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Udover at se helt nye ud, har vi fra AW22 produceret de fleste af vores produkter af 
100% genbrugsplast for at sikre et kontinuerligt godt venskab med Moder Jord.  
Og fra 2023 bliver vi CO2-neutrale i al søfragt, da vi vil bruge biodiesel.

Vi har den mest fremtrædende højttaler i Kreafunks historie at vise. Den er spækket 
med 65W digitale forstærkere, har Stereo Play og har indoor/outdoor mode.  
Et sandt festdyr.

Mød også vores nye og moderniserede versioner af vores gamle, men gode højttaler 
aGROOVE. Vi elsker den så meget, at vi har designet en [ plus ] og en miniversion.

I høretelefonernes land introducerer vi aPOP, små earbuds, der vil fylde dine ører med 
mægtig lyd. Fås i en regnbue af pastelfarver - så smukke, at de næsten er spiselige som 
en Instagram-cupcake.

Derudover er vores katalog i denne sæson spækket med lækre pakker og særligt  
udvalgte produkter, der med garanti vækker glæde året rundt.  
 
Så kast dig ud i Kreafunks raffinerede gaveunivers og udforsk vores nøje udvalgte livs- 
stilsprodukter. De er, som altid, skabt med et afsæt i sprød lyd og skandinavisk design.
Og nu også i 100% genanvendt plast. 
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Sig hej til det nye Kreafunk

Er det modsatte af det modsatte det samme eller er det modsat? Og hvis noget er 
sort og hvidt, er det så virkeligt, når det ikke er farver? Vi har ikke svarene på disse 

spørgsmål, men vi har et skinnende nyt Kreafunk-univers at vise dig.

Det nye logo og bomærke er inspireret af musikken, noderne, dirigenten, og hvor-
dan han eller hun bevæger sig for at guide orkestret.

Vores nye logo, skrifttyper, farver og ikoner siger noget om, hvordan vi er inderst 
inde. Og hvordan vi altid har følt os. Vores nye logo – inspireret af noder – er et 

ekko af vores fortælling. Det er let, flydende og oser af musikalitet.
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aLIGHT
Vandtæt & 100% 

hyggebelysning.

Brug den på badeværelset, 

når du har hjemmespa, 

på børneværelset eller på 

terassen sammen med et 

køligt glas et-eller.andet.

aGROOVE+
Forvent utrolig klarhed og dybde, der fylder 

ethvert rum. Den indbyggede hank gør det 

nemt at tage højttaleren med ud på din 

terrasse eller i haven.

aGROOVE mini
Drag på musikalske eventyr med aGROOVE 

mini ved hånden. Lille nok til at kunne være i 

din lomme og stor nok til at kunne etablere en 

’groovy’ stemning med sin rige, detaljerede lyd.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/799

SEK B2B/vejl. 600/1149

NOK B2B/vejl. 550/1149

 

Priser
DKK B2B/vejl. 180 /349

SEK B2B/vejl. 260/499

NOK B2B/vejl. 250/499

 

Priser
DKK B2B/vejl. 250/499

SEK B2B/vejl. 350/699

NOK B2B/vejl. 350/699

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer
Specs og detaljer

• Spilletid: 30 timer

• 2 x 5W

• Bluetooth 5.2

• Op til 15 timers spilletid/lys

• Bluetooth 5.1

• Magnetisk påsætning

• 5W digitalforstærkere

• Vandafvisende (IPX5)

• Stereo Play

• Spilletid: 20 timer

• 2 x 5W 

• Bluetooth 5.2

• Vandafvisende (IPX4)

• Vandafvisende (IPX4)

• Stereo Play

• Stereo Play

• Qi Wireless opladning
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reCHARGE
Oplad din smartphone æstetisk og nemt. Den 

uovertrufne reCHARGE er det perfekte valg til 

dit natbord eller skrivebord. Det er en trådløs 

ladestander med hurtig opladning på 15W.

reCHARGE+
Æstetisk 3-i-1 opladning af dine enheder! Den 

foldbare reCHARGE+ ladestander oplader nemt 

dine enheder med hurtig opladning på 15W 

på fronten samt to opladezoner bagtil. Du kan 

dermed oplade din smartphone, earbuds og 

Apple Watch på én og samme tid. Nemt!

Priser
DKK B2B/vejl. 180/349

SEK B2B/vejl. 250/499

NOK B2B/vejl. 250/499 

Priser
DKK B2B/vejl. 300/499

SEK B2B/vejl. 440/699

NOK B2B/vejl. 420/699

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• 15W Qi trådløs hurtig-opladning 

• Horisontal og vertikal opladning

• USB-C connection

• Champagne detaljer, LED og soft touch

• Front: 15W for telefoner

• Bag: 3W for hovedtelefoner

• + 2W til Apple watch

• Horisontal og vertikal opladning

• Foldbar

aPOP
Fængende som en god popsang!

