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Benzersiz. Gelenekle.

Tekdüze  moda ve seri üretim zamanında, biz Otto Hutt’ta bilinçli bir şekilde 
ve büyük bir inançla asaletin benzersizliğine güveniriz; türünün tek örneği 
olan parçalara… Gelenekçi bir şirket olarak özgünlük ve şık tasarım, nesil-
lerden beri bağlı olduğumuz değerlerimizdir. Etrafımızdaki mücevher sekt-
örünün inceliği ve hassasiyetinden ilham alarak beyan ettiğimiz amacımız, 
sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde üretime devam ederken tekrar ve tekrar 
en yüksek kalite standartlarını aşmaktır.  

En yüksek önceliğimiz daima müşterilerimizin mutlak memnuniyeti 
olacaktır çünkü Otto Hutt’un her bir yazı gereci, tüm yaşantınız boyunca 
size eşlik edecek.

Marco Frei
CEO
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Tarzı olan
Bireyler için.



6 7

Özgürlük hayal değil, 
verdiğiniz karardır.
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Kişiliğin gücü
iç huzurda kök salar.
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Birinin kendi tarzına sahip olması 
kadar etkileyici birşey yoktur.
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Kim olduğunu biliyorsun.  
Neler yapabileceğini göster.
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Güzel bir yaşamın ustalığı  
kendisini detaylarda gösterir. 
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Tarz, karakter gücünün en iyi 
ifadesidir.
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Yazıda yeni bir keyif
İlham kaynağı
Kıymetli fikirler ölümsüzleşti.
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Made in Germany.

Otto Hutt tarafından belirlenen standartlarla yüksek kalitede yazım araçları. 
Hassasiyetleri emsalsiz. Özgün ve farklı. Pürüzsüz biçimler, estetik tasarım, 
mükemmelleştirilmiş işlevsellik.

Tarzı olan bireyler için.
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Otto Hutt sadece seçkin ürünler üretme çabasındadır. 100 yıla yakın 
zamandır usta zanaatkar ve uzmanlar, muhtelif teknolojiler için son derece 
özenli bir şekilde yazım araç ve aksesuarları üretmektedir.  The label „Made 
in Germany“ stands for the highest quality and  
sustainable production.

Ustalık. 
Sınırların dışında.
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Bauhaus’dan esinlenerek

İlk defa 1920 yılında Karl Hutt tarafından kurulan Otto Hutt şirketi, onlarca  
yıldan beri Hutt ailesinin elindedir. Oğul Otto liderliği devralmsış ve uzun 
yıllar boyunca şirketi yönetmiştir; marka ismini kendisine borçludur. şirketin 
kurucusu, Bauhaus hareketinin ateşli bir destekçisiydi ve bu yeni tasarım 
ekolünün biçimsel karakteristiğinden oldukça esinlenmiştir. Diğer Bauhaus 
çağdaşları gibi Karl Hutt, birinci kalite işçilik ve kusursuz işlevsellikte ifade-
sini bulan lüks segmentte gümüşten yazım araçları geliştirmiştir. Tasarımlar 
aynı zamanda Bauhaus hareketinin pürüzsüz, doğrusal ve işlevsel biçim-
lerinden etkilenerek, günümüzde de etkisini koruyan bir başarı öyküsünün 
temellerini oluşturmuştur…  

Lüks segment 
yazım araçları.
Biçim olarak kusursuz
1920’den beri.
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2006

2016

2016

2015

2018

Robert E. Huber GmbH şirketi, 
Etra Weber GmbH’i tek mülki-
yetli bağlı şirket haline getirir. 
Otto Hutt’ın halefi olarak, Ro-
bert E. Huber GmbH geleneksel 
markayı yeniden kurar. Marco 
Frei kurumsal liderliği üstlenir.

Köklerine dönüş: Otto Hutt 
GmbH olarak yeniden 
şirketleşme.

Pforzheim şehrinin 250. 
Yıldönümü kapsamında 
sınırlı sayıda “Altın” serisi 
üretilmiştir.

Genel merkez, Robert E. 
Huber’ın daha önceki mekanı 
olan Königsbach-Stein’a 
taşınır.

Otto Hutt GmbH, marka 
relansmanıyla geleceğe 
doğru yeni bir yola çıkmıştır.

