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TILLFÄLLIG FÖRHÖJD GÅVOGRÄNS 2021
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Har Ni tänkt på era anställda?
Skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet på gåvor även under 2021, 
vilket gör att Ni nu har möjligheten att visa uppskattning för era anställda 
och det jobb som de gör.

Nu kan Ni:

• Ge en gåva upp till ett värde av 2000:- inkl.moms
(värdet kan även delas upp och ges vid fler tillfällen med en mindre 
summa, t. ex. 400 + 500 + 500+ 600:-)

och dessutom

• Ge den ordinarie julgåvan som uppgår till ett värde av 500:- inkl.moms



1995:-

Jacka Stonefield & Trolley Urban Line
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Art.nr: 131042 (herr ) 131043 ( dam) + 158836

I detta paket har vi packat en av våra finaste höst och
vinterjackor med en smidig och snygg trolley. Mycket
stiligt tillsammans! Stonefield är en sportig vadderad
jacka som är både vind och vattentät med tejpade sömmar. 
Huvan kan justeras både fram och bak. Dammodellen är 
lite längre och fint skuren i midjan för bästa passform.
Urban Line Trolley är nätt, försedd med teleskophandtag 
och tillverkad i ett antracitmelerat tyg med svarta detaljer.
• Vikt: 2,5 kg • Mått: 36x17,5x39 cm

Pris exkl. moms

Paketpris!!
1 jacka och 1 trolley

Värde för mottagaren 3470:-



895:-
Pris exkl. moms

429:-
Pris exkl. moms

Bäddset Nottingham Percale Lyocell
Art.nr: 426047-00 Vit, 426047-03 Sand, 426047-58 Marinblå
426047-92 Ljusgrå, 426047-97 Mörkgrå

Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa 
från snabbväxande träd. Lyocell bearbetas i 
ett slutet system där man återanvänder 99% 
av de biologiskt nedbrytbara kemikalierna, 
även tyget är 100% biologiskt nedbrytbart.
Tyg av lyocell transporterar fukt, andas och 
känns mjukt mot huden. 100% Lyocell 
Storlek: 2 st 50x60 cm, 2 st 150x210 cm

Bäddset Montgomery Premium Cotton
Art.nr: 19145904 grå, 19145004 Dusty blue,
19145504 Beige

Påslakanset bestående av två örngott och två påslakan
i 100 % BCI-bomull som vävts med en trådtäthet på 144 tc. 
Svanen-certifierat så att du kan sova gott med vetskapen 
om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts 
i tillverkningen av ditt bäddset.
Storlek: 2 st 50x60cm och 2 st 150x210cm.

Värde för mottagaren 1745:-
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Värde för mottagaren 686:-



599:-

695:-
Pris exkl. moms

Bäddset Mosshewd Flanell
Art.nr: 426063-03 Sand, 426063-95 Grå

I det mjuka flanellbäddsetet Mosshed 
sover du mjukt och varmt. Ett underbart 
bäddset att krypa ner i en kylig 
höst/vinter kväll, kanske med en varm 
kopp te och en god bok.

4-del bäddset: 2 st Örngott 50x60 cm, 
2 st påslakan 150x210 cm

Pris exkl. moms

Art.nr: 5018255x2+5392451903

Agnes är som vi ser det, den perfekta fleecepläden att använda både inne och ute. 
Mjuk, varm och lätt att ta med sig vart man än går.
En lyxig pläd som skapar leenden hos både givaren och mottagaren.

Ljuset är gjort av soyavax och har en brinntid på 15h.
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Värde för mottagaren 895:-

Värde för mottagaren 998:-



599:-
Pris exkl. moms

Handduksset Linda
Art.nr: 416153-00 Vit, 416153-54 Turkos, 416153-58 Marinblå
416153-95 Grå, 416153-97 Mörkgrå
Ett fantastisk frottéset i ny och modern design.
Frottén är strukturvävd på bägge sidor och har en 
blandning av bomull och lin för bra uppsugningsförmåga. 
En modern frotté med en nätt bård. Ökotex-certifierad.
Storlek: 2st 50x70cm och 2st 70x130cm. 
Material: 70% bomull, 30% lin.
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Värde för mottagaren 873:-