De æstetiske aPOP mikro-earbuds vil forføre 

dig med deres store lyd og lade dig lukke 

verden omkring dig ude.

aGO Stone
En sød lille ledsager, når du har brug for lidt 

musik i baggrunden. Den er lavet af beton og 

naturlige fibre, og stoffet på toppen er lavet af 

genbrugte plastikflasker.

Priser
DKK B2B/vejl. 300/599

SEK B2B/vejl. 450/899

NOK B2B/vejl. 450/899 

Priser
DKK B2B/vejl. 160/399

SEK B2B/vejl. 240/599

NOK B2B/vejl. 230/549

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 20 timers spilletid 

• ENC for krystalklare telefonsamtaler (4 mics)

• Micro in-ear earbuds

• Qi opladningsetui

• Vandafvisende (IPX4)

• Op til 15 timers spilletid

• 3W digitalforstærkere

• Vandafvisende (IPX3)

• Stereo Play

• Bluetooth 5.1

• 3W digitalforstærker
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aJAZZ Stone
Vi hylder naturlige- samt 

genbrugsmaterialer. Lavet af 

beton og naturlige fibre, og 

stoffet på toppen er lavet af 

genbrugte plastikflasker.  

Hele 15W digitale forstærkere 

fylder rummet med sød musik.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/999

SEK B2B/vejl. 600/1449

NOK B2B/vejl. 600/1399 

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• 15W digitalforstærkere

• Bluetooth 5.3

• Stereo Play

wiCHARGE Stone
Denne stilfulde oplader er  

designet til at gøre det så 

nemt som muligt at oplade 

dine kompatible enheder. 

Fremstillet af beton og 

naturlige fibre.

Priser
DKK B2B/vejl. 220/349

SEK B2B/vejl. 300/599

NOK B2B/vejl. 300/549

Specs og detaljer

• Kompatibel med Qi-enheder

• Beskyttende gummibånd 

• Udgangseffekt: 15W (max.)

• Opladningseffektivitet: ≥72%

• Opladningsafstand: ≥8 mm
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aBOOM+
Den kraftfulde aBOOM+ 

vil uden tvivl begejstre ved 

alle begivenheder. Mærk 

stemningen brede sig, når 

Bluetooth højttalerens 

vidunderlig dybe, raffinerede, 

og rige toner sætter tonen og 

stemningen for festen.

aMAJOR 2
En opgraderet version af den 

elskede aMAJOR højttaler. 

Bare større og bedre. 

Hele 8% større og med en 

meget kraftig 40W digital 

forstærker med avanceret 

360° lydteknologi.

Priser
DKK B2B/vejl. 640/1999

SEK B2B/vejl. 950/2899

NOK B2B/vejl. 900/2799

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1499

SEK B2B/vejl. 820/2199

NOK B2B/vejl. 800/1999 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 30 timers afspilningstid

• 65W digitalforstærkere 

• Bluetooth 5.0

• Rækkevidde: op til 10 m

• Stereo Play (TWS)

• Opladning: 3-4 timer (USB)

• Indoor/outdoormode

• Vandafvisende (IPX5)

• Op til 30 timers spilletid

• 40W digitalforstærkere

• Bluetooth 5.0

• Stereo Play (TWS)

• Qi-opladning

• Vandafvisende (IPX5)
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Gavebudget
100-200 DKK

aGO 2
Sprød og kraftfuld lyd venter dig med aGO II. 

Den ultratransportable Bluetooth højtaler er 

en videreudvikling af bestselleren aGO og kan 

prale af en forbedret og fintunet lyd.

aGO 2 fabric
aGO 2 fabric højttaleren er med sine runde 

former og stilrene design et oplagt valg, der 

vil passe godt ind i hjemmet. Hæng den op på 

en knage, eller put den i lommen og tag den 

med dig på farten. Med en IPX5 rating er vand 

ingen hindring.

Priser
DKK B2B/vejl. 200/399

SEK B2B/vejl. 300/549

NOK B2B/vejl. 300/549

 

Priser
DKK B2B/vejl. 200/399

SEK B2B/vejl. 300/549

NOK B2B/vejl. 300/549

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 25 timers spilletid 

• 6W højttaler 

• Opladning: 2-3 timer (USB)

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Op til 25 timers spilletid

• Bluetooth 5.1

• Opladetid: 2-3 timer (USB)

• 6W digitalforstærker

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

Colli: 6

Colli: 6
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wiCHARGE 2
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 2 til en stikkontakt og placere din Qi-kompatible 

mobiltelefon, højttaler eller earbuds ovenpå.

