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Træd ind i KREAFUNKs gaveunivers og fordyb dig i vidunderlig lyd og 
skandinavisk design. 

Her finder du livstilsprodukter, som er nøje udvalgt og skabt til at være en 
fantastisk gave, der viser omtanke for modtageren. Alle som en opfordrer de til 
at nyde de små øjeblikke i hverdagen, 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 gøre de ordinære hverdagsøjeblikke 
ekstraordinære. Vi har siden vores grundlæggelse i 2011 forsøgt at finde den 

helt rigtige balance mellem funktionalitet og lækkert 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 på en af de næste sider. 
Rigtig god fornøjelse.

Venlig hilsen
KREAFUNK

VELKOMMEN
TIL 2020
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NYHEDER 2020

aWEAR / Cool grey
Find dem på side 19
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aMAJOR / White 
Find den på side 27

aVIBE / Urban plum
Find dem på side 16

aTUNE / Black
find den på side 21
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MED 35% MINDRE PLASTIK

Vi er glade for 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 The Ocean 
Cleanup, en non-profit organisation, der 
arbejder for at rydde verdens oceaner for 
plastik. Det gør vi med to kroner per solgte 
CARE produkt i 2020. Støtteprojektet går godt 
i spænd med CARE produkterne og vores 
langsigtet mål om at nedbringe mængden af 
plastik i alt, hvad vi laver. 

   KREAFUNK 
MERE END STOR LYD
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• 25 timers spilletid (50% volumen)
• 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
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Opladningstid: 4-5 timer
• 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 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: 10W (max.)
• Opladningseffektivitet: ≥72%
• Opladningsafstand: ≥8 mm
• Qi-certificeret
• USB til USB C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x11mm (ØxH)

wiCHARGE CARE
TRÅDLØS QI-OPLADER

Dette er en trådløs og kontaktbaseret oplader, 
som gør dit liv så nemt som muligt. Du skal nem-
lig bare placere din Qi-kompatible enhed ovenpå. 
Men wiCHARGE CARE er 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 Blu-
etooth højtaler speciel, er det miljøvenlige mate-
riale, 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 micro USB 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

• Materiale: Canvas / PU-læder
• Passer til en computer på 15,6”
• Praktisk opbevaring af smartphone
• Praktisk hank på siden af tasken
• Solidt og beskyttende inderfoer
• Justerbar skulderstrop medfølger

aSLEEVE 15,6”
COMPUTER SLEEVE

aSLEEVE er en praktisk og robust taske til din 
bærbare computer. Tasken indeholder rum til 
opbevaring, og på siden af tasken finder du 
desuden en ekstra hank, så du ubesværet kan 
snuppe tasken med under armen.

DKK B2B-pris 200,00 DKK / vejl. 349,00 DKK

NOK B2B-pris 280,00 NOK / vejl. 499,00 NOK
SEK B2B-pris 280,00 SEK / vejl. 199,00 SEK

GAVEBUDGET 100-200 DKK
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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
• Kan anvendes til smartphones, tablets, og 

lignende enheder
• Opladningstid: 4-5 timer
• 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 stikkon-
takt er uden for rækkevidde. 

• Standard: Qi
• Kompatibel med Qi-understøttende enheder
• Soft touch overflade med PU læderdetaljer
• Udgangseffekt: 10W (max.)
• Opladningseffektivitet: ≥72%
• Opladningsafstand: ≥8 mm
• Qi-certificeret
• USB til USB C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x11mm (ØxH)

wiCHARGE
TRÅDLØS QI-OPLADER

Denne stilfulde oplader er skabt til at gøre op-
ladningen af din enhed så nem som overhovedet 
mulig. Alt, du skal gøre, er at tilslutte wiCHARGE 
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

• 5000 mAh litiumbatteri
• 4 LED lys indikerer resterende batterikapaci-

tet og opladningsstatus
• Passer til smartphones op til 15x8cm (HxB)
• Opladningstid: 7 timer med 5V / 1A-adapter 

eller 3,5 timer med 5V / 2A-adapter
• Indeholder 6 kreditkortlommer, rum til møn-

ter og lomme til kvitteringer
• Materiale: PVC læder med krydsmønster
• USB til micro USB opladerkabel med adapte-

re til USB C og iPhone lightning medfølger

cPURSE
EN PUNG MED POWER 

cPURSE er en elegant og chik accessory, der er 
fuld af power! Pungen er udstyret med en ind-
bygget powerbank og kan holde styr på kredit-
kort, penge og kvitteringer på én og samme tid.

