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Har du det på samme måde?
En følelse af, at 2022 kommer til at byde på gyldne stunder og 
funklende hverdagsmomenter? Vi kan mærke gejsten. Og ikke 
mindst har vi set frem til at kunne introducere jer for dette års 
selektion af indbydende nyheder.

Du kan forvente skandinavisk minimalisme – både i produkternes 
udtryk og i den nemme betjening. Fordi det er sådan, vi elsker det. 
Og det har vi gjort de seneste 10 år – lige siden starten, hvor vi 
begyndte at bygge broen mellem kreativitet og funktionalitet. For 
intet skal stå i vejen for god lyd.

Med dette katalog har vi gjort det nemt for dig at finde de helt 
rigtige firmagaver, der vækker glæde hele året. Tag også et kig på 
vores eksklusive udvalg af gavepakker.  Vi har noget, der passer til 
ethvert budget.

Så kast dig ud i KREAFUNKs raffinerede gaveunivers og udforsk 
vores nøje udvalgte livsstilsprodukter. De er som altid skabt med et 
afsæt i sprød lyd og skandinavisk design.

Hyld hverdagen med
KREAFUNK

LYD. DESIGN. 
GEJST.
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MINDRE PLASTIK?
GERNE, TAK!

Vi fik en god idé! Hvorfor ikke prøve at 
reducere mængden af plastik i vores 
livsstilsprodukter? Idéen blev til virkelighed 
i den første måned af 2020 med KREAFUNK 
CARE, der er en mere miljøvenlig tilgang til 
måden, vi driver forretning på.
For at være helt eksakte har vi i CARE-
kollektionen formået at reducere mængden 
af plastik i hvert produkt med 35%. Plastikken 
erstattede vi med hvedestrå-fibre, som er et 
naturligt biprodukt fra hvedeproduktionen.  
Vi indgik et solidt samarbejde med den danske 
tekstilvirksomhed Gabriel®, der har udviklet 
tekstil af genbrugspolyester.  
Og kvaliteten er ikke til at tage fejl af! Selvom 
vi har erstattet en stor del af plastikken med 
naturlige fibre og tilføjet en tekstilfront, så 
er den sprøde lyd, du kender fra vores andre 
produkter, præcis lige så fantastisk, som den 
plejer at være.

Og vi stoppede ikke her. For vi greb mulig-
heden for at udskifte 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.
Rent faktisk støtter CARE-sortimentet 
velgørende formål, der arbejder for at gøre 
verden til et bedre sted. Det gør vi med to 
kroner per solgte CARE-produkt i 2022.  
I 2021 har vi solgt næsten 54.300 produkter 
fra vores CARE-kollektion. Det betyder, at 
108.528 DKK vil gå direkte til velgørende 
formål. Vi støtter The Ocean Cleanup, hvis 
mission er at udvikle avancerede teknologier 
til at rense verdenshavene for plast. 
Derudover støtter vi OneTreePlanted, og 
sammen med dem kommer vi til at plante 
5.426 træer - svarende til 18 fodboldbaner.
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• Snooze og Alarm
• Wake up light
• Wake up og sleep sounds
• LED display med dimming funktion og indendørs 

temperatur
• I4Ω 3W højttaler
• 8 alartoner

aWAKE CARE
ALARMKLOKKE

toCHARGE QI CARE
POWERBANK

DKK B2B-pris 300,00 DKK / vejl. 599,00 DKK

NOK B2B-pris 400,00 NOK / vejl. 800,00 NOK
SEK B2B-pris 400,00 SEK / vejl. 800,00 SEK

DKK B2B-pris 220,00 DKK / vejl. 499,00 DKK

NOK B2B-pris 295,00 NOK / vejl. 699,00 NOK
SEK B2B-pris 300,00 SEK / vejl. 699,00 SEK

• Op til 30 timers spilletid
• USB til USB-C opladekabel medfølger
• Stereo Play (TWS)
• Voice Assistant
• Bluetooth: version 5.0
• Støv- og vandafvisende (IPX5)

• 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)

aLOOMI CARE
BLUETOOTH HØJTTALER

aGO CARE
BLUETOOTH HØJTTALER

Med aLOOMI får du både lampe og højttaler i én. 
Således blender din musik fint ind i dit hjem eller 
din lampe ind med din lyd.
Dimmable light, candlelight function og farvet lys 
er blot nogle af de spændende funktioner aLOOMI 
tilbyder. Du kan også tage den med dig over alt, da 
den er både vand- og støvafvisende.

aGO CARE er en lille højttaler med overraskende 
kraftfuld lyd. Men det, der virkelig gør denne 
Bluetooth højttaler speciel, er det miljøvenlige 
materiale, 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.

