STERLING SILVER
Made in Germany

Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko
zpracování drahých kovů. V malých řemeslných
dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde
vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky a další předměty denního užití. A tak Pforzheim po právu získal
označení „Zlaté město“. V současnosti až 80%
německé produkce šperků pochází odsud.
Právě zde v roce 1920 založil Otto Hutt svůj podnik
zaměřený na výrobu drobných předmětů a psacích
potřeb ze stříbra. Od samého zažátku se nechal
inspirovat jednou z nejvýznamnějších uměleckých
škol té doby – BAUHAUS. Jeho produkty jsou
charakteristické čistými tvary, forma je plně podřízena
funkci.

Pforzheimská dílna z roku 1930. Fotografie: Notton

Kdo byl Otto Hutt?

Kvalita
„Made in Germany“

Všechny psací potřeby značky Otto Hutt jsou
vyráběny výhradně v Německu a spojují v sobě pečlivou mistrovskou práci s jemným detailem. Výsledkem
je řada vysoce kvalitních produktů, které mohou
pyšně nosit značku kvality „Made in Germany“.
Všechny součásti psacích potřeb Otto Hutt jsou
dokonalé ve své funkčnosti, vydrží dlouhou dobu
a j s o u zp raco v á n y z uš l ec hti l ý c h materiál ů.
V odvětví, kterému dominují masově vyráběné produkty, představují tyto psací potřeby něco zcela
unikátního.
Plnicí pera Otto Hutt mají originální hrot Otto Hutt,
na němž je vyryté jedinečné logo. Vlastní hrot společnosti je zvláštním indikátorem kvality. Je srdcem
každého plnicího pera a díky němu se psaní tímto
perem stane požitkem.
Ve všech designových řadách nabízíme čtyři typy
psacích potřeb: plnicí pero, keramické pero, kuličkové
pero a tužku.
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Všechny psací potřeby značky Otto Hutt jsou označeny jedinečným sériovým číslem. Toto šestimístné

Každý produkt
je jedinečný

číslo je vyryto na víčku každého kusu a je zaznamenáno na přiloženém záručním listě. Díky tomu může
každý pyšný majitel přesně identifikovat své pero,
propisku nebo tužku Otto Hutt.
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Design 01 je z psacích potřeb Otto Hutt nejjednodušší a stylově nejčistší. Jeho nenápadné linie mini-

Nenápadné linie,
jemná kvalita

malizují design na samou podstatu. Jen víčka
poskytují perům jemný nádech extravagance. Jsou
vyrobena z mincovního stříbra v hladkém provedení
nebo s rytým vzorem úzkého proužku či jemných
vlnek. Pro tuto řadu byly vybrány čtyři klasické
a nadčasové odstíny. Při bližším pohledu zjistíte,
že díky ušlechtilým materiálům a dokonalému
řemeslnému zpracování je Design 01 skutečně
neopakovatelný.

Psací potřeby Design 01
nabízíme ve čtyřech barvách:
černé, modré, červené
a zelené.

Víčka jsou vyrobeny z mincovní stříbra
a jsou k dostání ve třech různých
povrchových úpravách: hladké,
s úzkým proužkem a se vzorem
jemných vlnek.
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Design 01

Tělo je vysouztruženo z mosazi a je
pokryto čtyřmi vrstvami kvalitního laku,
poté je povrch vyleštěn. Design 01
nabízíme ve čtyřech barevných provedeních: černé, modré, červené a zelené.

Výčka jsou vyrobeny mincovní stříbra
a jsou k dostání ve třech různých
povrchových úpravách: hladké, s úzkým
proužkem a se vzorem jemných vlnek.

Hroty per jsou k dostání ve velikostech F, M a B.
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Design 02 v sobě spojuje klasický styl a tradiční mistrovskou práci. Hodnotu materiálu lze poznat podle

Klasický design
s kouzlem nadčasové elegance

váhy stříbra použitého při výrobě těl a víček. Všechny
čtyři typy psacích potřeb jsou k dostání v těchto
povrchových úpravách: hladké, s úzkým proužkem
a se strukturou včelích pláství. Především působivá
struktura včelích pláství dodává perům zvláštní
nádech exkluzivity. Milovníci větší extravagance ocení
variantu kombinace stříbra se zlatem s hladkým
povrchem (bi-color).

Stříbrné psací potřeby Design 02
jsou k dostání ve třech různých
povrchových úpravách: se strukturou včelích pláství, s úzkým
proužkem a v hladké úpravě.
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Design 02

Design 02 nabízíme jako plnicí pero,
keramické pero, propisku a tužku.
Hroty plnících per jsou k dostání
ve velikostech F, M a B. K bi-color
variantě rovněž nabízíme dvoubarevný hrot.

Design 02 nabízíme v hladké povrchové úpravě, s úzkým proužkem
a se strukturou včelích pláství. Navíc
jsou psací potřeby Design 02 také
k dostání v kombinaci stříbra se
zlatem s hladkým povrchem.
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Psací potřeby Design 03 zcela splňují filozofii
produktů Otto Hutt. Vzhled víčka s monogramem

Esteticky přitažlivé
geometrické vzory

je založen na typografickém stylu. Propracovaná
metoda laserového rytí vytváří systematickým
opakováním jména Otto Hutt na povrchu jedinečný vzor. Víčka s obdélníkovým vzorem jsou
zdobena, jak název napovídá, pravidelnou geo-

Víčka Design 03 z mincovního
stříbra jsou k dostání ve dvou
variantách: s monogramem
a obdélníkovým vzorem.

metrickou sestavou obdélníků různých velikostí.
Výsledkem je dekorativní vzor v klasickém stylu.