Denne er en perfekt, minimalistisk opladestation på et skrivebord, i køkkenet, i stuen eller  

på et sengebord.

Priser
DKK B2B/vejl. 160/299

SEK B2B/vejl. 250/399

NOK B2B/vejl. 250/399 

Specs og detaljer

• Standard: Qi

• Kompatibel med Qi enheder

• Soft touch overflade med PU læderdetaljer

• Udgangseffekt: 15W (max.)

Colli: 4
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aGO mini
Formidabel lyd i lommestørrelse! Den lille aGO 

mini Bluetooth højtaler overrasker med sin store 

og solide lyd, som med ét spreder stemning 

ude og inde.

toCHARGE mini 3
toCHARGE mini 3 er en uundværlig powerbank, 

der er lavet til at tage med dig overalt. Den er 

lille nok til at have med i tasken, men med stor 

nok indflydelse til at hjælpe dig igennem en 

travl hverdag, hvor en stikkontakt kan være ude 

af syne.

Priser
DKK B2B/vejl. 100/199

SEK B2B/vejl. 135/299

NOK B2B/vejl. 135/299 

Priser
DKK B2B/vejl. 100/249

SEK B2B/vejl. 160/349

NOK B2B/vejl. 160/349

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 8 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• 3W digitalforstærker

• Opladetid: 1-2 timer (USB)

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX3)

• 3000 mAh lithiumbatteri

• Kan anvendes til smartphones, tablets og 

lignende enheder

• Opladetid: 2-3 timer

• Indgang: 5V / 2A

• Udgang: 5V / 2A

Colli: 6

Colli: 6

aLIGHT
Vandtæt & 100% 

hyggebelysning.

Brug den på badeværelset, 

når du har hjemmespa, 

på børneværelset eller på 

terassen sammen med et 

køligt glas et-eller.andet.

Priser
DKK B2B/vejl. 180 /349

SEK B2B/vejl. 260/499

NOK B2B/vejl. 250/499

 

Specs og detaljer

• Op til 15 timers spilletid/lys

• Bluetooth 5.1

• Magnetisk påsætning

• 5W digitalforstærkere

• Vandafvisende (IPX5)

• Stereo Play

Nyhed

Colli: 6
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reCHARGE
Oplad din smartphone 

æstetisk og nemt. Den 

uovertrufne reCHARGE er det 

perfekte valg til dit natbord 

eller skrivebord. Det er en 

trådløs ladestander med 

hurtig opladning på 15W.

Priser
DKK B2B/vejl. 180/349

SEK B2B/vejl. 250/499

NOK B2B/vejl. 250/499

Specs og detaljer

• 15W Qi wireless fast charging 

• 117 x 64 x 72 mm

• USB-C connection

• Champagne detaljer, LED og soft touch

Nyhed

Colli: 4

aGO Stone
En sød lille ledsager, når 

du har brug for lidt musik i 

baggrunden. Den er lavet af 

beton og naturlige fibre, og 

stoffet på toppen er lavet af 

genbrugte plastikflasker.

Priser
DKK B2B/vejl. 160/399

SEK B2B/vejl. 240/599

NOK B2B/vejl. 230/549

 

Specs og detaljer

• Op til 15 timers spilletid

• 3W digitalforstærkere

• Vandafvisende (IPX3)

• Stereo Play

• Bluetooth 5.1

• 3W digitalforstærker

Nyhed

Colli: 6



Gavebudget
200-300 DKK

aWAKE 2
Bliv vækket på den mest zen-agtige måde.

aWAKE 2 er nemlig ikke bare en alarmklokke. 

Den kan afspille forudindspillede naturlyde hvor 

den indbyggede lille lampe gradvist begynder, 

at lyse mere og mere op til det tidspunkt din 

alarm er sat til.

aJAZZ Qi
Den voluminøse og æstetiske Bluetooth højt-

taler imponerer med en dyb og kraftfuld lyd, 

og du kan derfor glæde dig til en raffineret 

lytteoplevelse.

Priser
DKK B2B/vejl. 300/599

SEK B2B/vejl. 450/849

NOK B2B/vejl. 450/799

 

Priser
DKK B2B/vejl. 300/599

SEK B2B/vejl. 450/849

NOK B2B/vejl. 450/799 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Snooze/ Alarm klokke/ Wake up light

• Wake up og sleep sounds

• LED display med dæmpningsfunktion og indetemperatur

• Qi opladning: op til 15W

• 3W digitalforstærker

• Bluetooth: version 5.0

• USB-C til USB-C opladerkabel inkluderet

• 8 alarm toner

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 4-5 timer

• 6W digital forstærker

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi opladning

Colli: 4

Colli: 4
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aBEAN
aBEAN er mere end blot et par in-ear høre-

telefoner med formidabel lyd. Foruden et hav 

af farver, at vælge imellem, får du skøn lyd og 

nem touch betjening. 

toCHARGE Qi
En afladt telefon bliver aldrig et problem igen. 

