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FÅ DINE MEDARBEJDERE TIL AT DANSE
KREAFUNK har forenet musikken med toner fra de mest trendy miljøer. Vi har pakket lyden ind i lækkert 
design og fået den til at flyde frit. Vælg KREAFUNK til dine medarbejdere og få overraskende kvalitet, lyd 

og finish hele vejen rundt. Endda til en fornuftig pris. Det er win-win for både giver og modtager.

Vi sørger for, at hele gave- og musikoplevelsen vibrerer. Med specialbyggede trækasser gør vi selv embal-
lagen til forkælelse. KREAFUNK er dansk design i lækre, moderigtige materialer. Produkterne er til for at 

blive set, hørt og mærket. Præcis ligesom livet.

Vores design er inspireret af mode- og interiørtrends, og derfor vælger vi farver og materialer i takt med 
tidens ånd. Det får produkterne til at flyde ind i det liv, som er lige nu. Tilsat danske designtraditioner og 

fremadsynet formgivning - ja, så har man et produkt, som egner sig ligeså vel til lommen og tasken som til 
hylden og reolen.

KREAFUNK er med andre ord soundtracket til det helt almindelige fantastiske liv. Det er nemlig ikke kun 
peaks, såsom bjergbestigningerne og de store jordomsejlinger, der tæller. Vi er ligeså meget til at drikke 

en god kop kaffe, sludre med kollegerne eller danse os igennem en hel lørdag formiddag. Lad os hylde det, 
som er lige nu. Det impulsive, det sammensatte, det perfekte og uperfekte - og alt det imellem.



MULTIFUNKTIONEL
BLUETOOTH-HØJTALER

 

• Op til 10 timers spilletid eller 20 timers lys
• Bluetooth 4.2
• Farverigt LED-lys og alarmfunktion med wake-up 

light, som begge er justerbare med ’aGLOW’ appen 
• Lysdæmperfunktion i LED-lys
• Connecting-funktion: TWS ( True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aGLOW-højtalere
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Understøtter trådløs opladning med Qi
• Vandafvisende niveau: IP65
• Indbygget lithiumbatteri med 4400 mAh
• Udgangseffekt: 5W x 2
• USB-kabel medfølger 

VEJL. UDSALGSPRIS 999,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

NU MED
FLERE 

FUNKTIONER

aGLOW
Den nye udgave af aGLOW kommer i et lækkert cirkulært design med adskillige funktioner. Den smarte alarm-

funktion med wake-up light samt det justerbare LED-lys kan styres via ’aGLOW’ appen. Man kan tilmed forbinde 
og afspille musik fra to aGLOW-højtalere på samme tid, og opladning kan ske ganske trådløst med Qi-oplader. 

NYHED

KFXCD31
White, rose gold gitter

KFXCD30
Black, gunmetal-gitter

BLACK EDITION

KFXCD33
White, hvidt gitter

5



MINI
BLUETOOTH-HØJTALER 

 

• Op til 10 timers spilletid
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Stænk- og støvtæt
• Udgangseffekt: 5W
• Opladerkabel med USB til micro USB medfølger
• Simpel betjening via multifunktionsknap
• Dimensioner: 80x39mm (ØxH) 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 299,00 DKK
B2B-PRIS 160,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aGO
Denne helt nye transportable Bluetooth-højtaler passer perfekt i lommen. Men lad dig ikke narre af størrelsen 

på aGO, for lyden er helt formidabel. Højtaleren er den mindste i vores sortiment, og dens bløde former og enkle 
design er et stilsikkert valg, der både kan pynte i hjemmet eller tages med, når du skal på farten.

NYHED

KFXWT30
Black, gunmetal-gitter 

BLACK EDITION

KFXWT31
White, rose gold gitter

KFXWT32
Black, rose gold gitter

KFXWT33
Dusty pink, rose gold gitter

KFXWT34
Cool grey, rose gold gitter

KFXWT35
Plum, rose gold gitter
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TRÅDLØS
QI-OPLADER 

 

• 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) 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 299,00 DKK
B2B-PRIS 160,00 DKK

SPECIFIKATIONER

wiCHARGE
NYHED

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

wiCHARGE kan bruges til at oplade den nye aGLOW.