1920

1962

1965

1952
1995

Karl Hutt gündelik kullanıma 
uygun, yüksek kalite, gümüşten 
yazım araç ve gereçleri üreten 
bir şirket kurar.

şirket gelişmeye devam eder 
ve Pforzheim’da daha büyük 
bir tesis oluşturur.

Otto Hutt kurumsal liderliği 
üstlenir ve şirkete kendi ismini 
verir

Pforzheim’daki fabrikanın 
ürettiği yazım araçları, yüksek 
uluslararası talep görür. İlk 
sevkiyat yapılan ülkeler Hollan-
da ve Büyük Britanya’dır.

şirket Etra Weber GmbH 
tarafından devralınır. Bu ham-
leyle, şirketin genel merkezi 
Birkenfeld’e alınır.

 1920’den günümüze dönüm noktaları.

Tarih. 
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Büyüleyici doğayla çepeçevre. Mücevher üretiminin ana-
yurdunda köklenmiş. Ustaca yorumlanan yüzlerce yıllık 
zanaatkarlık. Gelenek için aşktan doğan.

Titizlik. 
Kara Orman’da yapılmıştır.

250 yılı aşkın süredir küresel şöhretiyle „Altın şehir“. Hala 
mücevher, saat ve günlük kullanım için gümüş ve altın 
yapımı ürünlerin üretim merkezi. Tecrübe ve kalitenin 
saygın garantörü.

Pforzheim’dan 
Dünyaya. 
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Kusursuz zanaatkarlık. Zanaatlarının ustaları kendi geleneklerinden 
kopmadan modern teknoloji ile kanıtlanmış üretim yöntemlerini bir 
araya getirir. 

Ustalık. 
Sınırların dışında.
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İspatlanmış üretim teknolojilerini 
geliştirmeye devam eden kurum içi 
tasarım atölyesi. Yenilikçi fikirler ve 
türünün tek örneği olan tasarımlar için 
bir alan. Tekrar ve tekrar en yüksek 
talepleri geride bırakma amacıyla 
tasarlama ve geliştirme.

Yenilik

Ustalıklı hassasiyet ve azami özen, 
bu sıradışı maharetin temel taşlarıdır. 
Daima en yüksek teknik düzeyde ve 
sadece seçkin malzemeler kullanarak. 
Örneğin; mekanik yaylı klips. Som pirinç 
üzerinde çalışılmış, bir kat platinyum 
ile kaplanmış, defalarca test edilmiş ve 
işlevsel olarak mükemmel.

Hassasiyet

New impulses arising from the constant optimisaton of procedures and 
production methods. Countless production steps, flawlessly carried out by 
experienced experts. Take the 18-carat gold nib, sanded and polished by 
hand multiple times. Incomparable in its brilliance.

Üstün teknoloji.  
Hissedilir coşku.

Üretimde uzmanlık.



Eşsiz 
hassasiyet, 
malzemeler,
özellikler.
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17. yüzyılda geliştirilen bu oymacılık yönteminin kökleri klasik mücevher en-
düstrisine kadar gitmektedir. Otto Hutt, bu sofistike tekniği halen kullanan 
az sayıda firmadan biridir. Ott Hutt bu hassas süreci manuel olarak devam 
ettirmekle birlikte, çığır açan CNC denetimini ekleyerek daha da ileriye 
taşımıştır. 2015’te Guilloché Tekniği, UNESCO Dünya Kültürel Mirası’nın bir 
parçası olarak kabul edildi.

Guilloché. 
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Yazım araçlarının yüksek kalite altın, platin ve gümüş kaplanması son de-
rece hassas bir prosedür ve azami özen gerektirir. Alman kıymetli maden 
ve mücevher imalatının tam da merkezinde bulunan Otto Hutt, şüphesiz bu 
tekniklerde benzerlerinin en iyisi olarak ustalaşmıştır.    

Kıymetli madenler

Altın. 
Platin.
Gümüş.
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Products by Otto Hutt are subject to 
a constant inspection process. Each 
writing instrument is examined manu-
ally to guarantee first-class quality.  