Den er nem at tage med dig, så du altid er 

sikret hurtig og nem opladning på farten. Dens 

rektangulære design matcher formen på din 

telefon, og den har en behageligt soft touch. 

toCHARGE Qi kan oplade alle telefoner, der 

understøtter trådløs opladning.

Priser
DKK B2B/vejl. 250/399

SEK B2B/vejl. 350/599

NOK B2B/vejl. 350/599 

Priser
DKK B2B/vejl. 230/499

SEK B2B/vejl. 300/699

NOK B2B/vejl. 295/699

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 20 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Standbytid: 120 timer

• Opladetid: 1,5 timer

• Vandafvisende (IPX4)

• Trådløs Qi opladning: 15W

• 5000 mAh batteri

• Magnet (kombatibel med iPhone)

• Skridsikkert material

• Opladning: 1,5 time

Colli: 6

Colli: 4

aGO 2 Wheat + toCHARGE mini 3 Wheat
Få den fineste pakke med en sød, men kraftfuld højttaler samt en ultra 

praktisk powerbank. Begge fra vores Care-serie med fokus på naturlige 

materialer. Disse er lavet af hvedestråfibre, hvor 35% af plastikken er 

udskiftet med hvedestråfibre, og de resterende 65% er lavet af intet 

mindre end 100% genanvendt plast. 

Højttaleren kan spille dine yndlingstunes i op til 25 timer og  

powerbanken har stor kapacitet i form af et 3000 mAh lithiumbatteri.  

Kan anvendes til smartphones, tablets og lignende enheder

Priser
DKK B2B/vejl. 300/649

SEK B2B/vejl. 450/899

NOK B2B/vejl. 400/899 
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wiCHARGE Stone
Denne stilfulde oplader er 

designet til at gøre det så 

nemt som muligt at oplade 

dine kompatible enheder. 

Fremstillet af beton og 

naturlige fibre.

Priser
DKK B2B/vejl. 220/349

SEK B2B/vejl. 300/599

NOK B2B/vejl. 300/549

Specs og detaljer

• Kompatibel med Qi-enheder

• Beskyttende gummibånd 

• Udgangseffekt: 15W (max.)

• Opladningseffektivitet: ≥72%

• Opladningsafstand: ≥8 mm

Nyhed

Colli: 4

Nyhed

Colli: 4

aGROOVE mini
Drag på musikalske eventyr 

med aGROOVE mini ved 

hånden. Lille nok til at kunne 

være i din lomme og stor 

nok til at kunne etablere en 

’groovy’ stemning med sin 

rige, detaljerede lyd.

Priser
DKK B2B/vejl. 250/499

SEK B2B/vejl. 350/699

NOK B2B/vejl. 350/699

 

Specs og detaljer

• Spilletid: 20 timer 

• Bluetooth 5.2

• Vandafvisende (IPX4)
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aPOP
De æstetiske aPOP 

mikro-earbuds vil forføre dig 

med deres store lyd og lade 

dig lukke verden omkring dig 

ude. Med fire indbyggede 

mikrofoner er de utrolig 

velegnede til telefonsam-

taler. De er støjreducerende, 

hvilket betyder, at de aktivt 

udligner en stor del af støj fra 

baggrunden. Regnvejr er ikke 

en hindring med aPOP, der er 

modstandsdygtige over for al 

slags vejr samt sved.

Priser
DKK B2B/vejl. 300/599

SEK B2B/vejl. 450/899

NOK B2B/vejl. 450/899

 

Specs og detaljer

• Op til 20 timers spilletid 

• ENC for krystalklare telefonsamtaler 

• 4 mikrofoner

• Micro in-ear earbuds

• Qi opladningsetui

• Vandafvisende (IPX4)

Nyhed

Colli: 6

Gavebudget
400-500 DKK
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aBEAT Qi
Rig, dyb, raffineret og fængslende lyd. Forsvind 

ind i musikkens verden når du tænder på ANC 

(Active Noise Cancelling) i op til 15 timer De sky-

bløde puder vil sørge for, at de føles behagelige 

at have på og selve cuppen er vinklet 15 grader 

for optimal komfort. Kan oplades trådløst via Qi.

aHEAD 2
Høretelefoner med høj lydkvalitet, aktiv støj- 

reduktion (ANC) og rummelig lyd. Du kan skifte 

ørepuderne alt efter den sammenhæng, du 

vil bruge høretelefonerne i. Vil du høre musik, 

mens du træner og får sved på panden, kan du 

skifte til sportspuder, der kan vaskes efter brug 

(håndvask).