KFXIC01
White

KFXIC02
Black

KFXIC04
Cool grey
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TRÅDLØS QI-OPLADER
MED POWERBANK 

 

• 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) 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 599,00 DKK
B2B-PRIS 250,00 DKK

SPECIFIKATIONER

wiCHARGE GO
NYHED

Denne trådløse oplader med indbygget powerbank gør opladningen af din enhed ultra let - også når du er på 
farten. wiCHARGE GO fungerer som en powerbank, der understøtter fremtidens trådløse opladning. 

Bare placér din Qi-kompatible enhed ovenpå eller tilslut den via det medfølgende USB-kabel.

KFXKE32
Black
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HYLDE MED 
TRÅDLØS OPLADER 

 

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

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

 
VEJL. UDSALGSPRIS 899,00 DKK 
B2B-PRIS 400,00 DKK 

SPECIFIKATIONER

wiSHELF
Forny dit hjem med denne enkle og stilrene svævehylde, der med sikkerhed vil blive en uundværlig del af din 
hverdag. 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 nye trådløse oplader, wiCHARGE.

KFXHM02
Black, med knagerække

NYHED

INKL.
wiCHARGE

BLACK
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SIDEBORD MED 
TRÅDLØS OPLADER 

 

• 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
• Mål: 350x190x450mm (BxDxH) 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 1.099,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

wiTABLE
Med dette sidebord er du sikker på en stilfuld og minimalistisk indretning, hvad enten det er placeret i stuen 
eller soveværelset. 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 nye trådløse oplader, wiCHARGE.

NYHED

KFXHM22
Black

INKL.
wiCHARGE

BLACK
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MINI  
POWERBANK 

 

• 3000 mAh lithiumbatteri
• LED-lys indikerer resterende batterikapacitet og 

opladestatus
• Kan anvendes til smartphones, tablets, PSP, MID, 

MP3 og lignende enheder
• Opladningstid: 2-3 timer
• Anti-slip overflade: Strukturmaling + plastik
• Dimensioner: 85x46x26 (HxBxD) 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 199,00 DKK
B2B-PRIS 100,00 DKK

SPECIFIKATIONER

KFXKE02
Black

BLACK EDITION

KFXKE03
Dusty pink

KFXKE04
Dark grey

KFXKE05
Plum

toCHARGE MINI
Få en ekstra opladning, når du er på farten. toCHARGE MINI er en powerbank, der er petite, kraftful og smart 
på samme tid. Powerbankens kompakte størrelse gør, at den passer i selv den mindste taske og er nem at 

have med sig. Med toCHARGE MINI er du altid klar til at lade din enhed op, når du har allermest brug for det.

NYHED

17



IØJNEFALDENDE
BLUETOOTH-HØJTALER 

 

• Op til 20 timers spilletid (80% vol.)
• Bluetooth 4.2
• Udgangseffekt: 3W x 2
• Bluetooth-rækkevidde: 10m
• Indbygget lithiumbatteri med 3.7V / 2200 mAh
• Opladningstid: 4-5 timer
• Opladerkabel med USB til micro USB medfølger 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 999,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aOWL
Hvis du vil have en lille højtaler med stor personlighed og eminent lyd, er aOWL det helt rigtige valg. 

Denne unikke højtaler er udstyret med indbygget batteri, så du kan tage den med dig overalt. Bare grib aOWL i 
læderstroppen og du er klar til at flyve afsted med din yndlingsmusik.

KFXLA01
White

KFXLA02
Black

KFXLA03
Dusty pink

KFXLA04
Cool grey

NYHED
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aFUNK 

KFXCD01 
White, rose gold gitter

KFXCD02
Black, rose gold gitter

KFXCD03
Dusty pink, rose gold gitter

KFXCD04
Cool grey, rose gold gitter

KFXCD05
Plum, rose gold gitter

KFXCD07
Soft coral, rose gold gitter

KFXCD10
Black, gunmetal-gitter

BLACK EDITION

KFXCD06
Blue, rose gold gitter

KFXCD13
White, hvidt gitter
WHITE EDITION

aFUNK er en ægte skønhed. Højtalerens design består af flere cirkulære elementer, og det samme gør 
lyden. Spred din yndlingsmusik ud i rummet med 360 graders afspilning. Med True Wireless Stereo 

funktionen er det muligt at forbinde og afspille musik fra to aFUNK-højtalere på samme tid.STILFULD
BLUETOOTH-HØJTALER 

