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Nøj, hvor har vi glædet os til at vende kalenderen til et år, hvor 
vi håber på lysere tider. Vi er optimistiske og glade for at kunne 
introducere dig til dette års sortiment. Træd ind i KREAFUNKs 
gaveunivers og fordyb dig i vidunderlig lyd og skandinavisk design. 

Du finder nøjeudvalgte livstilsprodukter, som er skabt til at være 
en fantastisk gave, der viser omtanke for modtageren. Alle som en 
opfordrer de til at nyde de små hverdagsmomenter, med ønsket 
om at bringe glæde i mange år fremover. De er lavet, så du opnår 
maksimal glæde både som gavegiver og modtager.

En gave fra KREAFUNK er en måde at hylde hverdagen, nyde 
musikken og minde dig om, at også de små øjeblikke har betydning. 
Vi har siden vores grundlæggelse i 2011 forsøgt at finde den helt 
rigtige balance mellem funktionalitet og lækkert, skandinavisk 
design. Og med vores gaveunivers giver vi dig muligheden for at 
finde unikke, mindeværdige gaver til dine kollegaer. 

På de næste mange sider finder du en god blanding af produkter 
fra vores normale sortiment samt produkter, der eksklusivt tilbydes 
som firmagaver.
 
Vi har desuden samlet en række gavepakker, der passer til ethvert 
gavebudget.

Vi håber, du finder den perfekte gave i dette års katalog. 
Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen
KREAFUNK

VELKOMMEN
T I L  2 0 2 1
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NYHEDER 2021

aBEAN / Spring Lavender
Find dem på side 18

aJAZZ QI / Black
Find den på side 17

aCAPPELLA CARE
Find den på side 7 og 21
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MED 35% MINDRE PLASTIK

Vi er glade for endnu engang at kunne 
introducere jer til KREAFUNK CARE, en 
mere miljøvenlig tilgang til måden, vi driver 
forretning på.
 
I CARE kollektionen har vi reduceret mængden 
af plastik i hvert produkt med 35%. Vi har 
erstattet plastikken med hvedestrå fibre, som 
er et naturligt biprodukt fra hvedeproduktionen. 
Desuden er vi også begejstrede over at 
have indgået samarbejde med den danske 
tekstilvirksomhed Gabriel®, der har udviklet 
tekstil af genbrugspolyester. 

Hvad med kvaliteten? Ingen grund til bekymring. 
Selvom vi har erstattet en stor del af plastikken 
med naturlige fibre og tilføjet en tekstil front, 
så er den vidunderlige lyd, du kender fra vores 
andre produkter, præcis lige så fantastisk, som 
den plejer at være.

Og for at gøre det hele endnu bedre: Hvert CARE 
produkt leveres i en trækasse, som er FSC® 
(Forest Stewardship Council®) certificieret 
(FSC® N003167). Certificeringen garanterer 
bl.a., at træet er ansvarligt håndteret og fældet 
med omtanke for miljøet. 

Via CARE-sortimentet støtter vi velgørende 
formål, der arbejder for at gøre verden til et 
bedre sted. Det gør vi med to kroner per solgte 
CARE produkt i 2021. Derudover planter vi et 
træ hver gang, der er solgt 10 CARE produkter. 

Siden lanceringen af KREAFUNK CARE i januar 
2020, har vi solgt næsten 41.000 produkter 
fra vores CARE-kollektion. Det betyder, at 
90.778DKK går direkte til velgørende formål. I 
2020 gik dette beløb til The Ocean Cleanup, hvis 
mission er at udvikle avancerede teknologier 
til at rense verdenshavene for plast.
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• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 4 timer (USB-C)/ 8-9 timer (Qi)
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless 

Stereo) der muliggør at forbinde to aCAPPELLA 
CARE-højtalere.

• Støv- og vandafvisende (IP55)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 82x164mm (ØxH)

aCAPPELLA CARE
BLUETOOTH HØJTALER

aJAZZ QI CARE
BLUETOOTH HØJTALER

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 1100,00 DKK

NOK B2B-pris 550,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 540,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

DKK B2B-pris 280,00 DKK / vejl. 649,00 DKK

NOK B2B-pris 390,00 NOK / vejl. 949,00 NOK
SEK B2B-pris 380,00 SEK / vejl. 949,00 SEK