Priser
DKK B2B/vejl. 400/1199

SEK B2B/vejl. 600/1749

NOK B2B/vejl. 600/1699

Priser
DKK B2B/vejl. 400/999

SEK B2B/vejl. 550/1449

NOK B2B/vejl. 530/1399

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 20 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 1,5 time

• Active Noise Cancellation (ANC)

• Vandafvisende (IPX4)

• Qi-opladning

• Op til 20 timers spilletid

• Opladning: 1,5 time 

• Aktiv støjreduktion (ANC)

• Ekstra sæt ørepuder til træning

• Vandafvisende (IPX4)

• Super behagelige 

Colli: 3

Colli: 3

aLOOMI
Få både lampe og højttaler i én. Således 

blender din musik fint ind i dit hjem eller din 

lampe ind med din lyd. Dimmable light, can-

dlelight function og farvet lys er nogle af de 

spændende funktioner aLOOMI tilbyder.  

Deruduover er den vandafvisende.

aJAZZ Qi + wiCHARGE 2
Dette makkerpar sørger for, at du altid har god 

lyd og nem opladning lige ved hånden. 

aJAZZ Qi er vores kompakte højttaler med 

former og personlighed. Den kan blandt andet 

oplades trådløst og fungerer derfor perfekt med 

wiCHARGE 2. Vælg mellem sort eller Wheat.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/999

SEK B2B/vejl. 550/1399

NOK B2B/vejl. 530/1399 

Priser
DKK B2B/vejl. 400/948

SEK B2B/vejl. 540/1299

NOK B2B/vejl. 550/1299 

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• 6W digital forstærker

• Opladning: 3-4 timer (USB) / 6-8 timer (Qi)

• Stereo Play (TWS)

• Voice Assistant

• Bluetooth: version 5.0

• Vandafvisende (IPX4)

Colli: 3
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aCOUSTIC
Den elegante aCOUSTIC Bluetooth højttaler glider 

perfekt ind i hjemmets i indretning. Højttalerens 

cirkulære design spiller din yndlingsmusik i alle  

retninger i op til 30 timer på en enkelt opladning. 

aCAPPELLA
Kombinerer æstetik og praktik. Den cirkulære 

Bluetooth højtaler fylder med lethed dit hjem 

med al yndlingsmusikken med sin rige og raf-

finerede lyd. Den er ikke alene et stilfuldt valg, 

den er også et bevidst valg, da den er indspun-

det i blødt genbrugstekstil af 98% plastikflasker 

samt top og bund i 35% hvedestråfibre.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/999

SEK B2B/vejl. 660/1449

NOK B2B/vejl. 660/1399 

Priser
DKK B2B/vejl. 400/1099

SEK B2B/vejl. 540/1599

NOK B2B/vejl. 550/1499

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• 13W digital forstærker

• Bluetooth 5.0

• 360° avanceret lydteknologi

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi-opladning

• Op til 30 timers spilletid

• 15W digital forstærker 

• Bluetooth 5.0

• Stereo Play (TWS) 

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi-opladning

Colli: 4

Colli: 2

aPOP + wiCHARGE 2
Få god lyd og fire indbyggede mikrofoner. aPOP er utrolig velegnede til  

telefonsamtaler, de er støjreducerende, hvilket betyder, at de aktivt  

udligner en stor del af støj fra baggrunden. Kan oplades trådløst på  

wiCHARGE 2, der også nemt oplader dine andre kompatible enheder  

såsom telefon eller højttaler.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/899

SEK B2B/vejl. 600/1299

NOK B2B/vejl. 600/1299
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aSENSE
Sæt verden på standby og lad dig omslutte af musikken med aSENSE earbuds. De lukker alle 

lyde ude, når du afspiller din musik, og med 4 indbyggede mikrofoner, er de særdeles egnede  

til telefonsamtaler. Og så er de støjdæmpende, hvilket gør, at de aktivt udligner en stor del af 

baggrundsstøjen. Med et enkelt klik kan du slå transparency mode-funktionen til. Den lader dig 

falde i ét med dine omgivelser, uden at du behøver at tage dine aSENSE earbuds ud.  

De er modstandsdygtige over for al slags vejr, så du kan tage dine melodier med dig på farten 

eller på løbeturen.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/899

SEK B2B/vejl. 550/1299

NOK B2B/vejl. 530/1299 

Specs og detaljer

• Op til 20 timers spilletid

• Standby tid: Op til 120 timer

• Aktiv støjreduktion (ANC)

• Transparency mode

• Environmental noise cancellation (ENC)

• Vandafvisende (IPX4)

• Opladningsetui understøtter trådløs Qi- 

opladning

Colli: 4

aGROOVE+
Som skabt til et liv på farten. 