399:-

529:-
Pris exkl. moms

Weekendväska Brandon
Art.nr: 500210 Svart, 500212 Marinblå, 500214 Beige
Gedigen till sin storlek är denna weekendväska 
i bomullscanvas. Diskreta detaljer i veganläder.
Fodrad insida ger väskan ett exklusivt intryck 
samtidigt som den är skonsam mot sitt innehåll. 
Rundade och vadderade handtag gör väskan 
bekväm att bära. Justerbar och avtagbar axelrem. 
En stilren och klassisk väskserie som tilltalar många. 
Mått: 55x25x36 cm

Pris exkl. moms

Mått: 51x25x35 cm

Väska/Padelväska Baltimore
Art.nr: 501118
Stilren och minimalistisk väska i ett lätt, 
vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant 
matt utsida samt insida i lätt syntetväv.
Huvudfacket stängs med en dragkedja. 
Bra organisatoriska möjligheter på insidan 
med flera fack. Skofack på kortsidan så att 
skorna inte smutsar ner väskans innehåll.
Robusta handtag så att du kan fylla väskan 
ordentligt. Reglerbar axelrem.

Värde för mottagaren 748:-

Värde för mottagaren 748:-
7



Pris exkl. moms

Padelväska2.0Combibag
Art.nr: 040250-99

En väska som fungerar som en ryggsäck för padel 
och en mängd andra användningsområden.
Handtag på ovansidan och framsidan. Axelremmar med 
två D-ringar som har en rem över bröstet för extra stabilitet
när du är på resande fot. Två stora sidofickor med dragkedja,
en isolerad - perfekt för kalla drycker och mat. Stor u-formad
dragkedja för enkel åtkomst och snabb packning.
Ett ventilerat sko/handduksfack. Toppficka med dragkedja med nyckelkrok. 
En dold säkerhetsficka bakom axelremmarna och en stor sidoficka i mesh. 
Inkluderar även reflekterande detaljer.

379:-

Brödrost Dualit
Art.nr: 598305-BlankSvart

2 skivor 1100w Lite Brödrost är elegant men ändå bekväm
och erbjuder flera patenterade funktioner som hjälper

ditt kök att arbeta e ektivt.

1299:-
Pris exkl. moms

Elvisp Dualit
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Art.nr:597415-svart, 597415-krom, 597410-svart, 597410-canvas.

Elvispen från Dualit är en riktig flerfunktionsmaskin 
för hemmakocken. Fungerar bra till degen, äggen eller 
grädden med sina olika hastighetslägen och tillbehör. 
Kraftig motor med hela 400W.

1349:-
Pris exkl. moms

Värde för mottagaren 1780:-

Värde för mottagaren 1859:-



349:-

498:-
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Designen vegetable serien, finns nu också som vävd pläd 
i 100% återvunnen bomull. Fransar på båda kortsidor. 
Mönstret är designad av Linda Svensson Edevint.
100 % Återvunnen Bomull. Mått: 130x170cm

Tina Mugg
Underbar kopp för varma drycker i 4-pack, 
med grön dekor och mattglaserat stengods. 
Design Linda Svensson Edevint.
Rymmer 20 cl.

Tina Pläd Vegetable

TinaPaket 1
4 muggar +
1 pläd vegetable

2 plädar vegetable
Art.nr: 232006+235102x2

Pris exkl. moms

Art.nr: 232006+235102

Pris exkl. moms

Värde för mottagaren 543:-

TinaPaket 2
4 muggar +

Värde för mottagaren 825:-



699:-
Pris exkl. moms

799:-

399:-
Pris exkl. moms

799:-
Pris exkl. moms Pris exkl. moms

Orrefors Morberg collection Ölglas och Skärbräda
Art.nr: 60028

4 st ölglas 61cl från Per Morberg collection & 1 st orrefors järnverk 
skärbräda i måttet 36x24x2 i acaciaändträ.

Orrefors Karaff Enjoy & 2 st vinglas More
Art.nr: 60034

Enjoy karaff 80 cl & 2 st vinglas More 44 cl.

3 St 4 Pack Moberg ölglas, 61 cl.

Ölglas 12-pack
Art.nr: 620007x3

Orrefors Double old fashioned Glas
iskuber och drinkbok

Art.nr: 60032

6 city double old fashioned, 4 iskuber, mixerglas & drinkbok
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Värde för mottagaren 1190:-

Orrefors Morberg collection

Värde för mottagaren 1887:-

Värde för mottagaren 847:-

Värde för mottagaren 1874:-



399:-
Pris exkl. moms

399:-

299:-
Pris exkl. moms

Orrefors Gin glas 4 pack
Art.nr: 6313001
4 st gin glas, 64 cl.
Den ballongformade kupan förstärker 
smakerna och ger plats för generösa 
mängder is och garnityr.