DKK B2B-pris 170,00 DKK / vejl. 299,00 DKK

NOK B2B-pris 240,00 NOK / vejl. 400,00 NOK
SEK B2B-pris 240,00 SEK / vejl. 400,00 SEK



1 5

GAVEBUDGET 100-200 DKK
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• 25 timers spilletid (50% volumen)
• 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 pas-
ser 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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GAVEBUDGET 
200-300 DKK

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-opla-
dezoner. 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

NYHED
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• Standard: Qi
• Kombatibel med Qi-understøttende enheder
• Soft touch overflade med PU læderdetaljer
• Udgangseffekt: 10W / 7.5W / 5W
• Batterikapacitet: 6000 mAh
• Opladningseffektivitet: ≥72%
• Opladningsafstand: ≥8 mm
• Qi-certificeret
• USB til USB C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 105x18mm (ØxH)

wiCHARGE GO
TRÅDLØS OPLADER OG POWERBANK

Denne trådløse oplader med indbygget power-
bank gør opladningen af din enhed ultra let - 
også når du er på farten. 

GAVEBUDGET 200-300 DKK

aGO CARE + toCHARGE MINI CARE
MILJØVENLIGE MUSTHAVES

Du kan bevare din miljøbevidsthed på farten 
uden at gå på kompromis med lyd og design. 
Det er vores CARE serie et godt eksempel på. 

I begge produkter er 35% af plastikken skiftet 
ud med hvedestrå fibre, som er et biprodukt fra 
hvedeproduktionen. Det giver den lille Bluetooth 
højtaler og fikse powerbank et unikt udseende.  
Samtidig er fronten på aGO lavet af 98% gen-
brugspolyester fra Gabriel®.

Pick’n’mix

GAVEBUDGET 200-300 DKK

DKK B2B-pris 260,00 DKK / vejl. 579,00 DKK

NOK B2B-pris 400,00 NOK / vejl. 790,00 NOK
SEK B2B-pris 400,00 SEK / vejl. 790,00 SEK

DKK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 599,00 DKK

NOK B2B-pris 360,00 NOK / vejl. 799,00 NOK
SEK B2B-pris 360,00 SEK / vejl. 799,00 SEK

• 8 timers spilletid (50% volumen)
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2-3 timer
• Indbygget mikrofon til håndfri opkald
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Fire ørestykstørrelser medfølger for den 

bedste pasform (XS, S, M, L)
• Tre størrelser wings medfølger for den bed-

ste pasform (S, M, L)
• USB til micro USB opladerkabel medfølger

aVIBE
IN-EAR HØRETELEFONER

aVIBE er skabt til et liv på farten. Lette, elegante 
og nemme at betjene. Høretelefonerne er det 
perfekte miks af funktionalitet og et skarpt ydre. 
Hver øreprop er udstyret med en lille magnet, så 
de kan lukke rundt om halsen, når dine omgivel-
ser kræver ekstra opmærksomhed.

DKK B2B-pris 250,00 DKK / vejl. 449,00 DKK

NOK B2B-pris 350,00 NOK / vejl. 649,00 NOK
SEK B2B-pris 350,00 SEK / vejl. 699,00 SEK

NYHED
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GAVEBUDGET 
400 DKK

• 25 timers spilletid (50% volumen)
• 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

aWEAR
BLUETOOTH HØRETELEFONER

aWEAR passer perfekt ind i hverdagen. De er de-
signet til at tage din musikoplevelse til det næste 
niveau og til at give dit hverdagsoutfit et ekstra 
pift. Høretelefonerne er foldbare og ekstremt 
fleksible, så hvis du har brug for en pause fra 
musikken, er aWEAR nem at have i tasken.

GAVEBUDGET 400 DKK

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

NYHED
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• 20 timers spilletid (50% volumen)
• Bluetooth 5.0
• 360° avanceret lydteknologi
• Opladningstid: 5-6 timer (USB) / 8-9 timer (Qi)
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless 

Stereo), der muliggør at forbinde to aCOU-
STIC-højtalere.