Denetim

Mükemmel bir görüntü ve kusursuz 
bir renklendirme için ustalıklı bir 
şekilde pek çok kat emay uygulanır 
ve parlatılır. Bu, kıyas kabul etmeyen 
bir derinlik algısı yaratmakla bereber 
son derece sağlam yapılı bir yüzey 
oluşturur.

Emay
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Karakteri olan yazım 
araçları.  
Her tasarım   bir bildiri.
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Klasik pürist. Arketip.

tasarım01 kendisini ana hatlarla sınırlar. Benzersiz bir yazım 
memnuniyetinin garantisi. Klasik, mütevazı, eskimeyen tasarım. En 
iyi malzemelerle kusursuzca yapılmış. Pürist olmakla birlikte güçlü 
bir görsel derinlik etkisine sahip. Birkaç kat uygulanan cila, bu yazım 
araçlarına çarpıcı renklerini ve  keskin parlakluğını verir.

tasarim01
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Kapaklar düz ya da burma çizgili guilloché olarak 
tasarlanmış kırmızı altın kaplama ya da som gümüş-
tendir. Madeni aksam birinci sınıf platin kaplamadır. 
Dolmakalem, roller kalem, tükenmez kalem ve mekanik 
kurşun kalem olarak çeşitleri mevcuttur.

Siyah & Mavi 
tasarım01’in gövdesi birinci sınıf dört kat siyah ya da 
mavi boya ile kaplı bakırdandır. Her kattan sonra dış 
yüzey elle cilalanır

tasarim01
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Dönüşüm. Gözle görülür derecede duyumsal.

tasarım02 klasik tasarım öğelerini geleneksel el zanaatçılığı ile 
harmanlar. Hissedebileceğiniz mükemmel kalite. Kusursuz tasarım. 
Som gümüş kaplama, guilloché, el yapımı. Duyumsal cazibenin çığır 
açan ifadesi. Organik-minimalist estetikten ilham alarak benzersiz bir 
yazım aracına dönüşen.

tasarim02
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Üç çeşit dış yüzey: düz, çizgili ve petek desenli guilloché. Düz 
tasarımın çift renkli versiyonu da mevcuttur, beraberindeki 
çift renkli çelik uçla sunulur. Dolmakalem, roller kalem, 
tükenmez kalem ve mekanik kurşun kalem olarak çeşitleri 
vardır.

tasarim02

Düz, çizgili ve petek desenli guilloché
tasarım02 ele güvenle outran som gümüşten bir gövdeye 
sahiptir. Madeni aksam dayanıklı bir dış yüzeyi garantileyen 
birinci sınıf platin kaplamadır. Bu yazım araçları kuyumculuk 
sanatından gelen özel bir teknik kullanılarak cilalanır.



Saf zerafet. Kusursuz biçimlendirilmiş.

tasarım04 lineer estetiğe bir övgüdür. İncelikli tasarım, tavizi olmayan 
bir amacın hizmetinde. Kompakt boyutlar benzeri olmayan mükemmel 
bir tutuş sağlar. Teknik sofistikasyon ve en yüksek kalitede malzemeler. 
Otto Hutt’ın orijinal tasarımını baz alır. Klasik biçim gelecek için yeniden 
tasarımlandı ve elle rötuş verildi.

tasarim04
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Siyah, platin çiçekli ve krem, rutenyum çiçekli 
Çiçek deseni lazerle işlenerek oluşturulmuştur. Birçok 
boya katmanı dış yüzeyin parlak olmasını sağlar. Her 
yazım aracı platinle kaplanır, vernikle cilalanır, pürüzsü-
zleştirilir ve elde parlatılır.

Burma Çizgili ve Özel Kesim 
Gövde som gümüşten, madeni aksam platin kaplamadır. 
Burma çizgili guilloché çifte kesilmiştir. Prenses Kesimde 
ise toplam sekiz ayrı çizgi kesişir. Mekanik yaylı klips ayırd 
edici bir özelliktir: tamamen som pirinçten işlenmiş ve pla-
tin kaplama ile tamamlanmıştır.

tasarim04
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Damalı siyah ve damalı krem
Gövde ekose desenli guilloché şeklindedir. Daha sonra 
bunlar çeşitli renklerle verniklenir ve son olarak mat 
boyayla boyanır. Dolma kalem ve roller kalem kapakları 
platin kaplamadır.

