DE Mappe für Dokumente/Auto Handbuch

pakiet 50 szt., cena 135,00 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 123,00 zł/szt.
pakiet 250 szt., cena 106,00 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 100,00 zł/szt. 

544
7.0 x 3.0 cm
pakiet 250 szt., cena 7,55 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 7,38 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 7,21 zł/szt. 

538
7.0 x 3.0 cm
pakiet 250 szt., cena 9,22 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 8,95 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 8,72 zł/szt. 

542

8.0 x 3.0 cm
pakiet 250 szt., cena 10,62 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,34 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,06 zł/szt. 



535
9.0 x 3.3 cm
pakiet 250 szt., cena 11,46 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,90 zł/szt. 

549
8.0 x 2.5 cm
pakiet 250 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,62 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,34 zł/szt. 

551
7.5 x 3.0 cm
pakiet 250 szt., cena 9,22 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 8,94 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 8,66 zł/szt. 

569
8.0 x 3.0 cm
pakiet 250 szt., cena 8,10 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 7,83 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 7,60 zł/szt. 

564

6.5 x 2.5 cm
pakiet 250 szt., cena 7,27 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 7,10 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 6,93 zł/szt. 



548

6.5 x 4.5 cm
pakiet 250 szt., cena 7,83 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 7,60 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 7,38 zł/szt. 

533
5.5 x 4.5 cm
pakiet 250 szt., cena 7,83 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 7,60 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 7,38 zł/szt. 

537
6.5 x 4.0 cm
pakiet 250 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 10,90 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,62 zł/szt. 

Znacznie więcej niż
gadżet reklamowy. 
To prezent, który połączy 
Ciebie z Twoimi klientami 
na całe życie.

We know that, more than a 
gift, our leather keyrings are
a sign of appreciation and a 
constant reminder of your
company in your customer’s
hands.

Weit meht als nur ein
Werbeartikel! Ein Geschenk,
dass Sie mit Ihre Kunden ein
lebenlang verbindet. 



Dbałość o szczegóły.
Czy jesteś wymagający? My też!

Passion for details.
Are you a critic? So are we!

Liebe zum Detail.
Sind Się anspruchsvoll? Wir auch!



1501-6
10.0 x 7.0 cm
pakiet 250 szt., cena 11,46 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 11,18 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 10,90 zł/szt. 

1501-2
10.0 x 7.0 cm
pakiet 250 szt., cena 9,78 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 9,50 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 9,22 zł/szt. 

1520
10.0 x 7.0 cm
PL Etui do Navtrak’a
EN Case for Navtrak
DE Navtrak Etui

pakiet 250 szt., cena 15,37 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 15,04 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 14,70 zł/szt. 

1536
10.5 x 7.0 cm
pakiet 250 szt., cena 19,29 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 18,84 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 18,45 zł/szt. 

Dzięki wysokiej jakości naszej
skóry licowanej, Twoja 
karta samochodowa jest 
doskonale chroniona i reklamuje
Ciebie na całe życie.

With our high quality full-
grain leather, your key cards
are perfectly protected and
promote you for a lifetime.

Mit unseren hochwertigen
Vollnarben Leder bleiben
Ihre Schlüsselkarten perfekt
geschützt und werben für
Sie ein leben lang.



1417
32.0 x 24.0 cm
PL Notatnik
EN Leather folder
DE Schreibmappen

pakiet 10 szt., cena 162,00 zł/szt.
pakiet 25 szt., cena 150,00 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 145,00 zł/szt. 

Wszystkie nasze produkty mogą zawierać Twoje logo,
lub inne informacje o firmie.

All our products can be customized with any logo 
or information

Alle unsere Produkte können nach belieben mit Ihren Logos,
Marken oder Firmeninformationen geprägt werden.

1421
10.0 x 7.5 cm
PL Etui do kart
EN Card case
DE Kartenetui

pakiet 25 szt., cena 16,77 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 16,21 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 15,93 zł/szt. 

8:00 poranna kawa, 10:00 spotkanie z klientem, 13:00 obiad ze współpracownikami,
16:00 konferencja, 18:00 siłownia, 19:00 prowadzenie domu - bez względu na to, gdzie i kiedy, 
nasze produkty towarzyszą naszym klientom w każdej sytuacji!