• Op til 20 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 1.5 timer (USB-C og Qi)
• Standbytid: 120 timer 
• Støv- og vandafvisende (IP44)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Opladningsetui understøtter trådløs Qi-

opladning

• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 3-4 timer
• DAB+, FM og Bluetooth
• Indbygget alarmfunktion
• Støv- og vandafvisende (IP44)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 109x195x70mm (HxBxD)

aBEAN CARE
BLUETOOTH HØRETELEFONER

aTUNE CARE
MULTIFUNKTIONEL DAB+ RADIO

Engang for længe siden var det Hans, der kravlede 
til himmels på de magiske bønner, mødte kæmpen 
og befriede den gyldne harpe. Med aBEAN CARE 
er magien heller ikke til at tage fejl af. Ikke nok 
med, at de er udstyret med formidabel lyd, så får 
du også et matchende etui, der kan genoplades 
via trådløs opladning (Qi). Tilmed i 35% mindre 
plastik.

aTUNE CARE er en fantastisk DAB+ og FM radio, 
der også fungerer som en Bluetooth højtaler. På 
den måde får du alle afspilningsmulighederne 
samlet i et produkt. aTUNE CARE består af 35% 
mindre plastik og betrukket med det bløde 
genbrugstekstil fra Gabriel®.

DKK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 549,00 DKK

NOK B2B-pris 350,00 NOK / vejl. 799,00 NOK
SEK B2B-pris 340,00 SEK / vejl. 799,00 SEK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 1099,00 DKK

NOK B2B-pris 550,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 540,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

KOLLEKTION KOLLEKTION

aCAPPELLA CARE er højdespringeren indenfor 
højtalere i CARE-serien. 

Det er ikke kun et bevidst valg, det er også et 
stilfuldt valg. aCAPPELLA CARE er indspundet 
i Gabriels stilfulde genbrugstekstil af 98% 
plastikflasker samt top og bund i 35% hvedestrå 
fibre. 

Denne højtaler vil jazze ethvert værelse op med 
dine yndlingssange. 

aJAZZ QI CARE imponerer med sin unikke form og 
kraftfulde lyd. Men lad din ikke narre af navnet - 
uanset om du er til avantgarde, house, rock eller 
pop, så spiller aJAZZ QI CARE alle genrer med 
dybde og klarhed.

• Op til 30 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 3-4 timer (USB-C)/ 6-8 timer (Qi)
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aJAZZ QI CARE-
højtalere.

• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x112mm (ØxH)
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• Op til 25 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2-3 timer
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• USB til micro USB opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 80x39mm (ØxH)

aGO CARE
MINI BLUETOOTH HØJTALER

• 6700 mAh lithiumbatteri
• 4 LED-lys indikerer resterende batterikapaci-

tet og opladestatus
• Opladningstid: 4-5 timer
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Soft touch overflade
• USB til micro USB opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x62x28mm (HxBxD)

toCHARGE CARE
POWERBANK

Med toCHARGE CARE slipper du for at løbe tør 
for strøm, mens du er på farten. Og så er 35% 
af plastikken tilmed skiftet ud med miljøvenlige 
hvedestrå fibre, som giver overfladen et nyt, 
naturinspireret udseende. 

DKK B2B-pris 160,00 DKK / vejl. 350,00 DKK

NOK B2B-pris 250,00 NOK / vejl. 450,00 NOK
SEK B2B-pris 250,00 SEK / vejl. 450,00 SEK

DKK B2B-pris 200,00 DKK / vejl. 399,00 DKK

NOK B2B-pris 300,00 NOK / vejl. 499,00 NOK
SEK B2B-pris 300,00 SEK / vejl. 499,00 SEK

• 3000 mAh lithiumbatteri
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Opladningstid: 2-3 timer
• Soft touch overflade
• USB til micro USB opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 85x46x26mm (HxBxD)

toCHARGE MINI CARE
POWERBANK

Denne lille, lækre powerbank sikrer dig en ekstra 
opladning på farten. At den passer i selv den 
mindste taske, er ikke det eneste, som gør den 
unik. 35% af toCHARGE MINI CARE består nemlig 
af det miljøvenlige materiale hvedestrå fibre, som 
giver den et karismatisk udseende.

• Standard: Qi
• Kompatibel med Qi-understøttende enheder
• Soft touch overflade med PU læderdetaljer
• Udgangseffekt: 15W (max.)
• Opladningseffektivitet: ≥72%
• Opladningsafstand: ≥8 mm
• Qi-certificeret
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x11mm (ØxH)

wiCHARGE II CARE
TRÅDLØS QI-OPLADER

Dette er en trådløs og kontaktbaseret oplader, 
som gør dit liv så nemt som muligt. Du skal nemlig 
bare tilslutte wiCHARGE II CARE til en stikkontakt 
og placere din Qi-kompatible enhed ovenpå. 
wiCHARGE II CARE er dog ekstra særlig, fordi 35% 
af plastikken er udskiftet med det miljøvenlige 
materiale hvedestrå fibre. 