Grib den i hanken, tilslut din 

musik via Bluetooth og oplev 

dybe, detaljerede og for-

bløffende toner i op til 30 timer. 

Med en IPX5 rating er vådt vejr 

ingen hindring, hvilket også  

betyder, at den er perfekt at 

have stående på terrassen eller 

på badeværelset.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/799

SEK B2B/vejl. 600/1149

NOK B2B/vejl. 550/1149 

Specs og detaljer

• Spilletid: 30 timer

• 2 x 5W

• Vandafvisende (IPX4)

• Stereo Play

Nyhed

Colli: 4
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aJAZZ Stone
Vi hylder naturlige- samt 

genbrugsmaterialer. Lavet af 

beton og naturlige fibre, og 

stoffet på toppen er lavet af 

genbrugte plastikflasker.  

Hele 15W digitale forstærkere 

fylder rummet med sød musik 

i op til 30 timer.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/999

SEK B2B/vejl. 600/1449

NOK B2B/vejl. 600/1399

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• 15W digitalforstærkere

• Bluetooth 5.3

• Stereo Play

Nyhed

Colli: 3

aGROOVE mini + wiCHARGE 2
Et sødt par, der sørger for god lyd i lommestørrelse samt en praktisk oplader til både højttaleren 

og din telefon/høretelefoner. aGROOVE mini er lille nok til at kunne være i din lomme og stor nok 

til at kunne etablere en ’groovy’ stemning med sin rige, detaljerede lyd.

Og med wiCHARGE 2 ved hånden, bliver det ikke nemmere. Alt, du skal gøre, er at tilslutte den til 

en stikkontakt og placere din Qi-kompatible mobiltelefon, højttaler eller earbuds ovenpå.

Den perfekte opladestation på et skrivebord, i køkkenet, i stuen eller på et sengebord.

Priser
DKK B2B/vejl. 400/799

SEK B2B/vejl. 600/1199

NOK B2B/vejl. 600/1099

Nyhed
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Gavebudget
500-800 DKK

aJAZZ+
Voluminøse og æstetiske aJAZZ+ er et ægte 

Kreafunk-ikon. Bluetooth højtalerens lyd er dyb 

og kraftfuld, og du kan dermed se frem til en 

raffineret lytteoplevelse. Nyn med på musikken 

mens du står i badet - aJAZZ+ er vandafvisende 

og er designet til brug på badeværelset.

aJAZZ+ og toCHARGE Qi
aJAZZ+ er en smuk kompagnon, der leverer lyd 

i særklasse. Med 15W digitale forstærkere spiller 

aJAZZ+ op til dans eller hygge i op til 30 timer. 

 

toCHARGE Qi er den perfekte rejsekammerat,  

der giver dig strøm, når du er på farten.  

Den har antislip-overflade og magnet og passer 

til Qi-kompatible telefoner.

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1299

SEK B2B/vejl. 770/1899

NOK B2B/vejl. 750/1799 

Priser
DKK B2B/vejl. 800/1798

SEK B2B/vejl. 1080/2598

NOK B2B/vejl. 1050/2498

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• 22W digitalforstærker

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi opladning
Colli: 3
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aJAZZ+ & wiCHARGE
Denne kombination af lyd og trådløs opladning er 

et oplagt valg, hvis du altid har musik tændt.

Hvis du vil undgå, at musikken stopper, så sørg for 

at placere aJAZZ+ på den trådløse oplader. 

 Så spiller musikken, lige så længe du ønsker.

aLOOMI + wiCHARGE
Få lyd, lys og trådløs opladning med denne

pakke. aLOOMI er den perfekte hyggespreder

med god lyd kombineret med f.eks. dimmable

light eller candlelight-funktionen.

Du kan også tage den med dig overalt, da

den er vandafvisende.

wiCHARGE kan nemt oplade aLOOMI og andre

Qi-kompatible enheder såsom din telefon.

Priser
DKK B2B/vejl. 720/1598

SEK B2B/vejl. 995/2298

NOK B2B/vejl. 965/2198

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1298

SEK B2B/vejl. 770/1798

NOK B2B/vejl. 750/1798

 

aTUNE
Fantastisk DAB+ og FM radio, der også fungerer 

som en Bluetooth højttaler. På den måde får du 

alle afspilningsmulighederne samlet i et  

produkt. Desuden har den indbygget alarm-

funktion. De afrundede kanter og nøje udvalgte 

designelementer giver radioen et retro look tilført 

et moderne touch.

aJAZZ Qi x 2
Med to aJAZZ Qi højttalere får du muligheden 

for at opleve Stereo Play (TWS). Det betyder, 

at du kan afspille begge højttalere samtidigt 

og dermed opnå en sublim lydoplevelse. De er 

naturligvis trådløse og kan fint tages med ud 

på f.eks. terrassen. 