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

NOK B2B-pris 530,00 NOK / vejl. 1349,00 NOK
SEK B2B-pris 550,00 SEK / vejl. 1370,00 SEK

DKK B2B-pris 180,00 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

KOLLEKTION KOLLEKTION

Bliv vækket på den mest zen-agtige måde. 
aWAKE er nemlig ikke bare en alarmklokke. Den 
kan afspille forudindspillede natur-lyde hvor den 
indbyggede lille lampe gradvist begynder, at lyse 
mere og mere op til det tidspunkt din alarm er sat 
til. Den kan lade dine QI kompatible enheder (hvis 
du vil have telefonen inde i soveværelset) og har 
naturligvis en snooze-knap. 

Med en powerbank slipper du helt for den velkendte 
frustration, som alle ejere af en smartphone uden 
tvivl kender: nemlig at batteriet løber tør for strøm. 
Når du har ladet din powerbank op hjemmefra, 
kan du lade din smartphone op når som helst og 
hvor som helst. Ved at have en powerbank med 
dig på farten, er du altså helt uafhængig af at have 
en stikkontakt i nærheden, når din smartphone 
mangler strøm.

• Trådløs Qi opladning: 15W
• Batteri: 5000 mAh
• Magnet (kombatibel med iPhone)
• Skridsikkert materiale
• Opladning: 1,5 time

NYHED

NYHED 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-højttalere.

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

aCAPPELLA CARE
BLUETOOTH HØJTTALER

aJAZZ QI CARE
BLUETOOTH HØJTTALER

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 højttaler. 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 inden for 
højttalere 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 højttaler 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-
højttalere.

• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 100x112mm (ØxH)
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• 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
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• Spilletid: Op til 25 timer
• 6W højttaler 
• Opladning: 2-3 timer (USB)
• Stereo Play (TWS)
• Støv og vandtæt (IPX5)

aGO II FABRIC 
BLUETOOTH HØJTTALER

aGO II Fabric er den samme som aGO II bortset fra 
det ydre. aGO II har metalgitter, hvor vores Fabric 
version er lavet af blødt genbrugstekstil lavet af 
98% plastikflasker fra Gabriel®.

DKK B2B-pris 180,00 DKK / vejl. 380,00 DKK

NOK B2B-pris 240,00 NOK / vejl. 500,00 NOK
SEK B2B-pris 245,00 SEK / vejl. 500,00 SEK

GAVEBUDGET 100-200 DKK
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• Op til 25 timers spilletid 
• 6W højttaler 
• Opladning: 2-3 timer (USB)
• Stereo Play (TWS)
• Støv og vandtæt (IPX5)

aGO II 
BLUETOOTH HØJTTALER

DKK B2B-pris 180,00 DKK / vejl. 380,00 DKK

NOK B2B-pris 240,00 NOK / vejl. 500,00 NOK
SEK B2B-pris 245,00 SEK / vejl. 500,00 SEK

NYHED

Lille og kraftfuld. Det er ordene, der beskriver aGO 
II allerbedst. Vi har videreudviklet vores bestseller 
aGO med en to’er, som kan prale af en forbedret og 
fintunet lyd. Ligesom storebroderen er den nem at 
transportere, så yndlingsmusikken kun er et snuptag 
væk. Hæng den op på en knage, eller put den i lommen 
og tag den med dig på farten.
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GAVEBUDGET 100-200 DKK

• 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 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

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

lignende enheder
• Opladningstid: 2-3 timer
• Soft touch overflade
• 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. 