Skål Stainless Dubbelvägg 3-pack
Art.nr: 410983
Alla goda ting är tre - Orrefors Jernverks skålar i stål är snygga 
och exlusiva att använda till såväl bakning, marinering, 
sallader och som kuttersmycke i din dukning. Här har vi
flera användnings områden i ett. Skålar med dubbla sidor
som gör att både värme och kyla isoleras. Passar perfekt
att servera så väl sås och soppa som skaldjur eller glass i.
3-pack. Storlek 16 cm ( 0.5 l ) 20 cm ( 1.0 l ) 24 cm (1,7 L )
Pris exkl. moms

11

Cylindervas Graphic eller Organic. 
Design av Magnus Forthmeiier.

Höjd 300 mm
Omkrets 106 mm

Orrefors Vas Cylinder
Art.nr: 6101203 Graphic, 6101200 Organic

Värde för mottagaren 599:-

Värde för mottagaren 623:-

Värde för mottagaren 559:-



999:-
Pris exkl. moms

399:-
Pris exkl. moms 449:-

Pris exkl. moms

6-pack Knivar Acacia Orrefors jernverk
Art.nr: 410988-94
Totalt komplett paket med högklassiga knivar från 
Orrefors Jernverk. Så snyggt att ha som inredningsdetalj 
i köket och perfekt att ge till den som har allt.
Innehåller kökskniv, skalkniv, filékniv, santokukniv, 
brödkniv, fiskfilékniv av snyggaste design med 
acaciaträhandtag.

3-pack Knivset Orrefors jernverk
Art.nr: 410869-99

Stiligare än så här blir det inte! Dessa knivar har en unik design 
med mörka knivblad och trähandtag. Setet innehåller
en tomatkniv, en japansk kockkniv och en kockkniv.
Detta är knivar, som med rätt skötsel, håller i många år framöver!

Material: Blad av stål, handtag av askträ 
Bladlängd - tomatkniv 12cm, japansk kniv 18cm 
och kockkniv 20cm

3-pack Köksknivar Orrefors jernverk
Art.nr: 410899-94

Det kompletta knivset från Orrefors Jernverk. 
Här har vi samlat alla knivar som är ett "måste" i köket.

Du får en kockkniv, en japansk kockkniv och en tomatkniv 
av högsta kvalitet. De kommer i en snygg presentkartong och 

är en utmärkt gåva. Jon Eliason står bakom den
moderna designen.

Bladlängd:  
Kockkniv 15cm

Japansk kockkniv 20cm
Tomatkniv 13cm

Värde för mottagaren 2498:-
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Värde för mottagaren 748:-

Värde för mottagaren 998:-



649:-
Pris exkl. moms

1295:-
Pris exkl. moms

Porscheknivar

Art.nr: P18

13

Kockkniv 20 cm, Chroma Type 301

- Japanskt 301-stål i bladet
- 18/10-stål i handtaget
- 15 graders slipvinkel
- Slipas med keramiskt bryne och sten
- Levereras i presentförpackning
- Design: F.A. Porsche

Art.nr: P529
P2 Trancherkniv 19 cm, Chroma Type 301.
P5 Japansk kockkniv 18 cm, Chroma Type 301 Santoku 
P9 Skalkniv 8 cm, Chroma Type 301 Petty

Värde för mottagaren 1295:-

Värde för mottagaren 2690:-



399:-
Pris exkl. moms

529:-
Pris exkl. moms

649:-
Pris exkl. moms

Wenge Brödkniv med Skärbräda
Art.nr: 5003570
Brödkniven Erik i rostfritt stål med klassiskt, välarbetat 
och vackert handtag av wengaträ är en av höstens mest

nature i bambu är detta en present som skapar glädje i alla hem. 
Snyggt förpackade i presentbox!
Mått skärbräda: 54x20x2 cm

3-dels set Kitchenware by Tareq Taylor
Art.nr: TTKSET3

Kitchenware bu Tareq Taylor.
Elegant designade och mycket välbalanserade
knivar i set om 3. Kock- skal & brödkniv i snygg
förpackning.
Bladlängd; Brödkniv: 21 cm Kockkniv: 17 cm. Skalkniv: 11 cm

Skärbräda med 1 bleck, medium
Art.nr: CO4026

Då skärbrädet är tillverkat av 100% naturligt 
trä (gummiträ), är det bästa sättet att underhålla

då och då med tex. matolja. Trä reagerar på fukt och på 
temperaturförändringar. Handdisk rekomenderas.

