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TØFLER

UNISEX

Klaveness tøfler har allerede blitt en del av Klaveness historien. Vi har levert mer
enn hundre tusen par av denne produktgruppen. De var nyskapende da de ble presentert for første gang for ti år siden. Vi forsøker til enhver tid å benytte oss av
naturlige materialer av høy kvalitet, som ullfilt, pels og ekte skinn. Våre unike termofilt såler i ull er meget stabile og slitesterke.

TØFFEL

INNERSÅLE
AV SAUEPELS!
GUMMISÅLE!

CF 0092
35-46
Ullfilt, Pig velour |

Termofilt, Gummi

002-477 Lys beige-Beige
007-737 Lys grå-Mørk grä
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TØFFEL

CF 0080
35-46
Ullfilt |

Termofilt, Pig velour

002 Lys beige
003 Sort
005 Rød

CF 0081
35-46
Ullfilt |

Termofilt, Pig velour

002 Lys beige
003 Sort
005 Rød

CF 0082
35-47 |
Ullfilt |

Termofilt, Gummi

003 Sort
007 Lys grå

4 HØST/VINTER 2018

WWW.KLAVENESS.NO

KOS

CF 0089
35-46
Anelin double face |

Termofilt, Gummi

280 Sort
380 Brun

CF 0089
35-46
Ullfilt |

Termofilt, Gummi

016 Mørk brun
017 Sand
027 Mørk grå

CF 0089
35-46
Split double face | 

Termofilt, Gummi

245 Sort
345 Brun
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KLAVENESS KONSEPTET
Å produsere fine, komfortable sko basert på gode lester, kvalitetsmaterialer og godt håndverk.
Dette er prinsippet som grunnla Klaveness Footwear.
Ifølge vår filosofi, bør fottøy tilpasses foten og ikke omvendt. Våre produktutviklere er derfor assistert av designere og spesialister
på ortopedisk fottøy. Deres synergi skaper produkter som oppfyller både estetiske og funksjonelle kriterier. Klaveness arbeider
hardt for å utvikle et assortiment som sørger for å gi alle kunder et komplett utvalg sko som tilfredsstiller deres behov.

Vi utvikler, produserer og distribuerer følgende utvalg av produkter:
COMFORT

FIA (Footwear with Individual Adjustments)

Dette er en betydningsfull kolleksjon for Klaveness, som er designet
for det daglige liv. Denne kolleksjonen sikter mot perfekt passform,
komfort og estetisk utrykk, og kombinerer materialer av høy kvalitet
med topp håndverk, noe som gir føttene et utmerket fottøy.

FIA konseptet er en samling av nøye utvalgte modeller som enkelt
kan tilpasses pasientene. FIA har mange modifikasjonsmuligheter
som gir pasienten mulighet til å velge mellom flere
modeller, farger og såler som best passer deres livsstil.

BUNAD

OAS (Orthopaedic on Adjusted Standard Last)

Klaveness er stolte av å dedikere en kolleksjon bygd på
norsk tradisjon. Denne kolleksjonen kombinerer stolthet for
Nasjonaldrakten med komforten føttene dine trenger.

OAS er tilpasset fottøy laget på standard lester.
Dette konseptet tilbyr flere tilpasningsmuligheter enn
FIA konseptet. Det gjør det mulig å finne løsninger til
komplekse diagnoser uten å gå over i OIL kategorien.

SLIPPERS
Tøfler inspirert av nordisk historie, laget med høy kvalitet i
naturmaterialer som ullfilt, pels og skinn. Klaveness sin unike
konstruksjon gir brukeren fordelene av varm ull og behagelig støtte.

MSS (Medical Stock Shoes)
Laget spesielt for dem som ikke kan finne sko i vanlige skobutikker,
eller som liker ekstra komfort og fleksibilitet. Medisinske og
rehabiliteringssko er basert på spesielle lester og laget av de fineste
materialer slik at dine føtter får den absolutte beste komfort.

OIL (Orthopaedic on Individual Last)
OIL fottøy er utformet i henhold til klinikkers spesifikasjon og
pasientens behov. Ortopedisk fottøy kan være basert på Klaveness
sine modeller men også design utenfor vårt sortimentet.

CMF (Custom-Made Foot Orthotics)
CMF fotsenger er utviklet for å hjelpe mennesker
med fotproblemer til en bedre hverdag.

REHABILITATION
Denne kolleksjonen har mange modeller med ulike funksjoner som
spesielt skal fremme forebygging, rehabilitering og behandling.
Her finner du sko som passer ditt behov. Vårt mål er å gi den
beste komforten, uansett hva den medisinske diagnosen er.

SYMBOLER

FARGER OG MATERIALER

For å forenkle informasjonen, bruker vi symboler
for de hyppigste produktegenskapene.

Lest

002 Lys beige Ullfilt

245 Sort

Split double face

Størrelse

003 Sort

Ullfilt

280 Sort

Anelin double face

Overlær

005 Rød

Ullfilt

345 Brun

Split double face

Såle

007 Lys grå

Ullfilt

380 Brun

Anelin double face

Uttagbare innleggsåler

016 Mørk brun Ullfilt

477 Beige

Pig velour

017 Sand

Ullfilt

737 Mørk grå

Pig velour

027 Mørk grå

Ullfilt

facebook.com/Klaveness.Footwear

Klaveness Footwear companies
have been certified eco-friendly

Sweden

Vennligst se vår hjemmeside for mer informasjon om salg og leveringsbetingelser.
Klaveness Footwear gjør sitt ytterste for å opprettholde nøyaktighet og kvalitet på informasjonen i denne katalogen.
Imidlertid kan Klaveness Footwear ikke garantere at informasjonen er fullstendig og påtar seg ikke juridisk eller
kommersielt ansvar for nøyaktigheten. Informasjonen i denne katalogen er kun for generell veiledning. Produktfarger,
materialer, design og funksjoner kan variere eller endres på grunn av produktutvikling og/eller produksjonsmessige
omstendigheter. Materialet på modellene i denne katalogen er avhengig av levering og lagerstatus hos
materialleverandør. Klaveness Footwear kan ikke holdes ansvarlig for typografiske og/eller layout feil eller annen
feilinformasjon i dette dokumentet.

Portugal

Klaveness Footwear AS
Lingelemveien 65, 3225 Sandefjord | Norway | +47 33 48 97 00 | post@klaveness.no | www.klaveness.no