Priser
DKK B2B/vejl. 560/999

SEK B2B/vejl. 850/1449

NOK B2B/vejl. 800/1399

Priser
DKK B2B/vejl. 600/1198

SEK B2B/vejl. 850/1800

NOK B2B/vejl. 850/1699

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 3-4 timer

• 6W digitalforstærker

• Kraftfuld lyd ved både radio og Bluetooth

• Vandafvisende (IPX4)

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 4-5 timer

• 6W digital forstærker

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi opladning

Colli: 2

NB. Powerbank følger ikke med
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aBOOM+
Den kraftfulde aBOOM+ 

vil uden tvivl begejstre ved 

alle begivenheder. Mærk 

stemningen brede sig, når 

Bluetooth højttalerens vid- 

underlig dybe, raffinerede, 

og rige toner sætter tonen og 

stemningen for festen.

Priser
DKK B2B/vejl. 640/1999

SEK B2B/vejl. 950/2899

NOK B2B/vejl. 900/2799

Specs og detaljer

• Op til 30 timers afspilningstid

• 65W digitalforstærkere 

• Bluetooth 5.0

• Rækkevidde: op til 10 m

• Stereo Play (TWS)

• Opladning: 3-4 timer (USB)

• Vandafvisende (IPX5)

Nyhed

Colli: 2

aMAJOR 2
En opgraderet version af den 

elskede aMAJOR højttaler. 

Bare større og bedre. 

Hele 8% større og med en 

meget kraftig 40W digital 

forstærker med avanceret 

360° lydteknologi.

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1499

SEK B2B/vejl. 820/2199

NOK B2B/vejl. 800/1999 

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• 40W digitalforstærkere

• Bluetooth 5.0

• Stereo Play (TWS)

• Qi-opladning

• Vandafvisende (IPX5)

Nyhed

Colli: 2
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Nyhed

aPOP + reCHARGE+
Få god lyd og fire indbyggede mikrofoner. aPOP er utrolig velegnede til telefonsamtaler, de er 

støjreducerende, hvilket betyder, at de aktivt udligner en stor del af støj fra baggrunden. 

Kan oplades trådløst på reCHARGE+, der er den perfekte makker, der også nemt oplader dine 

kompatible enheder såsom telefon, høretelefoner og Apple Watch på samme tid.

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1098

SEK B2B/vejl. 820/1599

NOK B2B/vejl. 800/1499

aBEAT Qi + wiCHARGE
Få rig, dyb, raffineret og fængslende lyd med aBEAT Qi. Forsvind ind i musikkens verden når du 

tænder på ANC (Active Noise Cancelling) i op til 15 timer De skybløde puder vil sørge for, at de 

føles behagelige at have på og selve cuppen er vinklet 15 grader for optimal komfort. Kan op-

lades trådløst via Qi.

Og med wiCHARGE ved hånden, bliver det ikke nemmere. Alt, du skal gøre, er at tilslutte den til 

en stikkontakt og placere din Qi-kompatible mobiltelefon, højttaler eller høretelefoner ovenpå.

Den perfekte opladestation på et skrivebord, i køkkenet, i stuen eller på et sengebord.

Priser
DKK B2B/vejl. 560/1498

SEK B2B/vejl. 820/2148

NOK B2B/vejl. 800/2098

Nyhed
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Nyhed

aGROOVE+ x 2
Med denne pakke får du maks ud af dine højttalere, da du kan parre dem for at opnå Stereo 

Play - og derved en meget levende musikoplevelse. Det vil føles som om du stod på første række 

til din yndlingskoncert og du vil kunne fornemme f.eks. trommer i højre side, og klar bas i venstre. 

Selve højttaleren giver en utrolig klarhed og dybde i lyden, der fylder ethvert rum. 

Den indbyggede hank gør det nemt at tage højttaleren med ud på din terrasse eller i haven, og 

med en IPX4-rating er vand ikke en hindring. Tekstilfronten er lavet af blødt genbrugstekstil lavet 

af 98% plastikflasker. Det giver den et smukt, karakteristik udseende.

