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Klaveness Skofabrikk AS har hovedkon-
tor i Sande� ord, Norge. Vi har i tillegg 
datterbedrifter både i Sverige, Portugal, 
Polen og England. Klaveness Skofabrikk 
AS har vært i kontinuerlig vekst siden 
starten i 1957 og sikter mot å utvide 
markedet til enda større deler av Europa.

Kilden til Klaveness’ suksess ligger i evnen 
til å lytte til hva ekspertisen sier - og ikke 
minst - hva som gjør kunden tilfreds. Det 
skal forbindes med glede å bruke Klave-

ness sko. Skoene skal rett og slett føles 
behagelige. De skal være moteriktige, ha 
høy kvalitet og gi den beste komfort for 
brukeren.

Vårt utgangspunkt er at skoen skal til-
passes foten - og ikke omvendt. Dernest 
vektlegger vi at våre produkter skal ha mo-
derne design og være tidsriktige  -  med de 
tilleggsverdiene pasientene og brukerne 
krever. Vi er med på hele prosessen fra 
design til ferdig produkt. Våre kolleksjoner 

kombinerer anvendelighet og eleganse, 
passform og stil. Ikke et øyeblikk avviker vi 
fra Klaveness’ grunnidé: Å skape sko som 
føttene selv ville valgt – ekstra sjenerøse 
i bredde og volum.

Klaveness Skofabrikk AS
Postboks 2034, N-3202 Sande� ord
Tlf: +47 33 48 97 00 
E-post: post@klaveness.no
www.klaveness.no

Et nært samarbeid med medisinske fagmiljøer, 
ortopedisk ekspertise og forskningsinstitusjoner 
har i stor grad bidratt til utviklingen av Klaveness 
Skofabrikk AS og til det bedriften representerer 
i dag. I over 50 år har vi laget sko til våre kunders 
og brukeres store tilfredshet.

Ekstra sjenerøse i bredde og volum
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» CCS:

CCS, med hovedkontor i Skien og avdelings-
kontorer på Notodden og i Asker, tilbyr IT-baserte 
engineeringsløsninger til industribedrifter, særlig 
innen offshore. Tjenestene omfatter identifisering 
og problemløsning innen prosesser relatert til 
«design2manufacturing», objektive anbefalinger 
om dataløsninger, og leveranse og integrering av 
løsninger som gir bedriftene økt inntjening på 
kort og lang sikt. 

Og etterspørselen er økende:

– Vi merker oppturen i markedet og ser svært 
positivt på markedet de neste 3–5 årene, forteller 
Kvendbø, som har det overordnede ansvaret i CCS. 
Selskapet har siden 2005 doblet omsetningen 
og endte i 2011 på mer enn 65 millioner kroner. 
Høykonjunktur er ikke den eneste forklaringen:
 
– Å nei, vi ble etablert allerede i 1988, og har 
bygget opp tillit i markedet og et renommé for 
å levere kvalitet. Vi kombinerer top of the edge-
produkter med en positiv serviceorganisasjon, 
og når kundene i tillegg erfarer at det gir positive 
effekter så er det noe som sprer seg. 

Engineeringsløsninger til bruk
både under og over vann 

BREDT NEDSLAGSFELT
Selskapets tjenester rettes mot flere deler av 
kundenes produksjonslinjer: Fra design og visuali-
sering til elektro og automasjon, videre til material- 
og produksjonsstyring, maskinering, PDM, teknisk 
kommunikasjon og simulering.

– Vi er inndelt i fire markedsområder som hver 
har ansvaret for en type løsninger. Mot mekanikk 
(MCAD, PDM og CAE) tilbyr vi løsningen Solid-
Works, mot produksjon (CAM) tilbyr vi GibbsCam, 
mot elektro (ECAE) tilbyr vi E³.series og mot 
produksjon (MPS) tilbyr vi vår egenutviklede 
løsning «Pro M». Dette siste er et produksjons-
styringsverktøy utviklet på Notodden, og som ble 
kjøpt opp av CCS i 2006. 

SKAL EKSPANDERE
CCS er forhandler i Norge av de nevnte løsningene, 
uten rett av utstyrsleverandørene til å selge i 
andre land. Det legger begrensninger i veien for 
ekspansjon. Innenfor elektro-området riktignok, 
er selskapet i full gang med planer om ekspansjon.

– Vi har datterselskaper i Sverige og Finland, men 

har potensial også i Norden for øvrig og i  
Baltikum, forteller Kvendbø. Per i dag har 
selskapet mer enn 800 kunder, som spenner fra 
enkeltmannsforetak til store konsern. 

– Aker Solutions designer og validerer sine design 
av subsea-strukturer i SolidWorks, og er vår største 
kunde. Vi har også kunder som ABB, Windy Boats 
og selskaper i Kongsberg-gruppen. 
Selskapet har 41 ansatte, hvorav 27 i Norge. Flere 
nyansettelser vil bli gjort i 2012. Det er flere 
fordeler ved å være basert i Telemark:

– Ja, det er veldig bra! Vi har tilgang på veldig god, 
og stabil, arbeidskraft. Folk blir gjerne lenger i jobben
her en i Osloområdet. Derfor huser Askerkontoret 
vårt i dag hovedsakelig salgsavdeling samt kurs-
senter, mens det tunge tekniske miljøet befinner 
seg i Skien og på Notodden. Tilgang på ressurser 
vil avgjøre om dette vil bli fremtiden, avslutter han.

– Ikke unormalt at vi klarer å 
hjelpe bedrifter til å oppnå 
25–70 prosent effektivitets-
forbedring, fastslår 
Lars Kvendbø i CCS, en 
Skiensbedrift som tilbyr 
IT-engineeringsløsninger 
til selskaper særlig innen 
offshoresektoren.

Til venstre: Lars Kvendbø i CCS, en 
Skiens-bedrift som er landsledende på 
IT-baserte engineeringsløsninger til 
industrisektoren.

Til høyre: Teknisk ansvarlig Gunnar Olsen 
og markedsansvarlig Maria Katarina 
Kvendbø.
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