 

• Op til 20 timers spilletid (80% vol.)
• Connecting-funktion: TWS (True Wireless Stereo) 

der muliggør at forbinde to aFUNK-højtalere
• Bluetooth CSR 4.2
• Udgangseffekt: 6W x 2
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Bluetooth-rækkevidde: 10m
• Indbygget lithiumbatteri med 3.7V / 4400 mAh 

 
VEJL.UDSALGSPRIS 899,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER
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BLUETOOTH-HØJTALER
MED POWERBANK 

• Op til 20 timers spilletid (80% vol.)
• Bluetooth 4.0 EDR + CSR
• Powerbank-funktion: 5V / 1A
• Indbygget lithiumbatteri
• Batterikapacitet: 1800mAh
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Passivt basselement, standard stereoteknik
• USB + AUX-kabel medfølger 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 749,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aMOVE

KFXNG61
White, guldgitter

KFXNG62
Black, guldgitter

KFXNG72
Soft coral, guldgitter

KFXNG69
Cool grey, guldgitter

KFXNG71
Blue, guldgitter

KFXNG67
Plum, guldgitter

KFXNG70
Black, gunmetal-gitter

BLACK EDITION

aMOVE er en kompakt og trådløs Bluetooth-højtaler, der gør det nemt at tage musikken med på farten. Forbind den let til din 
smartphone, og musikken er klar - når som helst, hvor som helst. Foruden den fantastiske lyd har aMOVE også en indbygget 

powerbank. Så fortvivl ikke hvis din smartphone er ved at løbe tør for strøm - aMOVE er fuld af ny energi.
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KOMPAKT
BLUETOOTH-HØJTALER 

 

• Op til 24 timers spilletid (80% vol.)
• Bluetooth 4.0 og EDR
• Strømforbrug: 300mAh
• Højtalermodstand: 4Ω
• USB + AUX-kabel medfølger 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 499,00 DKK
B2B-PRIS 275,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aGROOVE

KFXDZ51
White, guldgitter

KFXDZ52
Black, guldgitter

KFXDZ56
Dusty pink, guldgitter

KFXDZ59
Cool grey, guldgitter

KFXDZ61
Blue, guldgitter

KFXDZ62
Soft coral, guldgitter

KFXDZ57
Plum, guldgitter

KFXDZ60
Black, gunmetal-gitter

BLACK EDITION

KFXDZ63
White, hvidt gitter
WHITE EDITION

Du finder ikke mange Bluetooth-højtalere i denne størrelse med samme smukke lyd og minimalistiske 
fremtoning. De forførende, runde hjørner og den chikke gyldne front passer ind i de fleste hjem. aGROOVE er 

en af de mindste højtalere i vores kollektion, men lyden vil trods det helt sikkert forbløffe dig.
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DAB+ RADIO
MED BLUETOOTH 

 

• Funktioner: DAB+, FM, AUX og Bluetooth-højtaler
• Op til 10 timers spilletid
• Alarmfunktion: Brug den som vækkeur
• Udgangseffekt: 3W x 2
• Indbygget lithiumbatteri med 2 x 4.400 mAh
• Smart LCD-display
• DAB-løsning: CLOVANE
• Bluetooth BK 4.0
• Bluetooth-rækkevidde: 10m
• Opladerkabel med USB til micro USB medfølger
• Gem 64 yndlingsstationer: 32 til DAB / 32 til FM 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 999,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

NU MED 
ALARM- 

FUNKTION

tRADIO

KFXSC30
Black, rose gold gitter

KFXSC31
White, rose gold gitter

På ydersiden fremstår tRADIO med et elegant og enkelt udseende. På indersiden kombinerer den de 
bedste af alle afspilningsmuligheder: tRADIO kan både transmittere det traditionelle FM-signal og 

det nye DAB+ signal. Oven i hatten fungerer den også som en Bluetooth-højtaler.
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BLUETOOTH-
HØRETELEFONER 

 

• Op til 14 timers spilletid
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Kontrolpanel på højre hørebøf: Volumen op / ned, 

forrige / næste track, afspil / pause, besvar / afslut 
opkald

• Opladningstid: 2,5 timer
• Bløde PU læder-hørebøffer og soft touch overflade 

på plastdele
• Justerbar hovedbøjle
• Bluetooth 4.0 + EDR
• Opladerkabel med USB til micro USB medfølger 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 799,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aHEAD