DKK B2B-pris 100,00 DKK / vejl. 230,00 DKK

NOK B2B-pris 160,00 NOK / vejl. 340,00 NOK
SEK B2B-pris 160,00 SEK / vejl. 340,00 SEK

DKK B2B-pris 160,00 DKK / vejl. 299,00 DKK

NOK B2B-pris 250,00 NOK / vejl. 399,00 NOK
SEK B2B-pris 250,00 SEK / vejl. 399,00 SEK

KOLLEKTION KOLLEKTION

aGO CARE er en lille højtaler med overraskende 
kraftfuld lyd. Men det, der virkelig gør denne 
Bluetooth højtaler speciel, er det miljøvenlige 
materiale, den blandt andet er lavet af. Udover 
at 35% af plastikken er udskiftet med hvedestrå 
fibre, består fronten af blødt genbrugstekstil lavet 
af 98% plastikflasker fra Gabriel®. Til sammen 
giver det aGO CARE et smukt, karakteristisk 
udseende.
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• 3000 mAh lithiumbatteri
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Opladningstid: 2-3 timer
• Anti-slip overflade: Strukturmaling + plastik
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 85x46x26 (HxBxD)

toCHARGE MINI
MINI POWERBANK
Få en ekstra opladning, når du er på farten. 
toCHARGE MINI er en powerbank, der er petite, 
kraftfuld og smart på samme tid. 

DKK B2B-pris 100,00 DKK / vejl. 199,00 DKK

NOK B2B-pris 160,00 NOK / vejl. 275,00 NOK
SEK B2B-pris 160,00 SEK / vejl. 275,00 SEK

GAVEBUDGET 100-200 DKK
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• Op til 25 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2 timer
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aCUBE-højtalere.
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 80x80x45mm (HxBxD)

aCUBE 
BLUETOOTH HØJTALER

DKK B2B-pris 200,00 DKK / vejl. 399,00 DKK

NOK B2B-pris 280,00 NOK / vejl. 549,00 NOK
SEK B2B-pris 270,00 SEK / vejl. 549,00 SEK

NYHED

At være firkantet på en rund klode, kræver rygrad. 
Heldigvis er aCUBE pakket med masser af selvtillid. 
aCUBE er designet til at fylde den lille studiolejlighed 
såvel som din stue eller dit køkken med alle dine 
yndlingssange.
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GAVEBUDGET 100-200 DKK

• Kernelæder af høj kvalitet og messingbelagt 
metal

• Integreret opladerkabel til flere enheder
• USB til micro USB / iPhone lightning
• Kapacitet: 5V / 2A
• Unikt designede kabelstik
• Praktisk navneskilt på bagsiden af knap-

stroppen
• Tre nøgleringe til opdeling af nøglegrupper

cCHAIN
NØGLERING MED OPLADERKABEL

cCHAIN er en smart keyhanger, der er fuld af 
overraskelser. Keyhangeren holder styr på dine 
nøgler på elegant vis, og selve kæden er et 
integreret opladerkabel med både micro USB og 
iPhone lightning stik. 

DKK B2B-pris 130,00 DKK / vejl. 249,00 DKK

NOK B2B-pris 170,00 NOK / vejl. 349,00 NOK
SEK B2B-pris 170,00 SEK / vejl. 349,00 SEK

• 6700 mAh lithiumbatteri
• 4 LED-lys indikerer resterende batterikapaci-

tet og opladestatus
• Opladningstid: 4-5 timer 
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Anti-slip overflade: Strukturmaling + plastik
• USB til micro USB opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x62x28mm (HxBxD)

toCHARGE
POWERBANK

Hvem har ikke prøvet at løbe tør for strøm? 
Med den stilfulde toCHARGE undgår du med 
sikkerhed den situation. Powerbanken er lille, 
praktisk og fyldt med ekstra energi, der sikrer, at 
din enhed altid er fuldt opladet, når en stikkontakt 
er uden for rækkevidde. 

