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HÁČKY NA ŠATY



Znovu objevte
klasický design



Známkou nejvyššího kulturního rozvoje je 
stav, kdy se předměty každodenní potřeby stávají 
estetickým doplňkem. To je působivě vidět na kolekci 
nábytkových úchytek design classics. Představuje 
nábytkové úchytky, nábytkové knobky a háčky na 
šaty od předních designérů a architektů z minulých 
desetiletí. Licencované reprodukce vycházejí z 
originálních modelů a nákresů. Byly provedeny pouze 
minimální změny, vyžadované novými materiály nebo 
výrobními technologiemi.

 Ve výběru naleznete návrhy německého 
průmyslového designéra Dietera Ramse, “první dámy 
dánského designu” Nanny Ditzel a postmoderního 
produktového designera Michaela Gravese. Kolekce 
obsahuje rovněž návrhy významných zástupců 
amerického designu poloviny minulého století Jense 
Risoma a Paula McCobba, kteří jsou momentálně 
znovuobjevováni na mezinárodních platformách 
designu. 

Ti všichni vytvořili ikonické návrhy, které nebyly 
mistrovskými díly pouze včerejška, ale i zítřka. Moderní 
klasika je synonymem pro nadčasovou estetiku, 
individualitu a kvalitu. Obohacuje nábytek a interiéry 
o design určující styl.
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––– 0908

Jens Risom je jedním z nejznámějších designérů 
amerického stylu poloviny minulého století. Narodil 
se v Kodani a v roce 1940 importoval skandinávský 
design do USA. Židle Risom Lounge Chair, navržená 
v roce 1942, je legendární: kvůli nedostatku 
kvalitních materiálů byly na její výrobu použity 
padákové popruhy. Měkké, plynulé formy typické 
pro estetiku skandinávského designu jsou nedílnou 
součástí Risomova designérského jazyka - jak je 
vidět i na rukojetích, které nedávno znovu představila  
fi rma Häfele. Tři klasická díla z poloviny minulého 
století dodávají nábytku akcent, který je stejně 
elegantní jako osobní.

JENS 
RISOM -

(1916 – 2016)



–––    Jens Risom

 matná černá

 zlatá barva

 leštěný chrom

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

matná černá 70 x 54 x 28 32 102.04.101

zlatá barva 70 x 54 x 28 32 102.04.102

leštěný chrom 70 x 54 x 28 32 102.04.100



11–––10

»Vytvořil jsem americkou verzi 
moderního vybavení domácnosti 
ve skandinávském stylu.«

Jens Risom



158 x 23  x 24 96 102.04.121

158 x 23  x 24 96 102.04.122

158 x 23  x 24 96 102.04.120

–––    Jens Risom

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom



–––12 13

 matný chrom / černá

 černá / kartáčovaná mosaz

 leštěný chrom/ leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

černá / kartáčovaná mosaz 115 x 40 x 39 16 102.04.110

matný chrom / černá 115 x 40 x 39 16 102.04.112

leštěný chrom/ leštěný chrom 115 x 40 x 39 16 102.04.111



–––    Jens Risom



15–––14





17–––16

BODIL 
KJAER -

(1932)

Nábytková úchytka od Bodily Kjaer je prostá a 
bez zbytečností, ale přesto snoubí vynikající užitné 
vlastnosti s moderní estetikou. Dánská designérka 
a architektka Bodila Kjaer v současné době zažívá 
comeback. Mezinárodní výrobci znovu nabízí její 
psací stoly, kartotéky, zahradní nábytek, lampy a 
skleněné vázy z 50. a 60. let minulého století. Motto 
designérky Bodil Kjaer "hledat řešení, která lidem 
usnadní život" zní v dnešní době aktuálněji než 
kdykoli dříve.