KFXSS01
White, gulddetaljer

KFXSS02
Black, gulddetaljer

KFXSS06
Dusty pink, gulddetaljer

KFXSS07
Plum, gulddetaljer

KFXSS12
Soft coral, gulddetaljer

KFXSS11
Blue, gulddetaljer

KFXSS10
Black, gunmetal-detaljer

BLACK EDITION

KFXSS09
Cool grey, gulddetaljer

KFXSS13
White, sølvdetaljer

WHITE EDITION

aHEAD er trådløse høretelefoner med et cool og unikt design, der tilføjer noget ekstra til ethvert 
outfit. Høretelefonerne har indbygget mikrofon, så du kan besvare opkald fra din telefon med et 

enkelt tryk på kontrolpanelet. På en fuld opladning kan du lytte til musik i op til 14 timer.
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IN-EAR
HØRETELEFONER 

 

• Op til 4 timers spilletid (80% vol.)
• Bluetooth 4.2 + HFP + A2DP + AVRCP
• Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
• Touch-knap til håndtering af musik og opkald
• Bluetooth-rækkevidde: 10m
• Indbygget lithiumbatteri med 90 mAh i hver enhed
• Standbytid: Ca. 60 timer
• Opladningstid: 1,5 timer
• Silikonetipper i 4 forskellige størrelser medfølger 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 749,00 DKK
B2B-PRIS 400,00 DKK

SPECIFIKATIONER

bGEM

KFXKM01
White, gyldne detaljer

KFXKM02
Black, gyldne detaljer

KFXKM03
Dusty pink, gyldne detaljer

KFXKM04
Cool grey, gyldne detaljer

KFXKM05
Plum, gyldne detaljer

KFXKM07
Soft coral, gyldne detaljer

KFXKM10
Black, gunmetal-detaljer

BLACK EDITION

KFXKM06
Blue, gyldne detaljer

KFXKM13
White, sølvdetaljer

WHITE EDITION

Oplev følelsen af frihed, komfort og komplet tilfredsstillelse med disse trådløse in-ear høretelefoner. 
bGEM er skabt til at gøre din musikoplevelse så problemfri som muligt, mens du er på farten, 

ude på en løbetur, i træningscentret etc.
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POWERBANK 
 

• 6700 mAh lithiumbatteri
• 4 LED-lys indikerer resterende batterikapacitet og 

opladestatus
• Kan anvendes til smartphones, tablets, PSP, MID, 

MP3 og lignende enheder
• Opladningstid: 4-5 timer
• Anti-slip overflade: Strukturmaling + plastik 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 399,00 DKK
B2B-PRIS 200,00 DKK

SPECIFIKATIONER

KFXSK60
Black

BLACK EDITION

KFXSK61
Dark grey

KFXSK62
Dusty pink

KFXSK63
Plum

toCHARGE
Hvem har ikke prøvet at løbe tør for strøm? Med den stilfulde toCHARGE undgår du helt den situation. 

Powerbanken er lille, praktisk og fyldt med ekstra energi, der sikrer, at din enhed altid er fuldt opladet, når en 
stikkontakt er uden for rækkevidde. Tag den med. Når som helst. Hvor som helst.
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PUNG MED
POWERBANK 

 

• 5000 mAh lithiumbatteri
• 4 LED-lys indikerer resterende batterikapacitet 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 mønter og 

lomme til kvitteringer
• Materiale: PVC-læder med krydsmønster
• USB til micro USB-kabel med adaptere til USB C og 

iPhone lightning medfølger 
 
VEJL. UDSALGSPRIS 599,00 DKK
B2B-PRIS 300,00 DKK

SPECIFIKATIONER

cPURSE

KFXWT01
Black, gulddetaljer

Det er altid på de mest uheldige tidspunkter, at ens smartphone løber tør for strøm. Med cPURSE er det et 
overstået kapitel. cPURSE er en elegant og chik accessory, der er fuld af power! Pungen er udstyret med 

en indbygget powerbank og kan holde styr på kreditkort, penge og kvitteringer på én og samme tid.
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cCHAIN
cCHAIN er en smart keyhanger, der er fuld af overraskelser. Keyhangeren samler flere funktioner, så du 

altid har de vigtigste ting ved hånden. cCHAIN holder styr på dine nøgler på elegant vis og selve kæden er 
et integreret opladerkabel, med både micro USB og iPhone lightning stik.