• Standard: Qi
• Kompatibel med Qi-understøttende enheder
• Soft touch overflade med PU læderdetaljer
• Udgangseffekt: 15W (max.)
• Opladningseffektivitet: ≥72%
• Opladningsafstand: ≥8 mm
• Qi-certificeret
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x11mm (ØxH)

wiCHARGE II
TRÅDLØS QI-OPLADER

Denne stilfulde oplader er skabt til at gøre 
opladningen af din enhed så nem som overhovedet 
mulig. Alt, du skal gøre, er at tilslutte wiCHARGE 
II til en stikkontakt og placere din Qi-kompatible 
enhed ovenpå. 

DKK B2B-pris 200,00 DKK / vejl. 399,00 DKK

NOK B2B-pris 300,00 NOK / vejl. 499,00 NOK
SEK B2B-pris 300,00 SEK / vejl. 499,00 SEK

DKK B2B-pris 160,00 DKK / vejl. 299,00 DKK

NOK B2B-pris 250,00 NOK / vejl. 399,00 NOK
SEK B2B-pris 250,00 SEK / vejl. 399,00 SEK

GAVEBUDGET 100-200 DKK

• Op til 25 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2-3 timer
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• USB til mikro USB opladerkabel medfølger
• Soft touch overflade
• Dimensioner: 80x39mm (ØxH)

aGO
MINI BLUETOOTH HØJTALER

Denne transportable mini Bluetooth højtaler 
passer perfekt i lommen. Men lad dig ikke narre 
af størrelsen på aGO, for lyden er helt formidabel. 
Højtaleren er den mindste i vores sortiment og 
passer perfekt til en dag på farten. 

DKK B2B-pris 160,00 DKK / vejl. 299,00 DKK

NOK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 399,00 NOK
SEK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 399,00 SEK
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aJAZZ QI
BLUETOOTH HØJTALER

GAVEBUDGET 200-300 DKK

DKK B2B-pris 280,00 DKK / vejl. 599,00 DKK

NOK B2B-pris 390,00 NOK / vejl. 849,00 NOK
SEK B2B-pris 380,00 SEK / vejl. 849,00 SEK

NYHED

• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 3-4 timer (USB-C)/6-8 timer (Qi)
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless 

Stereo) der muliggør at forbinde to aJAZZ QI-
højtalere.

• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x112mm (ØxH)

aJAZZ QI imponerer med sit stilfulde ydre og sin 
kraftfulde lyd. Men lad dig ikke narre af navnet - 
uanset om du er til avantgarde, house, rock eller 
pop, så spiller aJAZZ QI alle genrer med dybde og 
klarhed. 

Højtaleren er både støv- og vandafvisende, hvilket 
gør den perfekt til at have med sig på farten. 
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GAVEBUDGET 200-300 DKK

• Bakke med opbevaring og 2 Qi-kompatible 
opladezoner

• 1 zone med 10W
• 1 zone med 5W
• Sort overflade med soft touch
• USB-C tilslutning
• Dimensioner: 30x210x180mm (HxBxD)

wiTRAY
BAKKE MED POWER

wiTRAY er meget mere end blot en bakke. 
Den har også to trådløse, kontaktbaserede Qi-
opladezoner. Så alt, du skal gøre, er at placere din  
smartphone eller andre Qi-kompatible enheder 
oven på bakken, og så begynder opladningen. 
Nemt og bekvemt. 

DKK B2B-pris 230,00 DKK / vejl. 449,00 DKK

NOK B2B-pris 320,00 NOK / vejl. 649,00 NOK
SEK B2B-pris 320,00 SEK / vejl. 649,00 SEK

GAVEBUDGET 200-300 DKK

aBEAN
BLUETOOTH HØRETELFONER

Med ikke mindre end 14 farver og en miljøvenlig 
CARE version, får du mere end blot et par in-ear 
høretelefoner med formidabel lyd. Du får også et 
matchende etui, der kan genoplades fuldstændig 
trådløst og et farveunivers, der giver dig mulighed 
for at mixe og matche. 

Så, slå dig endelig løs, aBEAN er designet til at 
komplementere din stil, og ikke mindst pifte 
ethvert outfit op.

DKK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 499,00 DKK

NOK B2B-pris 699,00 NOK / vejl. 350,00 NOK
SEK B2B-pris 699,00 SEK / vejl. 340,00 SEK

NYHED

• Op til 20 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 1.5 timer (USB-C og Qi)
• Standbytid: 120 timer 
• Støv- og vandafvisende (IP44)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Opladningsetui understøtter trådløs Qi-

opladning
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aCAPPELLA CARE
BLUETOOTH HØJTALER

aCAPPELLA CARE er højdespringeren indenfor 
Bluetooth højtalere i CARE-serien. 