• 3W højttaler
• Spilletid: Op til 10 timer
• Opladning: 1 time
• Stereo Play (TWS)
• Dimensioner: D: 5cm. x H: 3,5cm. 

aGO MINI
MINI BLUETOOTH HØJTTALER

Få kraftfuld lyd i lommestørrelse med aGO Mini. 
Den er vores mindste højttaler, men lad dig ikke 
narre af størrelsen! Lyden er yderst solid og 
kraftfuld. aGO Mini optager minimal plads, så 
du nemt kan tage musikken, festen og den gode 
stemning med dig overalt.
Med sin tyngde og behagelige soft touch overflade 
vil den med sikkerhed begejstre.

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

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

NOK B2B-pris 135,00 DKK / vejl. 270,00 NOK
SEK B2B-pris 135,00 DKK / vejl. 270,00 SEK

GAVEBUDGET 100-200 DKK

• Op til 25 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 2 timer
• Stereo Play (TWS) 
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 80x80x45mm (HxBxD)

aCUBE 
BLUETOOTH HØJTTALER

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.

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
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aWAKE
ALARMKLOKKE

GAVEBUDGET 200-300 DKK

DKK B2B-pris 300,00 DKK / vejl. 599,00 DKK

NOK B2B-pris 400,00 NOK / vejl. 800,00 NOK
SEK B2B-pris 400,00 SEK / vejl. 800,00 SEK

NYHED

• Snooze og Alarm
• Wake up light
• Wake up og sleep sounds
• LED display med dimming funktion og indendørs 

temperatur 
• Inkl. USB-C til USB-C opladerkabel
• 4Ω 3W højttaler
• 8 alarmtoner

Bliv vækket på den mest zen-agtige måde. aWAKE 
er nemlig ikke bare en alarmklokke. 
Den kan afspille forudindspillede natur-lyde, hvor 
den indbyggede lille lampe gradvist begynder at 
lyse mere og mere op til det tidspunkt, din alarm 
er sat til. Den kan lade dine QI kompatible enheder 
(hvis du vil have telefonen inde i soveværelset) og 
har naturligvis en snooze-knap. 
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GAVEBUDGET 200-300 DKK

• Op til 30 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladetid: 4-5 timer
• 6W digital forstærker
• TWS (True Wireless Stereo)
• Indbygget mikrofon til håndfri opkald
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi opladning
• Opladerkabel medfølger

aJAZZ QI
BLUETOOTH HØJTTALER

aJAZZ QI er et sandt KREAFUNK designikon. 
Bluetooth højttaleren imponerer med både sin 
unikke form og 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.

DKK B2B-pris 250,00 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

aBOOM
BLUETOOTH HØJTTALER

Du finder ikke mange små højttalere med samme 
fantastiske lyd som vores aBOOM. Den er perfekt 
til at spille højt på trods af sin lille størrelse! Den 
kompakte størrelse gør, at du kan tage den med 
på farten.

Kan placeres liggende eller stående.

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

NOK B2B-pris 380,00 NOK / vejl. 800,00 NOK
SEK B2B-pris 380,00 SEK / vejl. 800,00 SEK

NYHED

• Op til 20 timers afspilningstid 
• Bluetooth 5.0
• Rækkevidde: op til 10 m
• Opladerkabel medfølger (USB-USB-C)
• Stereo Play (TWS)
• Opladningstid 3 timer
• Input power: 5V / 1A
• Støv- og vandtæt (IPX7)
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GAVEBUDGET 200-300 DKK

• Trådløs Qi opladning: 15W
• 5000 mAh batteri
• Magnet (kombatibel med iPhone)
• Skridsikkert materiale
• Opladning: 1,5 time

toCHARGE QI
POWER BANK

Oplev bekvemmeligheden ved trådløs opladning. 
toCHARGE QI er nem at tage med dig, så du altid 
er sikret hurtig og nem opladning på farten.
Den har et rektangulært design, der matcher 
formen på din telefon og har et behageligt soft 
touch. To CHARGE QI kan oplade alle telefoner, der 
understøtter trådløs opladning.

Den sættes nemt på din telefon ved hjælp af 
magneterne, der passer perfekt til din iPhone 12/ 
iPhone 12 Pro eller iPhone 13 og iPhone 13 Pro.