KFXLA110
Black

KEYHANGER MED
OPLADERKABEL

 

• 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 knapstroppen
• Tre nøgleringe til opdeling af nøglegrupper 

 
VEJL. UDSALGSPRIS 249,00 DKK
B2B-PRIS 160,00 DKK

SPECIFIKATIONER
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NØGLERING MED
MINI-OPLADERKABEL 

 

• Kernelæder af høj kvalitet og messingbelagt metal
• Stilren og robust nøglering
• Integreret mini-opladerkabel
• USB til micro USB / iPhone lightning
• Kapacitet: 5V / 2A
• Unikt designede kabelstik

VEJL. UDSALGSPRIS 199,00 DKK
B2B-PRIS 120,00 DKK

SPECIFIKATIONER

wLOOP
wLOOP er en nøglering, der har lidt flere funktioner end normalt. Udover at organisere dine nøgler, 

gemmer wLOOP på ’nøglen’ til en opladning på farten. Knap læderstroppen op og opdag det integrerede 
mini-opladerkabel til din smartphone, powerbank, højtaler eller lignende enheder.

KFXLA120
Black
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NØGLERING 
& KABELHOLDER 

 

• Kernelæder af høj kvalitet og messingbelagt metal
• Stilren og robust nøglering
• Organiserer kabler, høretelefoner m.m.

VEJL. UDSALGSPRIS 69,00 DKK 
B2B-PRIS 30,00 DKK

SPECIFIKATIONER

cTAG
Livet er simpelthen for kort til frustrationer over sammenfiltrede kabler. Med cTAG forsvinder dette hver-
dagsproblem som dug for solen. Den lille og stilfulde læderaccessory gør din hverdag lettere og holder 
dine kabler eller høretelefoner pæne og fri for knuder. Derudover holder den også styr på dine nøgler.

KFXLA101
Black
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SLEEVE TIL 
BÆRBAR COMPUTER 

 

• Materiale: Canvas / PU-læder
• Passer til en computer på enten 13,3” eller 15,6”
• Praktisk opbevaring af smartphone
• Opbevaring af powerbank
• Praktisk hank på siden af tasken
• Solidt og beskyttende inderfoer
• Justerbar skulderstrop medfølger 

 
13,3” - VEJL. UDSALGSPRIS 299,00 DKK
13,3” - B2B-PRIS 150,00 DKK 
 
15,6” - VEJL. UDSALGSPRIS 479,00 DKK
15,6” - B2B-PRIS 200,00 DKK

SPECIFIKATIONER

aSLEEVE
aSLEEVE er en praktisk og robust taske til bærbare computere. Tasken indeholder flere forskellige rum til 
opbevaring af bl.a. din smartphone, powerbank, mindre kontorartikler samt den medfølgende skulderrem. 

På siden af tasken finder du en ekstra hank, så du sikkert og ubesværet kan bære tasken under armen.

KFXLA131
Grey blue

13,3”

KFXLA132
Anthracite

13,3”

KFXLA140
Anthracite

15,6”

KFXLA130
Light grey

13,3”
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SKAB MERE GLÆDE 
MED PICK ’N’ MIX
Har du svært ved at udvælge bare et enkelt 
produkt? Eller vil du bare gerne skabe dob-
belt så meget glæde hos modtageren? Så har 
vi løsningen: Du skal bare vælge en pakke og 
farvevariant.

Hos KREAFUNK har vi sammensat fem lækre 
pakker. Hver gavepakke indeholder nøje udvalg-
te produkter, der spiller sammen og er med til at 
gøre din og dine medarbejderes hverdag sjovere, 
lettere og mere funky.

Gør hverdagen endnu mere 
funky med fantastisk lyd 
og smarte accessories.

DET TRÅDLØSE
MAKKERPAR

Med denne kombination får du en samlet pakke, der 
indeholder fantastisk lyd og smart trådløs opladning.

De to produkter, aGLOW og wiCHARGE, er kompatible 
med hinanden. Bare placér Bluetooth-højtaleren oven 
på opladeren, og opladningen går igang. 
 