39x27x6 cm

Värde för mottagaren 649:-

Värde för mottagaren 799:-
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Värde för mottagaren 995:-



595:-

495:-

Traktörpanna i lättviktsgjutjärn, 30 cm
Art.nr: skrull30

Tillverkad av lättviktsgjutjärn med non-stick beläggning 
Dubbla handtag av rostfritt stål
Alla sorters redskap fungerar i pannan, även metall 
Fungerar på alla spisar, inklusive induktion 
Ugnssäkert glaslock ingår
Fri från tillsatt PFOA
Diameter: 30 cm (yttermått, sida till sida) 
Volym: 4,8 liter, Djup: 6,5 cm
1 - 1.5 mm tjocklek på beläggningen för att tåla hårt användande

Pris exkl. moms

Stekpanna i lättviktsgjutjärn, 28 cm
Art.nr: Spanna28

Tillverkad av lättviktsgjutjärn med non-stick beläggning 
Handtag av borstat rostfritt stål
1 - 1.5 mm tjocklek på beläggningen för att tåla hårt användande 
Mindre stekfett behövs, oljan/smöret fördelas jämt i hela pannan 
Olja/smör lägger sig i alla fördjupningarna och förhindrar överhettning 
Alla sorters redskap fungerar i stekpannan, även metall
Fungerar på alla spisar, inklusive induktion 
Ugnssäker upp till 220°C
Diameter 28 cm (yttermått, sida till sida) Vikt 1,6 kg 
Fri från tillsatt PFOA

Pris exkl. moms

Satakes serie med kastruller och stekpannor har fantastiska egenskaper. Kastrullerna och stekpannorna är tillverkade i lättviktsgjutjärn med

tidigare provat. Satakes serie med kastruller och stekpannor har fantastiska egenskaper. Kastrullerna och stekpannorna är tillverkade i lättviktsgjutjärn 
med Honeycomb Whitford Xylan-beläggning.

Värde för mottagaren 949:-

Värde för mottagaren 699:-
15



Pris exkl. moms

1195:-

599:-

499:-
Pris exkl. moms

Innehåller 6 huvuden för att kunna utföra olika typer 
av massage på olika delar av kroppen.

Hastighetsjustering 1–9. Batteri 2 500 mAh, 
spänning 14,4 V–16,8 V.

Massagepistol Prixton
Art.nr: 1PA07290

Trådlös massagepistol i lättvikt med funktioner som 
lämpar sig för både fitness och sjukgymnastik. Den 
hjälper till med uppvärmning innan du tränar, ger

Blaupunkt högtalare med subwoofer
Art.nr: BLP3750

Med denna högtalare kan du lyssna på musik
& hantera dina telefonsamtal via bluetooth.
Den har ett stativ för att placera din telefon /
surfplatta ovanpå. Den har ett exceptionellt
ljud på 16 W tack vare dess 2 subwoofer (8 W x 2).
Mått: 20x8,3x9,5 cm

Pris exkl. moms

Blaupunkt BT Speaker
Art.nr: BLP3925

Denna 10W Blaupunkt Bluetooth-högtalare startar festen överallt.
Anslut din smartphone eller surfplatta till högtalaren via Bluetooth
och spela musik från streamingtjänster eller dina egna spellistor.
Högtalaren har en 6,5 "woofer, en USB / minneskortläsare
och en AUX-ingång.
Mått: 21x17x31,5 cm

Värde för mottagaren 1699:-
16



499:-
Pris exkl. moms

999:-

Hörlurar Jay X-seven
Art.nr:JAY0247

Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design från 
det svenska varumärket Jays.
Grymt ljud och isolerar ljudet bra från båda håll. 
Mikrofon för telefonsamtal. 24 timmars batteritid.

Hörlurar Jays Q-Seven
Art.nr: JAY0231

Jays bästa hörlurar som fick 5 plus och

Grymt ljud med brusreducering. Isolerar bra 
från båda håll. Mikrofon för samtal.

Over ear-passform. 30 timmars batteritid.