DKK B2B-pris 230,00 DKK / vejl. 499,00 DKK

NOK B2B-pris 295,00 NOK / vejl. 699,00 NOK
SEK B2B-pris 300,00 SEK / vejl. 699,00 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

• 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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aBEAT
BLUETOOTH HØRETELFONER

Rig, dyb, raffineret og fængslende lyd er hvad, der 
venter, når man oplever aBEAT.
Forsvind ind i musikkens verden når du tænder 
på ANC (Active Noise Cancelling) i op til 15 
fortryllende spilletimer på et fuldt opladet batteri.
De skybløde puder vil sørge for, at de føles 
behagelige at have på og selve cuppen er vinklet 
15 grader for optimal komfort.

GAVEBUDGET 400-500 DKK

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

NOK B2B-pris 530,00 NOK / vejl. 1349,00 NOK
SEK B2B-pris 550,00 SEK / vejl. 1370,00 SEK

NYHED

• 15 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Opladetid: 1,5 time
• Active Noise Cancellation (ANC)
• On-ear control panel
• Bløde PU læder ear cushions
• Støv- og vandafvisende (IPX4)
• USB-USB-C opladerkabel medfølger

aS
EN

S
E

400-500
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aHEAD II + Microphone
PERFEKT TIL ARBEJDE

Tag dine samtaler til det næste niveau! aHEAD II + 
Microfone er det ideelle sæt til dig, som har brug 
for krystalklare opkald og komfort hele dagen.
Med dette sæt kan du transformere dine 
høretelefoner til et sublimt headset, når du sætter 
den separate mikrofon til via USB-C porten. 
aHEAD II fungerer naturligvis som den er med 
den indbyggede mikrofon, men med denne særligt 
udviklede mikrofonen bliver online-møder og 
samtaler en endnu bedre lyd-oplevelse.

aHEAD II er høretelefoner med forbløffende god 
lydkvalitet, førende aktiv støjreduktion (ANC) og 
rummelig lyd.

DKK B2B-pris 480,00 DKK / vejl. 1198,00 DKK

NOK B2B-pris 640,00 NOK / vejl. 1600,00 NOK
SEK B2B-pris 660,00 SEK / vejl. 1650,00 SEK

aHEAD II
BLUETOOTH HØRETELFONER

Opnå uovertruffen lyd, når du lytter til musik. 
aHEAD II er høretelefoner med en høj lydkvalitet, 
førende aktiv støjreduktion (ANC) og rummelig lyd. 
aHEAD II er særligt brugbare i den forstand, at 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).

Vores aHEAD II høretelefoner kommer i et simpelt 
og let design og fås i et væld af glade pastelfarver 
udover den klassiske sorte, hvide og ivory sand.

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

NOK B2B-pris 530,00 NOK / vejl. 1349,00 NOK
SEK B2B-pris 550,00 SEK / vejl. 1370,00 SEK

• Spilletid: Op til 25 timer
• Opladning: 1,5 time 
• Aktiv støjreduktion (ANC)
• Ekstra sæt ørepuder til træning
• Støv- og vandafvisende (IPX4)

NYHED

NYHED GAVEBUDGET 400-500 DKK

Udskiftelige 
sports-puder
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• Op til 20 timers spilletid 
• Standby tid: Op til 120 timer
• Opladning: 1,5 time (USB og Qi)
• Aktiv støjreduktion (ANC)
• Transparency mode 
• Environmental noise cancellation (ENC)
• Støv- og vandafvisende (IPX4)

aSENSE
FARVERIGE EARBUDS

Giv dig hen til musikken med aSENSE earbuds. 
For aSENSE er høretelefonerne, der kan det 
hele! De præsterer at lukke alle lyde ude, når du 
afspiller din musik. Med 4 indbyggede mikrofoner 
er de særdeles egnede til telefonsamtaler. De er 
tilmed støjdæmpende, hvilket gør, at de aktivt 
udligner en stor del af baggrundsstøjen. Og 
Transparency mode-funktionen lader dig falde i 
ét med dine omgivelser, uden at skulle tage dine 
aSENSE earbuds ud.
Vælg aSENSE i en farve, der komplementerer dig 
og din stil. De oplades nemt i det matchende etui.