VEJL. UDSALGSPRIS 1.298,00 DKK 
B2B-PRIS 560,00 DKK

PICK ’N’ MIX #1
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LYD OG POWER
LIGE VED HÅNDEN 

 

Gå hverdagen i møde iført en stilfuld pung med en 
smart, integreret powerbank og en lille højtaler med 
en lyd, der er mindst lige så fuld af power. 

Kombinationen af cPURSE og aGO har meget at byde 
på. Tag dem med på farten eller lyt til din yndlingsmu-
sik derhjemme. 
 
VEJL. UDSALGSPRIS 898,00 DKK 
B2B-PRIS 450,00 DKK

PICK ’N’ MIX #2

DET VIGTIGSTE TIL EN 
TRAVL HVERDAG 

 

Denne kombination passer perfekt til den travle type, 
der altid har flere forskellige ting med sig.

Tag den bærbare computer sikkert med på farten og 
få plads til at have de absolut vigtigste ting med dig. 
Med aSLEEVE, aGO og toCHARGE MINI får du ikke bare 
plads til det meste. Du får tilmed også stor lyd i et 
kompakt design og lidt ekstra power lige ved hånden.

En lækker kombination af helt essentielle produkter til 
at komme igennem selv den travleste hverdag.  
 
VEJL. UDSALGSPRIS 797,00 DKK 
B2B-PRIS 400,00 DKK

PICK ’N’ MIX #3
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MUST-HAVES 
I LOMMESTØRRELSE 

 

Få en lille højtaler med stor lyd og en handy power-
bank, der begge passer lige ned i lommen.

Med kombinationen af aGO og toCHARGE MINI får du 
to produkter, der er lige til at tage med på farten. De er 
små, men gør begge stort indtryk.

Bare lad højtaleren op med den smarte powerbank. Så 
er du klar til at lytte til din yndlingsmusik, uanset hvor 
du er. 
 
VEJL. UDSALGSPRIS 498,00 DKK 
B2B-PRIS 260,00 DKK

PICK ’N’ MIX #4

MUSIK I ØRERNE
OG EKSTRA OPLADNING 

 

Tag din yndlingsmusik i ørerne og slip alle bekymrin-
ger om lavt batteri. Også selvom du er på farten. 

Med denne pakke får du både høretelefonerne, aHEAD, 
og powerbanken, toCHARGE. Så har du både fantastisk 
lyd og en opladning lige ved hånden. Hvor som helst. 
Når som helst. 
 
VEJL. UDSALGSPRIS 1.198,00 DKK 
B2B-PRIS 560,00 DKK

PICK ’N’ MIX #5
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OM KREAFUNK
VORES DESIGN DNA

Vi stræber efter at bygge bro mellem kreativitet 
og funktionalitet, og på unik vis at forene de to i 
stilfuldt og moderne design. Vores produktlinje 
består af livsstilsprodukter, der gør dit liv både 
smukkere og nemmere.

Hvert eneste produkt er skabt ud fra, at hverda-
gen skal være enkel og ligetil. Vi kalder det 
Easy Tech. Nemt 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 behøver ikke at være perfekt 
for at være cool. Glem perfektion!

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

KREAFUNK
SELLING POINTS

SKABT TIL ET LIV PÅ FARTEN
Den nomadiske livsstil vokser kon-
stant. Vi er altid på farten, udforsker 
nye ting og nye steder. Alt skal være 
nemt at tage med sig. Derfor fokuse-
rer vi på at gøre alle vores produkter 
transportable.

VÆRDI FOR PENGENE
Vi skaber funky produkter med en 
overraskende kvalitet og finish. Og så 
til en overkommelig pris. 
Det er for alle!

TRENDY FORBRUGERPRODUKTER
Vi har altid øje på trendsettere og 
inspirerende miljøer. Dette afspejles 
i vores produkter, der altid findes i 
trendy farver, materialer og udtryk.

IMMERSE YOURSELF
IN THE KREAFUNK

UNIVERSE

5150



KREAFUNK HOVEDKONTOR 
Balticagade 19, 1. sal

DK-8000 Aarhus C
www.kreafunk.com

KREAFUNK kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, ændringer eller prisstigninger.
Priserne er gældende indtil december 2019 eller så længe lager haves.

B2B-priser er ex. moms. Vejledende udsalgspriser er inkl. moms.

GAVEANSVARLIG 
Charlotte Philbert Michelsen

cpm@kreafunk.dk
+45 53 56 63 77

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