Pris exkl. moms

Värde för mottagaren 799:-
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Värde för mottagaren 1499:-



220-2000:-

Julklappskortet 2021

Frakt 79 kr/kort tillkommer

*webshoppen kommunicerar en gåvas värde i diamantsymboler för att ta bort fokus från det norminella värdet av produkterna som är valbara. 
Generellt så motsvarar varje diamant ca 100 kr i gåvovärde så 400 kr motsvarar 4 st diamanter.
Du kan välja mellan 220 kr och 2000 kr ( 2-20 diamanter).
På varje sålt julklappskort tillkommer en frakt på 79 kr. Denna faktureras separat som frakt för att inte belasta gåvans avdragsgilla värde.

Art.nr: 434001-JKKD-summa

Ett mycket trevligt och exklusivt fysiskt kort att skicka eller ge personligen.

Laddat med ”diamanter” som representerar ett värde* mellan 220 kr och 2000 kr exklusive moms.
Kortets unika kod kommer att öppna upp en fullmatad webshop med märkesprodukter där mottagaren kan 
välja mellan en gåva eller en kombination av gåvor, upp till det laddade värdet.

Enkelhet för dig. Valfrihet för mottagaren. 
Julglädje och frid för alla!

Pris exkl. moms

18



Edblads®

Skohorn matt stål

Kosta Linnewäfveri®

Pläd.

Orrefors Jernverk®

2-pack pepparkvarn.

Jays®

Bluetooth högtalare.

*reservation för slutförsäljning

Premium
Gåvans värde upp till 500 kr, Ni betalar 299:-

Standard

19

Gåvans värde upp till 280 kr, Ni betalar 149:-

Orrefors Jernverk®

2-pack ljusstakar
i keramik.

Orrefors
Hunting®

Ståltermos

Clique®

Ryggsäck.

Orrefors Jernverk®

Kökskniv.

Om du känner att ett gåvokort inte 
är tillräckligt...

Välj då till en av dessa tilläggsgåvor
för den kompletta och mycket uppskattade 
julklappen.

KL Pläd 4
Art.nr: 10991-95-0

Jays S-GO Mini Högtalare 
Art.nr: 43T00510

OJ Pepparkvarnar 
Art.nr: 411185-02-0

Edblad Skohorn 
Art.nr: 4344020

OJ Sängkammarljusstakar, 2-Pack.
Art.nr: 410866-99-0

OH Termos 60cl  
Art.nr: 411184-99-0

Ryggsäck Clique 35L 
Art.nr: 040311-955-0

OJ Kockkniv  
Art.nr: 410986-94-0



160-2000:-
Pris exkl. moms

*Frakt 75 kr/kort tillkommer
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Gåvokort Vinga

Ett mycket populärt gåvokort som finns i olika valörer. Med Vinga Home väljer ni själv vilken summa kortet 
ska vara laddat med samt att mottagaren själv kan addera mer ifall de hittar något som de vill ha.
Ett mycket stort utbud av flera olika varumärken och produkter. Som mottagare väljer du bland flera hundra 
olika gåvor i över 15 olika kategorier. Går att få både digitalt via mail eller SMS eller fysiskt kort.

Nobel, 160 kr* Classic, 240 kr* Regal, 400*

Extravagans, 600 kr* Imperial, 800 kr* Vinga Home, Valfri summa*



395:-

Fat fire
Art.nr: FA1025

Elden är ett av våra fyra element… och ärligt talat måste ju

Ta med den i picknickkorgen och skapa mys på utflykten,  
på berget, i snön eller där du vill förhöja stämningen.
En monterbar eldstad som du enkelt tar med dig, och 
enkelt tar med dig hem.
4 st teleskop grillpinnar för korv eller marshmallow ingår. 
Så…. Tänt var det här!!!

Pris exkl. moms

•Aluminiumram & brandsäker Mesh
• Eldstadens mått 56x56x43 cm

21



Stor julkorg lyx 2,5-3kg 
Julkorg lösvikt 2kg 
Julkorg lösvikt 3,5kg 
Julkorg lösvikt 5kg

449:-
329:-
495:-
595:-

Jullåda 2,3kg 
Chokladask 750 gr
Jutesäck 1200 gr 
Lyxlåda Chark Art.nr: 9077

295:-
159:-
185:-
529:-

Korgarna och Jutesäcken innehåll varierar, Daim, Marianne, Geisha m.fl
Kan innehålla spår av nötter Lådan innehåller: Salysol Cocktail, Serranoskinka, Fuet Extra,

Pris exkl. moms
22



Svenska Promotionhuset AB 
Lindövägen 55
602 28 Norrköping
011-12 41 28

Vi önskar Er en underbar Jul!

info@promotionhuset.se
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