Det er ikke kun et bevidst valg, det er også et 
stilfuldt valg. aCAPPELLA CARE er indspundet 
i Gabriels bløde genbrugstekstil af 98% 
plastikflasker samt top og bund i 35% hvedestrå 
fibre. 

GAVEBUDGET 400 DKK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 1100,00 DKK

NOK B2B-pris 550,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 540,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

NYHED
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• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 4 timer (USB-C)/ 8-9 timer (Qi)
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aCAPPELLA CARE-
højtalere.

• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning 
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 82x164mm (ØxH)
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Dette makkerpar sørger for, at du altid har god lyd 
og nem opladning lige ved hånden. 

aJAZZ QI CARE er vores kompakte højtaler med 
former og personlighed. Den kan blandt andet 
oplades trådløst, og fungerer derfor perfekt med 
wiCHARGE II CARE. Alt, du skal gøre, er at placere 
Bluetooth højtaleren på opladeren, og så går 
opladningen i gang. 

aJAZZ QI CARE + wiCHARGE II CARE
LYD OG POWER

GAVEBUDGET 400 DKK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 948,00 DKK

NOK B2B-pris 550,00 NOK / vejl. 1299,00 NOK
SEK B2B-pris 540,00 SEK / vejl. 1299,00 SEK

• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 5-6 timer (USB-C) / 8-9 timer (Qi)
• 360° avanceret lydteknologi
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Stereo), 

der muliggør at forbinde to aCOUSTIC-højtalere.
• Virker med Voice Assistant
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 75,5x161,5mm (ØxH)

Med sit stilfulde ydre passer aCOUSTIC ind i ethvert 
hjem. Højtaleren understøtter TWS og kan spille 
musik i stereo når du forbinder to aCOUSTIC 
højtalere til hinanden. Derudover, kan den også 
oplade helt trådløst på wiCHARGE.

aCOUSTIC
BLUETOOTH HØJTALER

GAVEBUDGET 400 DKK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 999,00 DKK

NOK B2B-pris 660,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 660,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

aWEAR
BLUETOOTH HØRETELEFONER

aWEAR passer perfekt til hverdagen.
Høretelefonerne tager din musikoplevelse 
til næste niveau,  de er foldbare og ekstremt 
fleksible, så hvis du har brug for at være til stede i 
den virkelige verden, er aWEAR nem at pakke væk.

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 799,00 DKK

NOK B2B-pris 650,00 NOK / vejl. 999,00 NOK
SEK B2B-pris 650,00 SEK / vejl. 999,00 SEK

• Op til 30 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2-3 timer
• Indbygget mikrofon til håndfri opkald
• Bløde PU-læder ørepuder
• Hovedbånd, der kan forlænges, og sammen-

foldelige ørepuder
• Støv- og vandafvisende (IP44)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Opbevaringspose medfølger
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• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 3-4 timer
• DAB+, FM og Bluetooth
• Indbygget alarmfunktion
• Støv- og vandafvisende (IP44)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 109x195x70mm (HxBxD)

aTUNE er en fantastisk DAB+ og FM radio, der 
også fungerer som en Bluetooth højtaler. På 
den måde får du alle afspilningsmuligheder 
samlet i et produkt. Desuden har den indbygget 
alarmfunktion. De afrundede kanter og nøje 
udvalgte designelementer giver radioen et retro 
look tilført et moderne touch. 

aTUNE
MULTIFUNKTIONEL RADIO

GAVEBUDGET 400 DKK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 999,00 DKK

NOK B2B-pris 660,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 660,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

Denne gavepakke indeholder det vigtigste til en 
dag på hjemmekontoret. 

aBEAN CARE vil bringe dig glæde når 
omgivelserne larmer, og du har brug for at 
fordybe dig. Sæt din yndlingsspilleliste på, tænd 
for den motiverende podcast eller den spændende 
lydbog. Drøm dig langt væk fra hverdagens støj. 
Og hvis høretelefonerne skulle løbe tør for strøm, 
så stiller du dem blot på wiCHARGE II CARE, så 
oplader de helt trådløst. 

aBEAN CARE + wiCHARGE II CARE
ET TRÅDLØST MAKKERPAR

GAVEBUDGET 400 DKK

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 848,00 DKK

NOK B2B-pris 550,00 NOK / vejl. 1149,00 NOK
SEK B2B-pris 540,00 SEK / vejl. 1149,00 SEK

