
Minsta beställning 10 st av samma produkt. Önskas märkning, kontakta oss. Vid större beställning  
begär offert. Moms, frakt samt eventuell märkning tillkommer på alla priser. Obs! Arbetsgivare har  

rätt att under 2021 ge skattefria gåvor och julklappar till ett sammanlagt värde av 
2 500kr/anställd (inkl moms). Se mer på skatteverket.se.
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JULKLAPPSTIPSInfoservice

POPULÄR GJUTJÄRNSGRYTA 
Finns i flera snygga färger.

TERMOSFLASKA I ROSTFRITT STÅL
Finns i flera färger

PRAKTISK BÄRBAR GRILL
Bärbar grill i snygg väska, finns i två färger

429 KR/ST

129 KR/ST 399 KR/ST

https://www.profilreklam.shop/sortiment/hem-hushall/koket/kastruller-pannor/370485208-674146/monte-gjutjarnsgryta
https://www.profilreklam.shop/sortiment/sport-fritid/termosar/241370944-632902/belo-bottle-metallflaska-dubbelvagg-koppar
https://houseofregalo.se/vara-gavor/barbar-grill-i-snygg-vaska-svart/
https://www.profilreklam.shop/sortiment/hem-hushall/koket/kastruller-pannor/370485208-674146/monte-gjutjarnsgryta
https://www.profilreklam.shop/sortiment/sport-fritid/termosar/241370944-632902/belo-bottle-metallflaska-dubbelvagg-koppar
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399 KR/ST

320 KR/ST

SMIDIG WEEKENDVÄSKA
Finns i tre eleganta färger

589 KR/ST

STILREN RYGGSÄCK
Klassisk ryggsäck i stil som tilltalar många

PRAKTISK DATORRYGGSÄCK
Tillverkad av återvunnen PET

https://www.profilreklam.shop/sortiment/vaskor/resvaskor/331256705-586450/brendon-weekender
https://www.profilreklam.shop/sortiment/vaskor/datorvaskor/392047868-712463/sloane-rpet-ryggsack
https://www.profilreklam.shop/sortiment/vaskor/datorvaskor/238583609-474281/aston-datorryggsack
https://www.profilreklam.shop/sortiment/vaskor/datorvaskor/238583609-474281/aston-datorryggsack
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399 KR/ST

399 KR/ST

GÅVOKORT VINGA
Gåvokort med ett mycket stort utbud av flera olika varumärken och produkter

399 KR/ST

GÅVOKORT - JOYFUL GIFTCARD
Det perfekta sättet att visa omtanke

GÅVOKORT - FIRST OF REGALO
Stort utbud av noga utvalda gåvor

FRÅN FRÅN

FRÅN

Frakt/kort 75 kr/st

Frakt/kort 79 kr/st Frakt/kort 79 kr - 99 kr/st

https://issuu.com/vingaofsweden/docs/vinga_ss19_se_lowres?e=13685718/67129087
https://viewer.joomag.com/dj-joyful-giftcard-aw2021/0899101001630651456?short&
https://houseofregalo.se/gavokort/
https://issuu.com/vingaofsweden/docs/vinga_ss19_se_lowres?e=13685718/67129087
https://houseofregalo.se/gavokort/
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329 KR/ST

360 KR/ST

For hemmet!
HÖGTALARE 
Många olika modeller och färger att välja bland

289 KR/ST

RALPH LJUSLYKTA
En vacker dekoration i hemmet

ULLPLÄD
Mönster i kombination med materialval ger en 
exklusiv känsla

FRÅN

https://houseofregalo.se/produkt-kategorier/elektronik-teknik/
https://www.profilreklam.shop/sortiment/hem-hushall/ljus/ljuslyktor/330538404-585626/ralph-ljuslykta
https://www.profilreklam.shop/sortiment/textil/pladar/392102388-712508/belaggio-ullplad
https://www.profilreklam.shop/sortiment/hem-hushall/ljus/ljuslyktor/330538404-585626/ralph-ljuslykta
https://www.profilreklam.shop/sortiment/textil/pladar/392102388-712508/belaggio-ullplad
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