Düz siyah ve düz krem
Gövde çeşitli renklerle verniklenir ve tamamen kaplanır. 
Daha sonra pürüzsüzeştirilir ve elde parlatması yapılır. 
Dolma kalem ve roller kalem kapakları platin kaplamadır.

tasarim04
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Dalgalı Siyah ve beyaz ile kırmızı altın 
Bir kat siyah ya da beyaz renkli emay uygulandıktan 
sonra, derinliği değişen dalgalar üç boyutlu guilloché 
deseni olarak eklenir. Bunlar kırmızı altın ile kaplanır ve 
birkaç kat daha emay yapılır, her bir katta pürüzlerinden 
arındırılarak parlatılır.

tasarim04

Düz siyah ile kırmızı altın 
Gövde kırmızı altın kaplamadır. Gövdeler çeşitli renklerle 
verniklenir ve tamamen kaplanır. Daha sonra pürüzsü-
zleştirilir ve elde parlatması yapılır. Dolma kalem ve roller 
kalem kapakları da kırmızı altın ile süslenir.
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Dalgalı siyah ve beyaz 
Çok katlı siyah ya da beyaz astar, ardından uygulanan 
guilloché’un zeminini oluşturur. Derinliği değişen üç 
boyutlu çizgiler renkli verniğe işlenir. Dalgalar paladyum 
ile kaplanır ve her bir katta pürüzsüzleştirilip parlatılmak 
üzere birkaç kat daha cilalanır.

Dalgalı Mavi 
Çok katlı mavi vernik zemin, guilloché’un tabanını 
oluşturur. Derinliği değişen üç boyutlu çizgiler renkli 
verniğe işlenir. Bu dalgalar paladyum ile kaplanır ve her 
bir katta pürüzsüzleştirilip parlatılmak üzere birkaç kat 
daha cilalanır.

tasarim04
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Kum
Pirinç gövde ince atlas perdah ile kaplıdır. Daha sonra 
sırasıyla paladyum, özel kum rengi vernik ve mat boya 
ile kaplanır. Birkaç kat daha vernik uygulandıktan sonra 
elde pürüzsüzleştirilerek parlatılır.

tasarim04

Kod
Pirinç gövde tam parlak vernikle cilalı ve paladyum ka-
plıdır. Siyah vernik yüzey grafik desen oluşturmak üzere 
lazerlenir. Bir kat daha paladyum kaplanır ve birkaç kat 
temizleme cilası uygulandıktan sonra elde pürüzsüzleştir-
ilerek parlatılır.



6362

Kusursuzluk ve İşlevsellik.

tasarım05 gündelik hayatınızda size zarif bir şekilde eşlik eder. 
Kibar tasarım. Kompakt ve orantılı. Çift fonksiyonlu. Değiştirilebilir 
“dokunmatik uç” akıllı tablet ve telefonlarda kullanılabilir. Malzemeler 
Otto Hutt’a özgüdür: yüksek kalite, kusursuzca işlenmiş. Komplike 
mekanik klips ve hassas mürekkep kılavuz sistemi fazla söze yer 
bırakmıyor. 

tasarim05
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Kırmızı altın 
Pirinç gövde kırmızı altın kaplama ve ince atlas per-
dahlıdır. Gövdeler birkaç kat cilalanmış baklava desenli 
guilloché’dur.

tasarim05

Platin
Som bakır olan gövde atlas perdahlı ve platin kaplamadır. 
Mat yüzey özellikle rahat bir tutuş sağlar.
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Son kat uygulanan birinci sınıf mat cila bu modele özel-
likle rahat bir tutuş imkanı verir.