• Materiale: Formstabilt stål med nedsænkning 
til trådløs oplader (wiCHARGE)

• Kan placeres på gulv eller monteres på væg 
• Slidstærk, pulverlakeret overflade
• Skjult ledningsudtag til trådløs oplader
• Trådløs oplader (wiCHARGE, black) medfølger
• Dimensioner: 350x190x450mm (BxDxH)

wiTABLE
SIDEBORD MED TRÅDLØS OPLADER

Med dette sidebord er du sikker på et stilfuldt 
og minimalistisk møbel. wiTABLE har en ekstra 
hylde til opbevaring og fungerer desuden som 
en opladestation til din smartphone. Sidebordet 
er designet med en integreret løsning til den 
trådløse oplader, wiCHARGE.

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 1099,00 DKK

NOK B2B-pris 660,00 NOK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 660,00 SEK / vejl. 1499,00 SEK

• Materiale: Formstabilt stål med nedsænkning 
til trådløs oplader (wiCHARGE)

• 3 knager
• Slidstærk, pulverlakeret overflade
• Skjult ledningsudtag til trådløs oplader
• Trådløs oplader (wiCHARGE, black) medfølger
• Dimensioner: 350x190mm (BxD)

wiSHELF
HYLDE MED TRÅDLØS OPLADER

Forny dit hjem med denne enkle og stilrene 
svævehylde. wiSHELF kombinerer på unik vis 
praktisk opbevaring med trådløs opladning, da 
den også fungerer som en opladestation. Hylden 
er designet med en integreret løsning til den 
trådløse oplader, wiCHARGE.

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 899,00 DKK

NOK B2B-pris 630,00 NOK / vejl. 1199,00 NOK
SEK B2B-pris 630,00 SEK / vejl. 1199,00 SEK

Pick’n’mix
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• Op til 40 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 6-7 timer (USB-C) / 14-15 timer (Qi)
• 360° avanceret lydteknologi
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aMAJOR-højtalere.
• Fungerer med Voice Assistant
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 161.5x119 mm (HxØ)

aMAJOR er i en liga for sig selv. Den skiller sig ud 
med sit cirkulære design, der både ser fantastisk 
ud og giver lyden de bedste betingelser. Bassen 
er dyb og klar og fylder ethvert rum. aMAJOR er 
klassisk, elegant og kraftfuld, og højtaleren kan 
let betjenes via kontrolpanelet på toppen, samt 
oplades trådløst via kontaktbaseret Qi-opladning.

aMAJOR
BLUETOOTH HØJTALER

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 1499,00 DKK

NOK B2B-pris 760,00 NOK / vejl. 1999,00 NOK
SEK B2B-pris 760,00 SEK / vejl. 1999,00 SEK

GAVEBUDGET 500-700+ DKK

aM
A

JO
R

 
K

FX
W

T7
2



2 9

aMAJOR Black + wiCHARGE II Black 
FYLDT MED POWER

Dette makkerpar sørger for stor lyd og opladning 
lige ved hånden. 

aMAJOR  er fyldt med power og oser af elegance. 
Trådløs opladning er blot én af de mange 
funktioner, højtaleren besidder. Den fungerer 
derfor perfekt med wiCHARGE II, vores stilfulde 
Qi oplader. Alt du skal gøre, er at placere aMAJOR 
på opladeren, og opladningen går i gang. 

aCAPPELLA CARE + wiCHARGE II CARE
LYD OG TRÅDLØS OPLADNING

Denne kombination af lyd og trådløs opladning er 
ikke bare et stilfuldt valg, det er også et bevidst 
valg af hensyn til miljøet. 

Lad dig omringe af formidabel lyd. Og hvis du vil 
undgå, at musikken stopper, så sørg for at placere 
aCAPPELLA CARE på den trådløse oplader, 
wiCHARGE II CARE. Så spiller musikken, lige så 
længe du ønsker.

aJAZZ QI CARE
TRÅDLØS LYD I STEREO

Når én højtaler bare ikke er nok! 

aJAZZ QI CARE understøtter TWS (True Wireless 
Stereo) og betyder, at du kan forbinde to aJAZZ QI 
CARE højtalere med hinanden og få musik i stereo. 

Dette makkerpar vil med sikkerhed jazze ethvert 
værelse op med dine yndlingssange, og vi 
garanterer, at festen følger med, uanset hvor du er.