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

NOK B2B-pris 530,00 NOK / vejl. 1099,00 NOK
SEK B2B-pris 550,00 SEK / vejl. 1099,00 SEK

aLOOMI
BLUETOOTH HØJTTALER

Med aLOOMI får du både lampe og højttaler i én. 
Således blender din musik fint ind i dit hjem eller 
din lampe ind med din lyd.

Dimmable light, candlelight function og farvet lys 
er blot nogle af de spændende funktioner aLOOMI 
tilbyder. Du kan også tage den med dig over alt, da 
den er både vand- og støvafvisende.

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

NOK B2B-pris 530,00 NOK / vejl. 1349,00 NOK
SEK B2B-pris 550,00 SEK / vejl. 1370,00 SEK

• Spilletid op til 30 hours
• USB til USB-C opladekabel medfølger
• Stereo Play (TWS)
• Voice Assistant
• Bluetooth: version 5.0
• Støv- og vandafvisende (IPX5)

NYHED NYHED

GAVEBUDGET 400-500 DKK GAVEBUDGET 400-500 DKK
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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 
II. Alt du skal gøre, er at placere Bluetooth højttaleren 
på opladeren, og så går opladningen i gang.  
 
Vælg mellem sort eller CARE.

aJAZZ QI + wiCHARGE II
LYD OG POWER

GAVEBUDGET 400-500 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
• Stereo Play (TWS)
• 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. Højttaleren understøtter Stereo Play (TWS) 
og kan spille musik i stereo når du forbinder to 
aCOUSTIC højttalere til hinanden. Derudover, kan 
den også oplade helt trådløst på wiCHARGE.

aCOUSTIC
BLUETOOTH HØJTTALER

GAVEBUDGET 400-500 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

aCAPPELLA CARE
BLUETOOTH HØJTTALER

Højdespringeren for CARE-serien. Et bevidst og 
stilfuldt valg. aCAPPELLA CARE er indspundet 
i det danske Gabriels bløde genbrugstekstil 
af 98% plastikflasker samt top og bund i 35%  
hvedestrå-fibre.

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

• Op til 30 timers spilletid 
• Bluetooth 5.0
• Opladningstid: 4 timer (USB-C)/ 8-9 timer (Qi)
• Stereo Play (TWS) 
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi-opladning 
• USB til USB-C opladerkabel medfølger
• Dimensioner: 82x164mm (ØxH)KFWT67QI / Wheat fibre, 

Gabriel fabric

KFKE29 / Wheat fibre

KFWT62QI / Black,
Gabriel Fabric

KFKE22 / Black
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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 højttaler. 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

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, og så 
oplader de helt trådløst. 

aBEAN CARE + wiCHARGE II CARE
ET TRÅDLØST MAKKERPAR

GAVEBUDGET 400-500 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

KFLP07 / Wheat fibre

KFKE29 / Wheat fibre

KFLP02 / Black

KFKE22 / Black
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• Op til 30 timers spilletid
• Bluetooth 5.0
• Rækkevidde op til 10 m
• Opladetid: 3-4 timer (USB) 6-8 timer (Qi)
• 15W digital forstærker
• Stereo Play (True Wireless Stereo)
• Voice Assistant
• Støv- og vandafvisende (IP55)
• Understøtter trådløs Qi opladning
• Opladerkabel medfølger

Mød storebroderen til vores ikoniske aJAZZ. 
Der er mere kraft på lyden end forgængeren, og 
med evnen til at forbinde to aJAZZ+ højttalere for 
at få musik i stereo, følger festen med, uanset 
hvor du er. Stoffet på samtlige højttalere består 
af 98% genbrugspolyester fra Gabriel®.

aJAZZ+
BLUETOOTH HØJTTALER

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

NOK B2B-pris 750,00 NOK / vejl. 2000,00 NOK
SEK B2B-pris 770,00 SEK / vejl. 2000,00 SEK
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500-800 DKK

GAVEBUDGET 500-800 DKK

NYHED
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aTUNE CARE OG aBEAN CARE
ET CARE-ING VALG