• Virker med Voice Assistant
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 75,5x161,5mm (ØxH)

• 15 timers spilletid (50% volumen)
• 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)

Med sit moderne udseende passer aCOUSTIC ind 
i ethvert hjem. Den spiller lækker musik i alle 
retninger i 20 timer og er let at tage med fra rum 
til rum. Desuden overrasker Bluetooth højtaleren 
også med True Wireless Stereo (TWS), som giver 
dig muligheden for at forbinde to aCOUSTIC høj-
talere. Derudover kan du oplade den helt trådløst 
via en af vores trådløse opladere, wiCHARGE 
eller wiCHARGE GO.  

aTUNE 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. Desuden har den indbygget 
alarmfunktion. De afrundede kanter og nøje 
udvalgte designelementer giver radioen et retro 
look tilført et moderne touch. 

aTUNE
MULTIFUNKTIONEL RADIO

aCOUSTIC
BLUETOOTH HØJTALER

GAVEBUDGET 400 DKKGAVEBUDGET 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

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

NYHED NYHED
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• 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.

• Op til 10 timers spilletid eller 20 timers lys 
(50% volumen)

• Bluetooth 4.2
• Opladningstid: 6-7 timer (USB) / 8-9 timer (Qi)
• Farverigt LED-lys og alarmfunktion med 

wake-up light, som begge er justerbare via 
’aGLOW’ appen 

• Lysdæmperfunktion i LED-lys
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Ste-

reo), der muliggør at forbinde to aGLOW-høj-
talere

• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• Støv- og vandafvisende (IP65)
• Indbygget litiumbatteri med 4400 mAh
• USB-kabel medfølger

aGLOW
MULTIFUNKTIONEL BLUETOOTH HØJTALER

aGLOW kommer i et lækkert cirkulært design 
med adskillige funktioner. Afspil din yndlings- 
musik, indstil LED lyset eller stil alarmen. 
Du kan tilmed oplade højtaleren trådløst. 

GAVEBUDGET 400 DKKGAVEBUDGET 400 DKK

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

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

NOK B2B-pris 660,00 DKK / vejl. 1499,00 NOK
SEK B2B-pris 660,00 DKK / 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
’mixaVIBE black + aGO black

ALTID OMRINGET AF GOD MUSIK

Tag lækre toner med dig, hvorend du går hen. 
Med denne gavepakke får du både muligheden 
for at lukke af fra omgivelserne med musik i øre-
ne ellee afspille det højt i selskab med andre. 

Høretelefonerne aVIBE er perfekte til en dag på 
farten. Så skub bekymringerne til side; alt du 
skal gøre, er blot at fokusere på, hvad du vil lytte 
til næste gang. aGO er en højtaler i lommestør-
relse. Nu bliver det nemt at tage den festlige 
stemning med dig. 

DKK B2B-pris 400,00 DKK / vejl. 798,00 DKK

NOK B2B-pris 600,00 NOK / vejl. 1048,00 NOK 
SEK B2B-pris 600,00 SEK / vejl. 1098,00 SEK
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GAVEBUDGET 
500-700+ DKK

• 25 timers spilletid (50% volumen)
• Bluetooth: Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 6-7 timer (USB) / 14-15 timer (Qi)
• 360° avanceret lydteknologi
• Forbindelsesfunktion: TWS (True Wireless Ste-

reo) der muliggør at forbinde to aMAJOR-højta-
lere.

• 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 SPEAKER

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
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aGLOW white + wiCHARGE white
TRÅDLØST MAKKERPAR

Dette makkerpar sørger for, at du altid har god 
lyd og nem opladning lige ved hånden. 

aGLOW er vores multifuntionelle højtaler, som 
har mange flere funktioner end at spille lækker 
musik. Den kan blandt andet oplades trådløst, og 
højtaleren fungerer derfor perfekt med wiCHAR-
GE. Alt, du skal gøre, er at placere Bluetooth 
højtaleren på opladeren, og så går opladningen 
i gang. 

aGLOW Black Edition + wiTRAY
LYD OG LADESTATION 

Giv din højtaler en smart opladeplads med 
wiTRAY. Dette makkerpar udgør den perfekte 
kombination til den stilbevidste type. 

