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TOSSUT
Unisex

Klaveness tossut ovat olleet osa Klavenessin historiaa jo 10 vuoden ajan ja olemmekin toimittaneet
asiakkaillemme yli 100 000 paria tämän tuoteryhmän jalkineita. Pyrimme siihen, että käyttämämme
luonnonmateriaalit, kuten lampaanvilla, hirvennahka
sekä turkis, ovat korkealaatuisia. Tossuissamme on ainutlaatuinen rakenne ja niiden lämpöpohjalliset ovat
valmistettu villasta tehdystä huovasta, tämä tekee
tossuista erittäin tukevat ja kestävät.

TOFFEL

UUTTA!
POHJALLINEN
LAMPAANVILLAA
KUMIPOHJA

CF 0092
35-46
Thermofelt/Rubber |

Felt/Pig velour

002-477 Light beige
007-737 Light grey
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TOFFEL

CF 0080
35-46
Thermofelt/Pig velour |

Felt

002 Light beige
003 Black
005 Red

CF 0081
35-46
Thermofelt/Pig velour |

Felt

002 Light beige
003 Black
005 Red

CF 0082
35-47 |
Thermofelt/Rubber |

Felt

003 Black
007 Light grey
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KOS

CF 0089
35-46
Thermofelt/Rubber |

Aniline double face

280 Black
380 Brown

CF 0089
35-46
Thermofelt/Rubber |

Felt

016 Dark brown
017 Sand
027 Dark grey

CF 0089
35-46
Thermofelt/Rubber |

Split double face

245 Black
345 Brown
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KLAVENESS KONSEPTI
Klavenessin perustajien ideana on ollut alusta saakka yhdistää tyylikkyys ja mukavuus, sekä laaja lesti laadukkaisiin materiaaleihin ja
ammattitaitoon.
Filosofiamme mukaan kenkien tulee istua jalkaan, ei toisin päin. Tuotekehitys on suunnittelijoiden ja jalkineasiantuntijoiden saumatonta
yhteistyötä, jonka tarkoituksena on yhdistää estetiikka ja halutut jalkineen ominaisuudet. Tämän lisäksi Klaveness pyrkii olemaan täyden
palvelun jalkinetoimittaja. Teemme kovasti töitä sen eteen, että pystymme tuotevalikoimallamme palvelemaan suurimman osan asiakkaidemme
jalkinetarpeista.

Me kehitämme, valmistamme ja myymme
seuraavaa tuotevalikoimaa:
COMFORT

FIA (Footwear with Individual Adjustments)

Mallisto on tuotekehityksemme keskiössä. Täydellinen istuvuus
yhdistettynä estetiikkaan, sekä laadukkaat materiaalit ja käsityö
varmistavat hyvät jalkineet jokapäiväiseen elämään.

BUNAD

FIA sisältää valikoiman huolellisesti valittuja jalkinemalleja, jotka on
helppo muokata asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Konsepti tarjoaa
mahdollisuuden muuttaa jalkineiden rakennetta ja lisäksi asiakas
saa valita mallin, värit ja ulkopohjan omien mieltymysten ja kenkien
käyttötarkoituksen mukaan.

Norjan kansallispukua täydentävät perinnejalkineet. Klaveness on
ylpeä roolistaan perinteen säilyttäjänä.

OAS (Orthopaedic on Adjusted Standard Last)

SLIPPERS
Mallisto saa inspiraationsa Norjan historiasta. Valmistetaan
laadukkaista luonnonmateriaaleista kuten villahuopa, turkis ja nahka.
Sen ainutlaatuinen rakenne tarjoaa käyttäjälleen lämpimän villan
ominaisuudet ja mukavuutta.

MSS (Medical Stock Shoes)
Valikoima erityisjalkineita heille, jotka eivät löydä kenkiä tavallisesta
kenkäkaupasta; laaja lestivalikoima, parhaat materiaalit ja uusimmat
tuotantomenetelmät.

OAS tarjoaa yksilölliset ortopediset jalkineet standardi lestille,
mutta FIA -jalkineita laajemmat muokkausmahdollisuudet. Konsepti
mahdollistaa suurimman osan vaikeiden jalkineiden valmistuksesta
ilman tarvetta siirtyä OIL -jalkineisiin.

OIL (Orthopaedic on Individual Last)
OIL on suunniteltu viimeistä piirtoa myöten asiakkaan tarpeen ja
mittojen mukaisesti. Perinteinen yksilölliselle lestille valmistettu
ortopedinen jalkine, jonka lähtökohtana on Klaveness –
jalkinemallisto.

CMF (Custom Made Foot Orthotics)
REHABILITATION
Reumaa, diabetesta tai muuta jalkavaivaa sairastavan jalkineet
ennaltaehkäisyyn ja akuutin vaiheen hoitoon. Laaja valikoima sisältää
malleja yleisimpiin hoitotarkoituksiin.

SYMBOLIT

CMF on kehitetty hallitsemaan olosuhteita, jotka aiheuttavat kipua tai
epämukavuutta liikkeessä ja jokapäiväisissä aktiviteeteissa.

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotetietojen selkeyttämiseksi käytämme symboleja
kuvaamaan yleisempiä tuoteominaisuuksia.

Split double
face
Aniline double
face
Split double
face
Aniline double
face

Last

002 Light beige

Felt

245 Black

Size range

003 Black

Felt

280 Black

Removable footbed

005 Red

Felt

345 Brown

Upper

007 Light grey

Felt

380 Brown

016 Dark brown

Felt

477 Beige

Pig velour

017 Sand

Felt

737 Dark grey

Pig velour

027 Dark grey

Felt

facebook.com/Klaveness.Footwear

Klaveness Footwear companies
have been certified eco-friendly

Norway

Kotisivuiltamme löydät lisätietoja Myynti- & Toimitusehdoista.

Sweden

Klaveness Footwear tekee kaikkensa kuvastossa olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Kuitenkaan Klaveness
Footwear ei voi taata, tai ottaa oikeudellista, tai kaupallista vastuuta kuvaston tietojen mahdollisista puutteista.
Tämän kuvaston sisältämä tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi. Tuotteiden värit, materiaalit, suunnittelu ja
ominaisuudet voivat vaihtua tai ne voidaan tarkoituksellisesti muuttaa johtuen tuotekehityksestä tai tuotantoolosuhteista.
Tässä katalogissa esitellyissä malleissa käytettyjen valmistusmateriaalien saatavuus riippuu tilaushetken
varastotilanteesta. Klaveness Footwearia ei voida pitää oikeudellisesti vastuullisena kirjoitusvirheistä, asetteluvirheistä
tai kuvastossa olevasta väärästä tiedosta.

Portugal
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