Sæt lyd på hverdagen med den raffinerende aTUNE 
CARE DAB+ radio. Med alle afspilningsmuligheder 
til rådighed, transmitterer den både FM og DAB+. 
Den fungerer også som en Bluetooth højttaler og 
har indbygget alarmfunktion. I denne gavepakke 
får du tilmed aBEAN CARE, der er et par in-
ear høretelefoner med en fortrinlig lyd og nem 
touch betjening. De genoplades helt trådløst i 
det matchende etui. Begge dele kommer i vores 
CARE version. Det betyder, at de er lavet af 35% 
mindre plastik ved brug af hvedestrå-fibre, og at 
tekstilfronten på højttaleren er produceret af 98% 
genbrugspolyester fra Gabriel®.

aJAZZ+ OG wiCHARGE
LYD OG TRÅDLØS OPLADNING

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, 
wiCHARGE. Så spiller musikken, lige så længe du 
ønsker.

DKK B2B-pris 650,00 DKK / vejl. 1648,00 DKK

NOK B2B-pris 870,00 NOK / vejl. 2200,00 NOK
SEK B2B-pris 900,00 SEK / vejl. 2270,00 SEK

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

NOK B2B-pris 965,00 NOK / vejl. 2400,00 NOK
SEK B2B-pris 995,00 SEK / vejl. 2475,00 SEK

GAVEBUDGET 500-800 DKK GAVEBUDGET 500-800 DKK

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 (kombatibel med iPhone).

aJAZZ+ OG toCHARGE QI
BLUETOOTH HØJTTALER OG POWER BANK

DKK B2B-pris 800,00 DKK / vejl. 1998,00 DKK

NOK B2B-pris 1050,00 NOK / vejl. 2700,00 NOK
SEK B2B-pris 1080,00 SEK / vejl. 2750,00 SEK

aJAZZ x 2 OG toCHARGE QI
STEREO PLAY EXPERIENCE OG 
POWER BANK

Med to aJAZZ 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. 

toCHARGE QI er den perfekte rejsekammerat,  
der giver dig strøm, når du er på farten. 
Den har antislip overflade og magnet (kombatibel 
med iPhone).

DKK B2B-pris 720,00 DKK / vejl. 1697,00 DKK

NOK B2B-pris 965,00 NOK / vejl. 2280,00 NOK
SEK B2B-pris 995,00 SEK / vejl. 2330,00 SEK

KFLP07 / Wheat fibre

KFWT89 / Wheat fibre, Gabriel fabric

KFXWT62QI / Black,
Gabriel Fabric

KFKE82 / Black

KFWT102 / Black

KFKE82 / Black

KFWT102 / Black

KFKE22 / Black
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aSENSE er høretelefonerne, der kan det hele! De 
præsterer at lukke alle lyde ude, når du afspiller 
din musik. Med 4 indbyggede mikrofoner er de 
særdeles egnede til telefonsamtaler. De er tilmed 
støjdæmpende, hvilket gør, at de aktivt udligner 
en stor del af baggrundsstøjen. Og Transparency 
mode-funktionen lader dig falde i ét med dine 
omgivelser, uden at du skal tage dine aSENSE 
earbuds ud.
 
wiCHARGE kan nemt oplade aSENSE og andre QI-
kompatible enheder. 

aSENSE OG wiCHARGE
EARBUDS OG TRÅDLØS OPLADNING

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 1098,00 DKK

NOK B2B-pris 750,00 NOK / vejl. 1470,00 NOK
SEK B2B-pris 770,00 SEK / vejl. 1500,00 SEK

aBOOM x 2 
MUSIK I STEREO PLAY

Lille højttaler med stor lyd. Vores imponerende 
aBOOM er perfekt at spille højt på trods af sin 
lille størrelse. Her får du hele 2 af slagsen, som 
kan forbindes, så du kan skabe en uovertruffen 
stereolyd og unik lydoplevelse hjemme i stuen. 
Vådt vejr er ingen hindring for aBOOM, som kan 
prale af en IPX7 rating, som gør, at den er perfekt 
til at tage med på standen eller have stående på 
badeværelset.

