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TOFFLOR
Unisex

Klaveness tofflor har redan blivit en del av Klaveness
historia. Vi har levererat mer än hundra tusen par
av denna produktgrupp. De var nyskapande när de
presenterades för första gången för tio år sedan. Vi
strävar hela tiden efter att använda oss av naturmaterial i hög kvalitet, som ullfilt, päls och älgskinn. Våra
unika termofiltsulor i ull, är mycket stabila och hållbara.

TOFFEL

NY!
INNERSULA
I FÅRSKINN
GUMMISULA

CF 0092
35-46
Termofilt/Gummi |

Ullfilt/Pig velour

002-477 Ljus beige
007-737 Ljus grå
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TOFFEL

CF 0080
35-46
Termofilt/Mocka |

Ullfilt

002 Ljus beige
003 Svart
005 Röd

CF 0081
35-46
Termofilt/Mocka |

Ullfilt

002 Ljus beige
003 Svart
005 Röd

CF 0082
35-47 |
Termofilt/Gummi |

Ullfilt

003 Svart
007 Ljus grå
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KOS

CF 0089
35-46
Termofilt/Gummi |

Anilin double face

280 Svart
380 Brun

CF 0089
35-46
Termofilt/Gummi |

Ullfilt

016 Mörk brun
017 Sand
027 Mörk grå

CF 0089
35-46
Termofilt/Gummi |

Split double face

245 Svart
345 Brun
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KLAVENESS KONCEPTET
Att producera snygga och bekväma skor på breda läster och med material av högsta kvalitet var filosofin när man startade Klaveness Footwear.
Enligt vår filosofi skall skon anpassas efter foten och inte tvärt om. Produktutvecklingen är ett nära samarbete mellan designers och skotekniker
vars samlade kunskap bidrar till både god funktionalitet och design. Klaveness arbetar hårt på att vara en totalleverantör med ett sortiment som
skall täcka våra kunders alla behov.

Vi utvecklar, tillverkar och distribuerar
följande totalsortiment:
COMFORT

FIA (Footwear with Individual Adjustments)

Detta är en betydelsefull kollektion för Klaveness som är designad
för vardagslivet. Vår vision är perfekt passform, komfort och smakfull
design. Kollektionen kombinerar material av hög kvalitet med
hantverk i toppklass.

FIA konceptet erbjuder ett urval av modeller från Hästen och MSS
kollektionerna som kan anpassas efter patientens individuella behov.
Utöver en mängd av anpassningsmöjligheter kan patienten även välja
färg och sula som passar dom bäst.

BUNAD

OAS (Orthopaedic on Adjusted Standard Last)

Klaveness är stolta över att kunna presentera en kollektion av
bunadskor.

OAS konceptet ger ännu större möjligheter till lästförändringar än vad
som erbjuds på FIA. Detta ger möjlighet att anpassa skor till patienter
med stora fotproblem utan att behöva göra en egen läst till patienten.

SLIPPERS
Inspirerade av nordisk historia. Kvalitetstofflor gjorda av naturmaterial
som ull, filt och skinn. Den unika konstruktionen ger användaren en
mjuk och varm toffel med stöd för foten.

MSS (Medical Stock Shoes)
Denna kollektion är framtagen för de som inte hittar skor i den
konventionella skohandeln, eller de som önskar en ökad komfort
och flexibilitet. Medical och rehabskor är tillverkade på special läster
och av dom bästa materialen för att ge din fot den absolut bästa
komforten.

OIL (Orthopaedic on Individual Last)
OIL är konceptet för riktigt komplicerade fall där man måste göra
en egen läst till patienten. Klaveness tillverkar både modeller från
det egna sortimentet men även efter önskemål från kunden på den
individuella lästen.

CMF (Custom Made Foot Orthotics)
CMF fotbäddar är utvecklade för att hjälpa personer med fotproblem
som orsakar smärta och obehag I vardagen.

REHABILITATION
I denna kollektion finns många olika modeller med olika funktioner
som är speciellt framtagna för att förebygga, behandla och bota olika
åkommor. Vårt mål är att du oavsett åkomma skall hitta den perfekta
skon med den bästa komforten som passar just dig.

SYMBOLER

FÄRGER OCH MATERIAL

För att förenkla informationen, använder vi
symboler för några av produktegenskaperna.

Läst

002 Ljus beige Ullfilt

245 Svart

Split double face

Storlek

003 Svart

Ullfilt

280 Svart

Anilin double face

Uttagbara inläggsulor

005 Röd

Ullfilt

345 Brun

Split double face

Material

007 Ljus grå

Ullfilt

380 Brun

Anilin double face

016 Mörk brun Ullfilt

477 Beige

Pig velour

017 Sand

Ullfilt

737 Mörk grå

Pig velour

027 Mörk grå

Ullfilt

facebook.com/Klaveness.Footwear

Klaveness Footwear companies
have been certified eco-friendly

Norway

Sweden

Se på vår hemsida för mer information om sälj och leveransbestämmelser.
Klaveness Footwear gör sitt yttersta för att upprätthålla noggrannhet och kvalitet på informationen i den här katalogen.
Men Klaveness Footwear kan inte garantera att informationen är fullständig och tar inget rättsligt och kommersiellt
ansvar för dess riktighet. Informationen i denna katalog är endast allmän vägledning. Produkt färger, material, design
och funktioner kan variera eller ändras på grund av produktutveckling och / eller produktionsrelaterade omständigheter.
Materialen på modellerna i denna katalog är beroenda av leverans och lagerstatus hos materialleverantör. Klaveness
Footwear kan inte hållas ansvarig för typografiska och / eller layout fel eller andra felaktigheter i detta dokument.

Portugal

Kontakt
Didrik Ottosson: +46 70 604 03 02
didrik.ottosson@me.com

Klaveness Footwear AB
Prästängsvägen 36, 45233 Strömstad | Sweden | +46 [0] 526 60788 | info@klaveness.se | www.klaveness.se