Těla psacích potřeb nabízíme ve čtyřech různých
barvách: stříbrné, tmavě hnědé, zlaté a světle
modré.
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Design 03
Stříbrná

Zlatá

U stříbrné varianty Design 03 jsou
víčka a těla vyrobena z mincovního
stříbra. Jejich povrch je pečlivě
vyleštěn.

Nádechu vznešenosti zlatého odstínu
je u tohoto provedení dosaženo pokrytím těla vrstvou jemného zlata, které je
následně překryto několika vrstvami
barevného a bezbarvého laku.

Bicolor

Tmavě hnědá

Světle modrá

Víčka a těla jsou vyrobena z mincovního stříbra. Konce víček, těl a klipy
jsou pozlacené 23karátovým zlatem.
Dvoubarevný hrot pera je z oceli.

Všechna těla tmavě hnědé řady
jsou během složitého procesu
po celé délce vyleštěna, poté
pokryta platinou a šesti vrstvami
laku. Nakonec je povrch ještě
vybroušen a vyleštěn.

Světle modré tóny dodávají
tomuto modelu doslova pulzující
zjev. Povrch je vyleštěn a pak
pokryt platinou. Díky použití
několika vrstev průhledného
a lesklého laku oslní tato luxusní
řada každého.
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Design 04 je nejvyšší řadou značky Otto Hutt.
Touto řadou vstupuje Otto Hutt do segmentu

Čistá elegance a technická promyšlenost

prémiových značek. Všechny uvedené psací potřeby
zůstávají do posledního detailu věrné principům této
značky: dokonalé řemeslné zpracování, absolutní
funkčnost, dlouhá životnost díky použití trvalých
materiálů. Klasický design této řady bez zbytečných
ozdob a ornamentů je bezvýhradně přizpůsoben
svému účelu. Každý kus má optimální rozměr a je
vyvážen pro snadnou manipulaci.
Plnící pera této řady mohou být vybavena unikátním
hrotem z 18-ti karátového zlata. Hrot je několikrát
ručně broušený a následně leštěný a dodává peru
unikátní punc exkluzivity.

Dokonale zpracovaný klip
s pružinovým mechanismem.

Zvláštním znakem je spolehlivý klip s pružinovým
mechanismem, který je vyroben z masivní mosazi,
pokoven vrstvou platiny a dokládá vysokou preciznost mechanického zpracování.

Logo vyryté laserem na horní
straně víčka.
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Design 04

Proužek (rytí metodou
guilloche*)
Těla z mincovního stříbra s dvojitě
vyrytým úzkým proužkem. Konce
těla a klip jsou z mosazi a pokryty
platinou. Zvláštním znakem je klip
s pružinovým mechanismem.

Princess Cut (rytí
metodou guilloche*)
Těla z mincovního stříbra,
5,8 m propletených vzorů.
Klip a konce těla jsou vyrobeny
z mosazi a pokryty platinou.
Zvláštním znakem je klip
s pružinovým mechanismem.

Černá, květinový vzor
Těla pokryta barevným lakem mají
laserem vyrytý květinový vzor. Jsou
galvanicky pokovena platinou,
pokryta lesklým lakem, vybroušena
a vyleštěna. Těla víček plnicího
a keramického pera jsou vyrobena
z mincovního stříbra.
Krémová, květinový vzor
Těla pokryta barevným lakem
mají laserem vyrytý květinový
vzor. Jsou galvanicky pokovena
rutheniem, pokryta lesklým
lakem, vybroušena a vyleštěna.
Těla víček plnicího a keramického pera jsou vyrobena
z mincovního stříbra.
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Design 04
Krémová, lesklá úprava

Černá, čtvercový vzor

Těla jsou pokryta barevným
a lesklým lakem, vybroušena
a opakovaně vyleštěna. Těla
víček plnicího a keramického
pera jsou vyrobena z mincovního stříbra.

Těla se čtvercovým vzorem rytým
metodou guilloche jsou vyleštěna,
pokryta černým lakem a vysoce kvalitním matným lakem. Těla víček plnicího
a keramického pera jsou vyrobena
z mincovního stříbra.

Černá, lesklá úprava

Krémová, čtvercový vzor

Těla jsou pokryta barevným
a lesklým lakem, vybroušena
a opakovaně vyleštěna. Těla
víček plnicího a keramického pera jsou vyrobena
z mincovního stříbra.

Těla se čtvercovým vzorem
rytým metodou guilloche jsou
pokryta barevným lakem
a vysoce kvalitním matným
lakem. Těla víček plnicího
a keramického pera jsou vyrobena z mincovního stříbra.
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Kvalita bez
kompromisů

Psací potřeby Otto Hutt jsou výsledkem pečlivé
mistrovské práce a dokonalé řemeslné zručnosti,
dovedené do posledního detailu.
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Pforzheim v roce 1939. Dům průmyslu (Industriehaus) na Leopoldově náměstí, kde se konaly výstavy výrobků
pforzheimských (šperkařských) firem. Fotografie: Schmid

www.ottohutt.cz