DKK B2B-pris 560,00 DKK / vejl. 1198,00 DKK

NOK B2B-pris 750,00 NOK / vejl. 1600,00 NOK
SEK B2B-pris 770,00 SEK / vejl. 1650,00 SEK

GAVEBUDGET 500-800 DKK

• Spilletid op til 30 timer
• USB-A til USB-C opladekabel medfølger
• Stereo Play (TWS)
• Voice Assistant
• Bluetooth: version 5.0
• Støv- og vandafvisende (IPX5)

Få lyd, lys og trådløs opladning med dette pakke. 
aLOOMI er den perfekte hyggespreder med 
dimmable light, candlelight function og farvet lys. 
Du kan også tage den med dig overalt, da den er 
både vand- og støvafvisende.

wiCHARGE kan nemt oplade aLOOMI og andre QI-
kompatible enheder. 

aLOOMI OG wiCHARGE 
BLUETOOTH HØJTTALER, LANTERNE OG
TRÅDLØS OPLADNING

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

NOK B2B-pris 750,00 NOK / vejl. 1740,00 NOK
SEK B2B-pris 770,00 SEK / vejl. 1789,00 SEK

GAVEBUDGET 500-800 DKK
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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
• Stereo Play (TWS) 
• 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 højttaleren kan 
let betjenes via kontrolpanelet på toppen, samt 
oplades trådløst via kontaktbaseret Qi-opladning.

aMAJOR
BLUETOOTH HØJTTALER

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
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THE GRAND 
COLLECTION
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aCAPPELLA CARE aJAZZ QI CAREaCUBE

aJAZZ QI aTUNE aMAJOR
KFWT70 / Black Edition, 
gun metal grille

KFWT71 / White, 
champagne gitter

KFWT72 / Black, 
champagne gitter

KFWT74 / Cool Grey, 
champagne gitter

KFWT82 / Black, 
champagne gitter

KFWT89 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFWT25 / Sunny Orange, 
Gabriel fabric

KFWT24/ Spicy Red, Gabriel 
fabric

KFWT26 / Fresh Yellow, 
Gabriel fabric

KFWT23 / Easy Mint, 
Gabriel fabric

KFWT28 / Spring Lavender, 
Gabriel fabric

KFWT22 / Black, 
Gabriel fabric

KFWT29 / Ivory Sand, 
Gabriel fabric

KFWT21 / White, 
Gabriel fabric

KFWT61QI / White, 
Gabriel Fabric

KFWT62QI / Black,
Gabriel Fabric

KFWT63QI / Dusty Pink, 
Gabriel Fabric

KFWT64QI / Cool Grey, 
Gabriel Fabric

KFWT65QI / Urban Plum, 
Gabriel Fabric

KFWT69QI / Ivory Sand, 
Gabriel Fabric

KFWT77 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFWT67QI / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

WhiteBlack

Black Edition

Dusty Pink

Calm Purple Fusion Rose

Misty Blue

Moon Grey Dusty Rose

Urban Orange

Urban Yellow

Urban Green

Easy Orange

Deep Blue

Blue

Dusty Green

Dusty Olive

Dusty Orange

Soft Yellow

Cloudy blue

Soft Coral

River Blue

Fresh Pink

White / Rose gold

Light Grey 

Grey Blue Spicy Red Anthracite Nude

Dark OliveWarm GreySunny Orange

Fresh Yellow

Cozy Green

Black

Shady GreenEasy Mint

Cool Grey Ivory SandUrban PlumSpring Lavender

Dark Grey 

aTUNE CARE
KFWT89 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric
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KFKE22 / BlackKFKE29 / Wheat fibre
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KFKE02 / Black EditionKFKE09 / Wheat fibre