GAVEBUDGET 500-700+ DKK

Pick’n’mix

DKK B2B-pris 720,00 DKK / vejl. 1798,00 DKK

NOK B2B-pris 999,00 NOK / vejl. 2500,00 NOK
SEK B2B-pris 999,00 SEK / vejl. 2500,00 SEK

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 1399,00 DKK

NOK B2B-pris 780,00 NOK / vejl. 1949,00 NOK
SEK B2B-pris 760,00 SEK / vejl. 1949,00 SEK

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 1298,00 DKK

NOK B2B-pris 780,00 NOK / vejl. 1898,00 NOK
SEK B2B-pris 760,00 SEK / vejl. 1898,00 SEK

GAVEBUDGET 500-700+ DKK

Pick’n’
mix

Pick’n’mix
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MERE END ET 
PRODUKT
EMBALLAGE 
MED GOD STIL
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THE GRAND 
COLLECTION
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WhiteBlack

Black Edition

Dusty pinkBlueMisty blue Soft coral

White Edition White / rose gold White / white

Light grey 

Grey blue Spicy red Anthracite Nude

Dark oliveWarm greySunny orange

Fresh yellow

Black

Shady greenEasy mint

Cool grey Ivory sandUrban plumSpring Lavender

Dark grey 

aCAPPELLA CARE aJAZZ QI CAREaCUBE

aTUNE CAREaJAZZ QI aTUNE aMAJOR
KFXWT70 / Black Edition, 
gun metal grille

KFXWT71 / White, 
champagne gitter

KFXWT72 / Black, 
champagne gitter

KFXWT74 / Cool Grey, 
champagne gitter

KFXWT82 / Black, 
champagne gitter

KFXWT89 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFXWT25 / Sunny Orange, 
Gabriel fabric

KFXWT24/ Spicy Red, 
Gabriel fabric

KFXWT26 / Fresh Yellow, 
Gabriel fabric

KFXWT23 / Easy Mint, 
Gabriel fabric

KFXWT28 / Spring Lavender, 
Gabriel fabric

KFXWT22 / Black, 
Gabriel fabric

KFXWT29 / Ivory Sand, 
Gabriel fabric

KFXWT21 / White, 
Gabriel fabric

KFXWT61QI / White, 
Gabriel Fabric

KFXWT62QI / Black,
Gabriel Fabric

KFXWT63QI / Dusty Pink, 
Gabriel Fabric

KFXWT64QI / Cool Grey, 
Gabriel Fabric

KFXWT65QI / Urban 
Plum, Gabriel Fabric

KFXWT69QI / Ivory Sand, 
Gabriel Fabric

KFXWT77 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFXWT67QI / Wheat 
fibre, Gabriel fabric
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KFXKE22 / BlackKFXKE29 / Wheat fibre
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KFXKE02 / Black Edition KFXSK60 / Black EditionKFXSK69 / Wheat fibreKFXKE09 / Wheat fibreKFXWT90 / Black Edition, 
gunmetal detaljer

KFXLP07 / Wheat fibre KFXLP15 / Sunny Orange, 
champange detaljer

KFXLP14 / Spicy Red, 
champange detaljer

KFXWT91 / White, 
champagne detaljer

KFXLP16 / Fresh Yellow, 
champagne detaljer

KFXLP12 / Misty Blue, 
champagne detaljer

KFXWT92 / Black, 
champagne detaljer

KFXLP11 / Spring Lavender, 
champagne detaljer

KFXLP13 / Easy Mint, 
champagne detaljer

KFXWT93 / Dusty Pink, 
champagne detaljer

KFXLP10 / Black Edition, 
gunmetal detaljer

KFXLP02 / Black, 
champagne detaljer

KFXWT94 / Cool Grey, 
champagne detaljer

KFXLP09 / Ivory Sand, 
champagne detaljer

KFXLP03 / Dusty Pink, 
champagne detaljer

KFXWT95 / Urban Plum, 
champagne detaljer

KFXLP08 / Shady Green, 
champagne detaljer

KFXLP06 / Midnight Blue, 
champagne detaljer

KFXLP01 / White, 
champagne detaljer

KFXLP05 / Urban Plum, 
champagne detaljer

aGOaGO CARE aCOUSTIC

aWEAR aBEAN CARE aBEAN

wiCHARGE II CARE wiCHARGE II

KFXWT40 / Black Edition, 
gunmetal gitter

KFXWT41 / White, 
champagne gitter

KFXWT42 / Black,
champagne gitter

KFXWT43 / Dusty Pink, 
champagne gitter

KFXWT44 / Cool Grey, 
champagne gitter

KFXWT45 / Urban Plum, 
champagne gitter

KFXWT49 / Ivory Sand, 
champagne gitter

KFXWT37 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFXWT30 / Black Edition, 
gunmetal gitter

