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S. 10 TILBEHØR

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

Lest

Vidde

Størrelse

Såle

Hælhøyde

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 sortiment som sørger for å gi alle kunder et komplett utvalg av sko som tilfredsstiller deres behov.

Vi utvikler, produserer og distribuerer følgende 
utvalg av produkter:

COMFORT
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. 

BUNAD
Klaveness er stolte av å dedikere en linje til det beste av 

norsk tradisjon. Denne kolleksjonen kombinerer stolthet for 

Nasjonaldrakten med comforten føttene dine trenger.

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.

REHABILITATION
Denne kolleksjonen har mange stiler og ulike funksjoner som 

spesielt skal fremme forebygging, rehabilitering og behandling. 

Her finner du sko som passer dit behov. Vårt mål er å gi den 

beste komforten, uansett hva den medisinske diagnosen er. 

FIA (Footwear with Individual Adjustments)
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.

OAS (Orthopaedic on Adjusted Standard Last)
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.

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. 



BUNAD | 17 3

Klaveness er tuftet på erfaring, kunnskap og tradisjoner. I mange år har vi konstruert og produsert 
bunadsko til våre kvalitetsbevisste kunder. Bunadsko fra Klaveness er det opplagte tilbehøret til 
enhver bunad og festdrakt. Bunaden din fortjener Klaveness bunadsko.

DEN ORIGINALE BUNADSKOEN



FK 2026 (MED RØD KANT) / FK 2027

 KLARA |  G |  2½-8

 Neolitt |  50mm

217-238 Sort chevreau-Sort chevreau velour

LEVERES MED ETT EKSTRA  
SETT MED SATENG LISSER
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DAME

Klaveness bunadstøvelett er tuftet på tradisjon og historie. 

Det var svært vanlig før i tiden å bruke snørestøvlett til bunad 

og folkedrakter. Vi har valgt å oppkalle den etter Klara Semb, 

datter av Skomakermester Ole H. Semb. Klara fikk reise rundt i landet 

igjennom sitt engasjement i Leikarringen og gjorde omfattende 

dokumentasjon av bunadstradisjonene. Hun var opptatt av det ekte 

og genuine og var en engasjert kulturbærer. 



FK 2035

 KARI |  H |  2½-8

 Lær |  25mm

201 Sort nappa

Skinnfor | Leveres med skopose

TILPASSET INDIVIDUELLE!

FK 2024 (MED RØD KANT) / FK 2025

 BRITT |  G |  2½-8

 Neolitt |  45mm

201 Sort nappa

FK 2020 (MED RØD KANT) / FK 2021

 ELI |  H |  2½-10

 Neolitt |  30mm

201 Sort nappa
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 DAME



FK 1013

 GUNN |  F |  3-9

 Neolitt |  30mm

203 Sort nappa
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FK 2018 (MED RØD KANT)

 GERD |  F |  2-9

 Neolitt |  25mm

201 Sort nappa

FK 2017

 GERD |  F |  2-9

 Neolitt |  25mm

201 Sort nappa

831 Mørk blå nappa

DAME



FK 0057

 IDA |  H |  1½-9

 Neolitt |  25mm

201 Sort nappa
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DAME

FK 0060 (MED RØD KANT)

 TONE 2 |  G |  2½-8

 Neolitt |  35mm

201 Sort nappa

FK 0061

 TONE 2 |  G |  2½-8

 Neolitt |  35mm

161 Offwhite nappa 

201 Sort nappa

831 Mørk blå nappa | Kun forhåndsordre



FK 2065

 PER |  K |  6-12½

 Neolitt |  15mm

203 Sort nappa

FK 2063

 OLA |  K |  6-13

 Lær |  15mm

203 Sort nappa

Skinnfor | Leveres med skopose

TILPASSET INDIVIDUELLE NÅLSPENNE!

FK 2067

 LARS |  K |  6-14

 Lær |  15mm

203 Sort nappa
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HERRE



SLIK FORLENGER 
DU BUNADSKOENES 
LEVETID…
Skinn blir stivt og matt av støv og vann og 

må beskyttes. Impregner dine nye sko før de 

tas i bruk eller legges i skopose.

Vanlig skokrem kan anvendes til de fleste 

skinnkvaliteter. Det kan likevel være lurt å 

prøve kremen på et lite synlig område først, 

slik at man ser virkningen på skoens farge.

Støvete sko skal alltid renses omhyggelig og 

forsiktig. Våte sko bør vaskes med rent vann 

før skoene settes til tørking, gjerne fylt med 

avispapir. Sko skal aldri tørkes på radiator, 

ved ovner, eller ved å sette skoene direkte 

på gulv med varmekabler. Tørking bør skje 

i normal romtemperatur før de legges i 

skopose. Rengjør skoene etter bruk og sett 

dem regelmessig inn med skokrem før du 

legger dem i skoposen. 

Lykke til med dine nye Klaveness sko!



AP 00022 | HERRE

AP 00067 | DAME

“Borrestilen” var en del av vikingtidens 

ornamentikk. Dette stilrene mønsteret ble 

funnet ved en gravhaug ved Borre i Vestfold 

(Mønsterbeskyttet reg. 74998).

AP 00023 | DAME

Vakkert utformet spenne i 

et populært design.

AP 00069 | HERRE

Spennen er en viktig del av skoen. 

Denne kommer fra Valdres, og mønsteret 

kan spores tilbake til 1800-tallet.

AP 00071 | DAME

En spenne i klassisk design.

AP 00061 | DAME

Denne spennen tar opp et mønster fra 

gammel norsk tradisjon.

AP 00093

Denne spennen er laget i messing og er 

tradisjonell og tidløs. Perfekt for den som 

ønsker seg en gyllen spenne.
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TILBEHØR

BX 00026 F

Skopose



facebook.com/Klaveness.Footwear

Klaveness Footwear companies 
have been certified eco-friendly

Norway

 

Sweden

Portugal

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.



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