aGOaGO CARE aCOUSTIC

KFLP07 / Wheat fibre KFLP15 / Sunny Orange, 
champange detaljer

KFLP14 / Spicy Red, cham-
pange detaljer

KFLP16 / Fresh Yellow, 
champagne detaljer

KFLP12 / Misty Blue, 
champagne detaljer

KFLP11 / Spring Lavender, 
champagne detaljer

KFLP13 / Easy Mint, 
champagne detaljer

KFLP10 / Black Edition, 
gunmetal detaljer

KFLP02 / Black, 
champagne detaljer

KFLP09 / Ivory Sand, 
champagne detaljer

KFLP03 / Dusty Pink, 
champagne detaljer

KFLP08 / Shady Green, 
champagne detaljer

KFLP06 / Midnight Blue, 
champagne detaljer

KFLP01 / White, 
champagne detaljer

KFLP05 / Urban Plum, 
champagne detaljer

aBEAN CARE aBEAN

wiCHARGE II CARE wiCHARGE II

KFWT40 / Black Edition, 
gunmetal gitter

KFWT41 / White, 
champagne gitter

KFWT42 / Black,
champagne gitter

KFWT43 / Dusty Pink, 
champagne gitter

KFWT44 / Cool Grey, 
champagne gitter

KFWT45 / Urban Plum, 
champagne gitter

KFWT49 / Ivory Sand, 
champagne gitter

KFWT37 / Wheat fibre, 
Gabriel fabric

KFWT30 / Black Edition, 
gunmetal gitter

KFWT31 / White, 
rose gold gitter

KFWT32 / Black, 
rose gold gitter

KFWT33 / Dusty Pink, 
rose gold gitter

KFWT34 / Cool Grey, 
rose gold gitter

KFWT35 / Urban Plum, 
rose gold gitter

KFWT38 / Shady Green, 
rose gold gitter

KFWT39 / Ivory Sand, 
rose gold gitter

KFHM30 / Black

wiTRAY

toCHARGE MINI CARE toCHARGE MINI
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KFLA110 / Black

cCHAIN
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aGO II FabricaGO II aGO MINI

KFWT17 / Wheat fibre

KFKE57 / CARE

KFWT101 / White

KFWT102 / Black

KFWT109 / Ivory Sand

KFWT18 / Cozy Green

KFWT15 / Easy Orange

KFWT16 / Deep Blue

KFWT12 / Black

KFOZ01 / White KFKE51 / White

KFOZ02 / Black KFKE52 / Black

KFOZ09 / Ivory Sand KFOZ09 / Ivory Sand

KFWT129 / Ivory Sand KFLK29 / Ivory Sand

aLOOMI aJAZZ+ aBOOM aWAKE

KFWT154 / Cloudy Blue

KFWT158 / Dusty Green

KFWT156 / Fresh Pink

KFWT159 / Ivory Sand

KFWT152 / Black

KFKE85 / Cloudy Blue

KFKE88 / Dusty Green

KFKE86 / Fresh Pink

KFKE84 / Moon Grey

KFKE83 / Dusty Rose

KFKE81 / White

KFKE89 / Ivory Sand

KFKE82 / Black

KFWT146 / Soft Yellow

KFWT148 / Dusty Green

KFWT144 / River Blue

KFWT143 / Calm Purple

KFLK26 / Soft Yellow

KFLK28 / Dusty Green

KFLK25 / River Blue

KFLK24 / Calm Purple

KFWT145 / Dusty 
Orange

KFWT141 / White

KFWT142 / Black

KFWT126 / Soft Yellow

KFWT128 / Dusty Green

KFWT125 / River Blue

KFWT124 / Calm Purple

KFWT123 / Fusion Rose KFLK23 / Fusion Rose

KFWT121 / White KFLK21 / White

KFWT122 / Black KFLK22 / Black

KFKE87 / CARE

toCHARGE QI
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KFWT130 / Black Edition

KFWT131/ White

KFWT132 / Black

KFWT133 / Dusty Pink

KFWT134 / Cool Grey

KFWT135 / Urban Plum

KFWT138 / Shady Green

KFWT137 / CARE

H
Ø

R
ET

EL
EF

O
N

ER

KFLK15 / Urban Orange KFLK32 / Black

KFLK16 / Urban Yellow

KFLK18 / Urban Green

KFLK19 / Ivory Sand

KFLK12 / Black

KFLK11 / White

aSENSE aHEAD II aBEAT aHEAD II Microphone

NYHEDER 



4 7

KREAFUNK skaber smukke audio produkter og 
tilbehør - alle med et easy tech udgangspunkt. 

Vi kombinerer kreativitet, funktionalitet og 
kærlighed til musik med teknologi og de nyeste 
farvetrends.  
 
Men vi er mere end det. KREAFUNK produkter 
er skabt til at være med dig i alle øjeblikke. 
Store som små. 

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. 
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.



www.kreafunk.dk