KFXWT31 / White, 
rose gold gitter

KFXWT32 / Black, 
rose gold gitter

KFXWT33 / Dusty Pink, 
rose gold gitter

KFXWT34 / Cool Grey, 
rose gold gitter

KFXWT35 / Urban Plum, 
rose gold gitter

KFXWT38 / Shady Green, 
rose gold gitter

KFXWT39 / Ivory Sand, 
rose gold gitter

KFXHM30 / Black

wiTRAY

toCHARGE MINI CARE toCHARGE MINI toCHARGE CARE toCHARGE
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KFXHM02 / Black, 
Med knagerække

KFXHM22 / Black

aBEAN CARE + 
wiCHARGE II CARE

aMAJOR + 
wiCHARGE II Black

P
IC
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IX

KFXPM01 / BlackKFXPM04 / Wheat fibreKFXPM02 / Wheat fibre, 
Gabriel Fabric

aJAZZ QI CARE

KFXPM05 / Wheat fibre, 
Gabriel Fabric

aCAPPELLA CARE 
+ wiCHARGE II CARE

KFXPM03 / Wheat fibre, 
Gabriel Fabric

A
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S
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R
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S

KFXLA110 / Black

wiTABLEwiSHELFcCHAIN

aJAZZ QI CARE +
wiCHARGE II CARE
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Hold dig opdateret 
og følg med online. 

KREAFUNK er et dansk livsstilsbrand, der
designer trådløse audio- og Easy tech produkter 
med fokus på det væsentlige - glæden ved musik! 

Intet skal stå i vejen for god lyd. Derfor er 
betjeningen af vores produkter gjort så 
intuitiv som mulig. Easy tech, lydprodukter 
til dem, der deler vores kærlighed til musik.

LÆR KREAFUNK
BEDRE AT KENDE

OM KREAFUNK
VORES DESIGN DNA

Vi stræber efter at bygge bro mellem kreativitet og funktionalitet, og på unik vis forene de 
to i stilfulde og moderne designs. Vores produktlinje består af livsstilsprodukter, der gør 
dit liv nemmere og tilfører din hverdag et musikalsk element.

Hvert eneste produkt er skabt ud fra, at hverdagen skal være enkel og ligetil. Vi kalder det 
Easy Tech. Forstået på den måde, at alle produkter skal være nemme at betjene så alle kan 
være en del af vores KREAFUNK-familie.

KREAFUNK
SELLING POINTS

SKABT TIL ET LIV PÅ FARTEN
Et liv skal leves, og vores produkter er skabt til at blive brugt. Vi designer til et liv på farten. 
Bare vælg din favorit. Blend ind eller skil dig ud. Tag KREAFUNK med dig overalt. 

VÆRDI FOR PENGENE
Vi skaber stilfulde produkter med en overraskende kvalitet og et skandinavisk finish. Og så 
til en overkommelig pris. KREAFUNK er for alle! 

TRENDY FORBRUGERPRODUKTER
Vi har altid øje på trends, tendenser og inspirerende miljøer. Dette afspejles i vores 
produkter, der altid findes i tidssvarende farver, materialer og udtryk.
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KONTAKT

Produkterne sælges kun gennem udvalgte 
gaveforhandlere. For yderelige spørgsmål kontakt 
venligst Charlotte Philbert Michelsen.

GAVEANSVARLIG

Charlotte Philbert Michelsen
cpm@kreafunk.dk
+45 53 56 63 77

KREAFUNK HOVEDKONTOR

Klamsagervej 35A, st. 8230 Åbyhøj, DK 
Telefon: +45 96 99 00 20 

SUPPORT

E-mail: cpm@kreafunk.dk

PR & MARKETING

Sarah Hesselberg - sh@kreafunk.dk

DESIGNERE

Kenneth Melchoff Bahnsen
Alexander Frederiksen

FOTOGRAF

Anna Overholdt 

PRINTET HOS

Johnsen graphics på FSC® certificeret papir

HOLD KONTAKTEN MED OS

SHOP 24/7
www.kreafunk.com

KREAFUNK kan ikke holdes ansvarlig for eventu-
elle fejl, ændringer eller prisstigninger. Priserne 
er gældende indtil december 2021, eller så længe 
lager haves. B2B-priser er ex. moms. Vejledende 
udsalgspriser er inkl. moms. 
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