Udover at være en smart bakke, hvor du kan 
opbevare diverse småting, har wiTRAY også to 
indbyggede Qi opladezoner. Det betyder, at du 
kan oplade aGLOW og en anden Qi-kompatibel 
enhed fuldstændig trådløst på samme tid.

aGLOW black + wiCHARGE GO
LYD OG TRÅDLØS OPLADNING

Denne kombination passer perfekt til personen, 
som ikke vil holdes tilbage af ledninger. 

Lad dig omringe af formidabel lyd, hvor end du 
er; også når du har powerbanken wiCHARGE GO 
med dig. Den oplader nemlig aGLOW fuldstændig 
trådløst. Du skal bare placere Bluetooth højta-
leren på powerbanken, og så stopper musikken 
først, når du slukker for højtaleren.

aWEAR black + toCHARGE MINI 
black
LÆKKER LYD OG POWER VED HÅNDEN

Denne gavepakke indeholder det vigtigste til en 
dag på farten. 

aWEAR vil bringe dig glæde i toget, på gåturen, 
eller når du har brug for at fordybe dig. Sæt din 
yndlingsspilleliste på, og drøm dig langt væk fra 
hverdagens støj. Og hvis høretelefonerne skulle 
løbe tør for strøm, så forbinder du dem blot til 
powerbanken, toCHARGE MINI. 

GAVEBUDGET 500-700+ DKK

Pick’n’mix

Pick’n’mix

Pick’n’mix

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

NOK B2B-pris 910,00 NOK / vejl. 1598,00 NOK
SEK B2B-pris 910,00 SEK / vejl. 1598,00 SEK

DKK B2B-pris 640,00 DKK / vejl. 1698,00 DKK

NOK B2B-pris 999,00 NOK / vejl. 2298,00 NOK
SEK B2B-pris 999,00 SEK / vejl. 2298,00 SEK

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 998,00 DKK

NOK B2B-pris 810,00 NOK / vejl. 1274,00 NOK
SEK B2B-pris 810,00 SEK / vejl. 1274,00 SEK

DKK B2B-pris 640,00 DKK / vejl. 1498,00 DKK

NOK B2B-pris 980,00 NOK / vejl. 2148,00 NOK
SEK B2B-pris 980,00 SEK / vejl. 2148,00 SEK

Pick’n’mix

GAVEBUDGET 500-700+ DKK



3 1

Når du køber et KREAFUNK lydprodukt, 
bliver det leveret i vores lækre signatur 
trækasse. 
Vi mener, at indpakningen næsten er lige 
så vigtig som det, du finder indeni. Ikke 
blot for æstetikkens skyld, men også i 
forhold til at beskytte produkterne mod 
udefrakommende skader. Indpakningen 
opfylder derfor mere end blot et behov. 

KEJSERTRÆ (PAULOWNIA)
Alle vores lydprodukter, vores trådløse 
opladere og vores powerbanks leveres 
i en trækasse, som er lavet af kejsertræ 
(paulownia). Det er uden tvivl et af de hurtigst 
voksende træer; et træ, som kræver lav 
vedligeholdelse, og som indeholder stoffer, 
der har gavnlige effekter for miljøet.

FOKUS PÅ MINDRE SPILD
Emballagerejsen stopper ikke her. I fremtiden 
vil du også opdage, at vi har erstattet 
skumplasten i vores master-kasser med 
karton; at vi har fjernet det overflødige 
beskyttelsesskum i de indre bokse, og ikke 
mindst, at vi har mindsket trækassens 
størrelse. Det har automatisk påvirket 
skummet inden i trækassen, som også er 
blevet reduceret. 

Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vi 
kun bruger den mængde emballage, som er 
nødvendig, for at et produkt bliver håndteret 
og opbevaret på en sikker måde. Således kan 
vi sikre, at produktet ikke bliver beskadiget, og 
samtidig undgår vi  unødvendigt spild.