8 A.M. morning coffee, 10 A.M. customer meeting, 1 P.M. lunch with coworkers, 
4 P.M. conference, 6 P.M. gym, 7 P.M. driving home - no matter where or when, our products
accompany your customers in every situation!

8:00 Uhr Morgenkaffee, 10:00 Uhr Treffen mit dem Kunden, 13:00 Mittagessen mit Kollegen,
16:00 Uhr Konferenz, 18:00 Uhr Fitnessstudio, 19:00 Uhr Heimfahrt - egal wo und wann,
unsere Produkte begleiten Ihre Kunden in jeder Lebenslage!

1406
10.0 x 9.0 cm
PL Portfel z sakiewką
EN Wallet with coin case
DE Geldbörse mit Münzfach

pakiet 25 szt., cena 42,80 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 39,50 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 37,75 zł/szt. 

494
10.0 x 8.0 cm
PL Etui do kart
EN Card case
DE Kartenetui

pakiet 25 szt., cena 30,20 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 28,80 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 27,70 zł/szt. 

Wszystkie podane ceny zawierają koszty produkcji. 
Bezpłatna wysyłka na terenie Polski. Ceny bez VAT.

All indicated prices include customization costs. 
Free shipping within the Poland. Prices without VAT.

Alle angegebenen Preisen beinhalten Anfertigungkosten.
Versandkostenfrei innerhalb der Polen. Preise ohne MwSt.



1418
32.0 x 24.0 cm
PL Notatnik
EN Leather folder
DE Schreibmappen

pakiet 10 szt., cena 184,00 zł/szt.
pakiet 25 szt., cena 173,00 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 167,00 zł/szt. 

1419
32.0 x 24.0 cm
PL Organizer z notatnikiem
EN Leather folder
DE Schreibmappen

pakiet 10 szt., cena 199,00 zł/szt.
pakiet 25 szt., cena 195,00 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 190,00 zł/szt. 

Wszystkie nasze produkty mogą zawierać Twoje logo,
lub inne informacje o firmie.

All our products can be customized with any logo 
or information

Alle unsere Produkte können nach belieben mit Ihren Logos,
Marken oder Firmeninformationen geprägt werden.



1416
42.0 x 31.0 cm
PL Torba do laptopa
EN Laptop bag
DE Laptoptasche

pakiet 10 szt., cena 500,00 zł/szt.
pakiet 25 szt., cena 490,00 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 475,00 zł/szt. 



456
16.5 x 10.0 cm
PL Damski portfel
EN Woman’s wallet
DE Damenbörse

pakiet 25 szt., cena 87,50 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 84,00 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 79,00 zł/szt. 

1401
11.0 x 9.0 cm
PL Portfel
EN Wallet
DE Scheintasche

pakiet 25 szt., cena 39,50 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 37,00 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 35,00 zł/szt. 



1410
12.5 x 10.0 cm
PL Portfel ze sakiewką
EN Wallet with coin case
DE Geldbörse mit Münzfach

pakiet 25 szt., cena 64,00 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 61,80 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 58,40 zł/szt. 

620
3.5 x 100/110/120 cm
PL Pasek z metalową klamrą
EN Belt with metalic buckle
DE Gürtel mit Metallschnalle

pakiet 25 szt., cena 83,80 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 82,40 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 79,00 zł/szt. 

Wysokiej jakości materiały, 
pierwszorzędne wykonanie 
i profesjonalny zespół sprawią, 
że eM Partner stanie się
Twoim partnerem nr 1 
dla Twoich artykułów i gadżetów
reklamowo-promocyjnych. 
Taką właśnie obsługę i ofertę
od nas otrzymasz!

High quality material and a professional team make eM Partner your No.1 supplier for your 
promotional items. A service and offer that you can only get from us!

Hochwertiges Material, erstklassige Verarbeitung und ein professioneles Team machen eM Partner 
zu Ihrem Nr.1 Anbieter für Ihre Werbeartikel. Ein Service und Angebot dass Sie nur bei uns erhalten!



496
11.0 x 7.0 cm
PL Etykieta bagażowa z przeźroczystym polem adresowym
EN Travel lebel case with transparent plastic slot inside
DE Gepäckanhänger mit verdecktem transparenten Adressfeld

pakiet 100 szt., cena 22,00 zł/szt.

1537
8.5 x 5.0 cm
PL Dostępne są różne wersje z lub bez 
      karabińczyka/kółka
EN Versions without ring and carabine
      are available
DE Verschiedene Ausführungen erhältlich.
      Mit oder ohne 
      Schlüsselring/Karabinerhaken

pakiet 250 szt., cena 26,00 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 25,70 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 25,40 zł/szt.