Siyah, mavi, yeşil ve sarı 
Som pirinç gövde atlas perdahlı ve platin kaplamadır. 
Kapak birkaç kat renkli vernikle cilalanmış baklava 
desenli guilloché’dur.

tasarim05
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Doğal ifade. İleriye giden.

tasarım06 kusursuz organik bir biçime sahiptir. Verdiği yumuşak his 
geleceği işaret eder. Orijinalin yenilikle buluşması. Kendini ispatlamış 
kalitenin zerafetle birlikteliği. Yeni dış hatlar ve özel elmas aletlerle 
işlenmiş yüzeyler. Karşı koyulmaz sade bir kompozisyonla birleşim.

tasarim06
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Gülkurusu ve beyaz modellerin madeni aksamı gözalıcı kırmızı altınla kaplıdır. Son 
kata özel olarak uygulanan vernik özellikle keyifli bir his verir. Dolmakalemi, tükenmez 
kalemi ve roller kalemi mevcuttur. 

tasarim06

Siyah, kırmızı, gülkurusu, & beyaz
Gövde ve kapak som alüminyumdandır. Elastik klips biçimsel olarak organiktir ve işlev 
bakımından kusursuzdur. Dolmakalem için çelik ve altın uçlar mevcuttur. Siyah ve 
kırmızı modellerin madeni aksamı platin kaplamadır.
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Benzersiz yazım araçları. Sonsuz olasılıklar.

Konfigüratör, özel bir şey arayanlar için kendi yazım araçlarını 
istedikleri gibi tasarlama imkanı verir. Olası yüzlerce kombinasyon her 
dolmakalemi tamamen eşsiz bir parça haline getirir.

Tasarım 06’ya bağlı olarak kalem tutkunları çeşitli renk ve 
dekorasyonlar arasından seçim yapabilir, hatta özel parçalar 
istenildiği gibi kombine edilebilir. Konfigüratör, online olarak ya da 
anlaşmalı perakende mağazalarında bulunabilir.

Gövde ve kapak için 7 farklı renk bulunur:   
buz mavisi, eflatun, mor, yakut kırmızısı, allık kırmızısı, deniz kabuğu 
pembesi, kül rengi.

Tasarımlar şu dekorasyonlarla birleştirilebilir:  
Platin, Altın, Kırmızı Altın, Patlıcan moru.

Kendiniz tasarlayın.
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Çeşit 
Gövde ve kapak için 7 farklı renk bulunur. Tasarımlar 
herhangi bir kombinasyonla birleştirilebilir. Dolmakalemi, 
tükenmez kalemi ve roller kalemi mevcuttur.

Configurator

Bireysellik 
Başlığa kazınmış 6 basamaklı kod açıkça belirtir ki, her 
yazım aracı eşsiz bir parçadır. Talep üzerine kişisel olarak 
biçim verilir.
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Amiral gemisi. Birinci sınıf.
 
tasarım07 sanatsal mükemmeliyetin özüdür. Biçim ve işlevsellik enerjik 
bir gövdeyle birleşir. Kusursuz şekillerin güzelliğine bir reveranstır. 
Güçlü ve zarif. Mutlak birinci sınıf nitelik fikri geri kalanı gölgede bırakır. 
Karakteristik yaylı klipsiyle ustalıkla mükemmel tasarımına kavuşur.

tasarim07



7978

Lake
Gövde ve kapak som pirinç olup platin kaplamadır. Burada 
da gövde ve kapak üzerinde incelikle pürüzsüzleştirilmiş 
guilloché vardır. Çift kat siyah renkli yarı saydam vernik 
ardından yedi kat şeffaf kaplama vardır. Defalarca pürüzsü-
zleştirme işlemi uygulanmış ve elde parlatılmıştır. Her iki 
varyasyon da dolmakalem ve roller kalem olarak mevcuttur.

Gümüş
Gövde ve kapak som gümüştendir. Dolmakalemlerin 
alışılmıın dışında geniş ve yüksek kalite altın uçları vardır. 
Tasarım 07’de karakteristik yaylı klips daha da incelikli 
bir şekilde geliştirilmiştir. Özel bir not:  Gövde ve kapak 
üzerinde incelikle pürüzsüzleştirilmiş guilloché vardır.

tasarim07
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Benzersiz yazım araçları. 

Her insan eşsizdir. Tıpkı Otto Hutt’ın 
yazım araçları gibi. Başlığa kazınmış 6 
basamaklı sayısal kod açıkça belirtir 
ki, o eşsiz bir parçadır. Özgün ve farklı    

Eşiz 
hassasiyet, 
malzemeler,
özellikler.



Otto Hutt GmbH
Remchinger Str. 18 
75203 Königsbach-Stein
Germany

T +49 (0) 7232 30 23 550
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