FORLÆNG DIT PRODUKTS LEVETID
Udover de åbenlyse fordele ved ovenstående, 
så opfordrer vi dig også til at forlænge 
trækassens levetid. Trækassen giver dig 
muligheden for smart opbevaring, et unikt 
dekorationsstykke, eller som et sjovt element 
i et kreativt projekt,

VI TILBYDER 
OGSÅ 
STILFULD 
EMBALLAGE
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THE GRAND 
COLLECTION

WhiteBlack

Black Edition

Dusty pinkBlue Soft coral

White Edition White / rose gold

White / white

Light grey 

Grey blue Anthracite Nude

Shady green

Cool grey Ivory sandUrban plum

Dark grey 
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aMAJOR

aCOUSTICaTUNE

aGLOWaGOaGO CARE

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

KFXWT82 / Black, 
champagne gitter

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

KFXCD30 / Black, 
gunmetal-gitter

KFXCD31 / White, 
rose gold gitter

KFXCD33 / White, 
hvidt gitter

KFXWT70 / Black Edition, 
gun metal grille

KFXWT71 / White, 
champagne gitter

KFXWT72 / Black, 
champagne gitter

KFXWT74 / Cool grey, 
champagne gitter

KFXWT37 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric
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cCHAIN aSLEEVEcPURSEwiCHARGE wiCHARGE GO
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KFXIC01 / White KFXKE32 / Black

KFXIC02 / Black

KFXIC04 / Cool grey

wiCHARGE CARE
KFXIC09 / Wheat fibre

HEADPHONES

aWEAR aVIBE toCHARGE MINI CARE toCHARGE CARE toCHARGEtoCHARGE MINI

KFXKE02 / Black Edition

KFXKE03 / Dusty pink

KFXKE04 / Dark grey

KFXKE05 / Urban plum

KFXSK60 / Black Edition

KFXSK61 / Dark grey

KFXSK62 / Dusty pink

KFXSK63 / Urban plum

KFXSK69 / Wheat fibreKFXKE09 / Wheat fibreKFXWT90 / Black Edition, 
gunmetal detaljer

KFXWT91 / White, 
champagne detaljer

KFXWT92 / Black, 
champagne detaljer

KFXWT93 / Dusty pink, 
champagne detaljer

KFXWT94 / Cool grey, 
champagne detaljer

KFXWT95 / Urban plum, 
champagne detaljer

KFXWT50 / Black Edition, 
gunmetal detaljer

KFXWT51 / White, 
champagne detaljer

KFXWT52 / Black, 
champagne details

KFXWT53 / Dusty pink, 
champagne detaljer

KFXWT54 / Cool grey, 
champagne detaljer

KFXWT55 / Urban plum, 
champagne detaljer

KFXWT01 / Black, 
Gyldne detaljer

KFXLA110 / Black KFXLA140 / Anthracite
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wiSHELF wiTABLEwiTRAY

KFXHM30 / Black KFXHM02 / Black, 
Med knagerække

KFXHM22 / Black

aVIBE + 
aGO Black

aGLOW + 
wiCHARGE White

P
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MKFX03 / WhiteMKFX02 / Black

aGO + 
toCHARGE MINI CARE

MKFX01 / Wheat fibre

wiTRAY + 
aGLOW Black

aWEAR + 
toCHARGE MINI Black

MKFX06 / BlackMKFX05 / Black

aGLOW + 
wiCHARGE GO Black

MKFX04 / Black
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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 livsstilspro-
dukter, 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 håndtere så 
alle kan være en del af vores KREAFUNK-familie.

KREAFUNK
FILOSOFIEN BAG

Du behøver ikke at bestige bjerge for at opnå det gode liv. Du 
behøver ikke at have et designerhjem for at imponere. Du be-
høver ikke at være perfekt for at være cool. Glem perfektion!

KREAFUNK er til mennesker, der lever det virkelige liv. For 
dem der ved, hvordan man tuner ind på det gode liv. Vi hylder 
og omfavner det fantastiske hverdagsliv, hvor det er de små 
ting, der virkelig tæller.

LÆR OS BEDRE
AT KENDE

Hold kontakten og
følg med online. 

KREAFUNK
SELLING POINTS

SKABT TIL ET LIV PÅ FARTEN
Den nomadiske livsstil er i konstant vækst. 
Vi er altid på farten, udforsker nye ting og nye steder. Alt 
skal være nemt at tage med sig. Derfor fokuserer vi på at 
gøre alle vores produkter transportable og trådløse.

VÆRDI FOR PENGENE
Vi skaber funky 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.



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

Balticagade 19, 1. 8000 Aarhus C, DK 
Telefon: 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 2020, eller så længe 
lager haves. B2B-priser er ex. moms. Vejledende 
udsalgspriser er inkl. moms. 
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kreafunk.com