1538
9.5 x 5.5 cm
pakiet 250 szt., cena 19,50 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 18,95 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 18,60 zł/szt. 

Pokrowiec można dostosować
do każdego rozmiaru kluczyka.

These keyrings are
adaptable to any key size.

Für jeden Schlüsseltyp
bestellbar.

479
15.0 x 4.5 cm
PL Etui na długopis
EN Pen case
DE Stifteetui

pakiet 100 szt., cena 22,00 zł/szt.

Aby spełnić Twoje życzenie, wyprodukujemy również
mniejsze ilości. 

Możemy dopasować Twoje zamówienie i połączyć breloczki 
oraz etui w jedno zamówienie bez dodatkowych kosztów.

Napisz do nas na: biuro@SkorzaneBreloki.pl

To meet your wishes perfectly we also produce small
amounts. 

Ideal to divide your order between key rings and key covers 
- without any additional costs.

Write to us at: biuro@SkorzaneBreloki.pl

Um Ihre Wünsche perfekt zu treffen produzieren wie auch
kleinere Mengen.

 
Bestens geeignet um Ihre Bestellung in Schlüsselanhänger 
und Schlüsselhüllen aufzuteilen ganz ohne Zusatzkosten.

Schreiben Sie uns an: biuro@SkorzaneBreloki.pl

1513
8.5 x 4.5 cm
pakiet 250 szt., cena 14,50 zł/szt.
pakiet 500 szt., cena 14,25 zł/szt.
pakiet 1000 szt., cena 13,99 zł/szt. 



1543
10.0 x 6.5 cm
PL Etui na kluczyk
EN Display Key case
DE Display Key Schutzhüllen

pakiet 25 szt., cena 43,60 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 41,90 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 38,60 zł/szt.
pakiet 250 szt., cena 36,90 zł/szt. 

1542
11.0 x 7.5 cm
PL Etui na kluczyk
EN Display Key case
DE Display Key Schutzhüllen

pakiet 25 szt., cena 22,10 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 21,00 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 19,85 zł/szt.
pakiet 250 szt., cena 19,30 zł/szt. 

Wysokiej jakości skóra
Daj swojemu klientowi szansę cieszyć się jego kluczykiem
przez długi czas, bez brudu i zadrapań.

High Quality Leather
Give your customer the chance to enjoy his ner key for a 
long time, without dirt or scratches

Echtes Leder
Damit Ihre Kunden lange Spaß an Ihrem neuen 
Auto-Schlüssel haben ohne Schmutz Kratzer



1415
13.0 x 13.0 cm
PL Organizer z tłoczeniem na zewnątrz 
      lub w środku
EN Posket-emptier embossing
      inside and/or outside
DE Taschenleerer mit innere
      und/oder äussere
      Blindprägung

pakiet 25 szt., cena 86,65 zł/szt.
pakiet 50 szt., cena 83,85 zł/szt.
pakiet 100 szt., cena 83,00 zł/szt. 

Zdjęcia przedstawiające logotypy lub zarejestrowane marki występują po to, aby pokazać nasze 
możliwości. Personalizacja artykułów logotypami lub zarejestrowanymi markami jest dostępna 
tylko za zgodą zlecającego, uprawnionego do tego celu.

The images depicting logos or registered brands are solely present to demonstrate our 
customization possibilities. Customization with logos or registered brands is available only 
to entities authorized to use them.

Die abgebildeten Logos und registrierte Marken sind ein Beispiel für die Gestaltungsmöglichkeit
unsere Produkte. Produkte mit Trade Marks nur für autorisierte Unternehmen bestellbar.



www.SkorzaneBreloki.pl
www.SkórzaneBreloki.pl
biuro@SkorzaneBreloki.pl
tel. +48 604 776 193

FB/SkorzaneBreloki

Biuro:
eM Partner
Plac Konstytucji 3 Maja 7/2
64-920 Piła
Poland

Dane do fakturowania:
eM Partner Piotr Martin
ul. Kazimierza Wielkiego 16A/6
64-920 Piła
Poland
NIP: PL7642175199

Wszystkie ceny bez podatku VAT (VAT 23%)
All prices without VAT

Alle Preise ohne MwSt.
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