Priser
DKK B2B/vejl. 800/1598

SEK B2B/vejl. 1100/2298

NOK B2B/vejl. 1100/2298

Specs og detaljer

• Op til 30 timers 

spilletid

• Bluetooth 5.2

• Opladetid: 4-5 timer

• 2 x 5W højtaler

• Stereo Play (TWS)

• Voice Assistant

• Vandafvisende (IPX4)

aJAZZ Stone +  
wiCHARGE Stone
Vi hylder naturlige- samt 

genbrugsmaterialer. Lavet af 

beton og naturlige fibre, og 

stoffet på toppen aj aJAZZ 

Stone er lavet af genbrugte 

plastikflasker.  

Hele 15W digitale forstærkere 

fylder rummet med sød musik, 

og den matchende oplader, 

sørger for at oplade alle dine 

Qi-kompatible enheder.  

Priser
DKK B2B/vejl. 620/1398

SEK B2B/vejl. 900/1999

NOK B2B/vejl. 900/1949

Nyhed
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Mindre plastik?
Gerne, tak!

Fordi vi VIL være nogle af de ’grønneste’ i 
branchen, har vi i år yderligere  to tiltag som 
vi er meget stolte af. Vi er skiftet til 100% 
genanvendt plastikproduktion (hvor muligt) 
samt CO2-neutral søfragt, da vi bruger 
biodiesel.

Vi kigger også på alternative materialer 
fundet i naturen og tester det af på vores 
produkter - for vi går ikke på kompromis. 
Vi introducerer i år Stone-serien til Care-
kollektionen. Stone-serien er lavet af 
fiberbeton og har et naturligt, autentisk 
og miljøvenligt ydre, der er venligere mod 
planeten. Ligesom i naturen er hvert produkt 
unikt og har sit eget udtryk. Overfladen er ru 
og vil med tiden opnå en unik patina.  
Det har ikke fået nogen overfladebehandling 
eller kemi, så dets brug og omgivelser vil 
naturligvis påvirke materialet.

Wheat - eller Care som I kender det, er med 
35% mindre plastik i hvert produkt. Plastikken 
er erstattet af hvedestrå-fibre, som er et 
naturligt biprodukt fra hvedeproduktionen. 
Den danske tekstilvirksomhed Gabriel leverer 
fortsat tekstil af genbrugsplastikflasker til 
vores højttalere.  

Vi er desuden skiftet til mere miljøvenlige 
emballager. De nye emballager er lavet 
af genbrugspap, og alt er trykt med soya-
baseret blæk. Efter brug kan de blive sendt 
til genbrug. Igen, igen og igen.

Og rejsen fortsætter...
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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

Malou Schack Stitz mss@kreafunk.dk

Designere

Kenneth Melchoff Bahnsen
Trine Hæstrup Friberg

Fotograf

Sanne Berg

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 2023, eller så 
længe lager haves. B2B-priser er ex. moms. 
Vejledende udsalgspriser er inkl. moms. 
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aTUNE
Fantastisk DAB+ og FM radio, der også fungerer 

som en Bluetooth højttaler. På den måde får du 

alle afspilningsmulighederne samlet i et  

produkt. Desuden har den indbygget alarm-

funktion. De afrundede kanter og nøje udvalgte 

designelementer giver radioen et retro look tilført 

et moderne touch.

aJAZZ Qi x 2
Med to aJAZZ Qi højttalere får du muligheden 

for at opleve Stereo Play (TWS). Det betyder, 

at du kan afspille begge højttalere samtidigt 

og dermed opnå en sublim lydoplevelse. De er 

naturligvis trådløse og kan fint tages med ud 

på f.eks. terrassen. 

Priser
DKK B2B/vejl. 560/999

SEK B2B/vejl. 850/1449

NOK B2B/vejl. 800/1399

Priser
DKK B2B/vejl. 600/1198

SEK B2B/vejl. 850/1800

NOK B2B/vejl. 850/1699

 

Specs og detaljer

Specs og detaljer

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 3-4 timer

• 6W digitalforstærker

• Kraftfuld lyd ved både radio og Bluetooth

• Vandafvisende (IPX4)

• Op til 30 timers spilletid

• Bluetooth 5.0

• Opladetid: 4-5 timer

• 6W digital forstærker

• Stereo Play (TWS)

• Vandafvisende (IPX5)

• Understøtter trådløs Qi opladning

Colli: 2

NB. Powerbank følger ikke med

aGO Stone x 2
Et sødt par, der sørger for god lyd i lommestørrelse, 

men i Stereo Play (TWS). Det vil sige, at der er lyd 

i både højre og venstre side. Den er lavet af beton 

og naturlige fibre, og stoffet på toppen er lavet af 

genbrugte plastikflasker.

Priser
DKK B2B/vejl. 320/798

SEK B2B/vejl. 470/1198

NOK B2B/vejl. 450/1098

Nyhed
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