–––    Bodil Kjaer

 satinovaný nerez, kartáčovaný

 satinovaný nerez, kartáčovaný

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

satinovaný nerez, 
kartáčovaný

44 x 50 20 102.04.130

satinovaný nerez, 
kartáčovaný

44 x 50 20 102.04.131



––– 1918

»V mých návrzích chci najít 
řešení, která lidem usnadní 
život.«

Bodil Kjaer



–––    Bodil Kjaer



21–––20





23–––22

PAUL 
McCOBB -

(1917 – 1969)

Paul McCobb byl jednou z nejvlivnějších osobností 
amerického stylu poloviny století. Jeho stoly, 
police a taburety – navržené pro kompaktní 
budovy poválečného období – se v USA staly 
nejprodávanějším nábytkem v 50. a 60. letech 
minulého století. Häfele nabízí ucelenou kolekci 
úchytek a knobek vytvořených tímto designérem 
pro nábytek řady Predictor, Planner, Grand Rapids 
a Linear Group. Spojení minimalismu a elegance 
vykazuje jedinečný podpis stylu Paula McCobba. 
Navzdory formální přísnosti vdechuje McCobb 
svému nábytku nezaměnitelný charakter.



–––    Paul McCobb

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

matná černá 25 x 22 102.04.210

zlatá barva 25 x 22 102.04.211

leštěný chrom 25 x 22 102.04.212



12 x 19 102.04.220

12 x 19 102.04.221

12 x 19 102.04.222

––– 2524

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom



18 x 25 102.04.190

18 x 25 102.04.191

18 x 25 102.04.192

–––    Paul McCobb

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom



27–––26

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

matná černá 20 x 29 102.04.200

zlatá barva 20 x 29 102.04.201

leštěný chrom 20 x 29 102.04.202



–––    Paul McCobb

 matná černá

 zlatá barva

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Čep v mm Obj. číslo

matná černá 32 x 9 7 102.04.181

zlatá barva 32 x 9 7 102.04.182

leštěný chrom 32 x 9 7 102.04.180



28 ––– 29

Paul McCobb

»Moje designové ambice jsou 
založeny na jednotě formy, 
jasných liniích a skutečné 
organické funkci.«



92 x 10 x 23 64 102.04.141

92 x 10 x 23 64 102.04.142

92 x 10 x 23 64 102.04.140

–––    Paul McCobb

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom



31–––30

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 128 x 12 x 25 96 102.04.151

zlatá barva 128 x 12 x 25 96 102.04.152

leštěný chrom 128 x 12 x 25 96 102.04.150



–––    Paul McCobb

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 111 x 9  x 26 64 102.04.171

zlatá barva 111 x 9  x 26 64 102.04.172

leštěný chrom 111 x 9  x 26 64 102.04.170

 matná černá

 zlatá barva

 leštěný chrom



138 x 12 x 29 96 102.04.161

138 x 12 x 29 96 102.04.162

138 x 12 x 29 96 102.04.160

33–––32

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom



–––    Paul McCobb



34 35–––





––– 3736

AUGUST 
SCHATTE -
August Schatte byl německým výrobcem zinkových 
odlitků. Nejnověji představené háčky na šaty 
vychází z klasických šatních skříní vyrobených ve 
40. letech minulého století. Funkční design, bez 
zbytečných příkras, mluví sám za sebe a i dnes 
působí nadčasově a moderně. Povrchová úprava 
v leštěném chromu, matné zlaté nebo matné černé 
barvě dodávají háčkům na šaty vlastní estetiku 
a v závislosti na provedení se hodí pro každou 
atmosféru.



–––    August Schatte

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 20 x 60  x 56 20 102.04.231

zlatá barva 20 x 60  x 56 20 102.04.232

leštěný chrom 20 x 60  x 56 20 102.04.230



19 x 141 x 113 20 102.04.241

19 x 141 x 113 20 102.04.242

19 x 141 x 113 20 102.04.240

39–––38

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 19 x 141 x 113 20 102.04.241

zlatá barva 19 x 141 x 113 20 102.04.242

leštěný chrom 19 x 141 x 113 20 102.04.240





––– 4140

Vítejte v sedmdesátkách: háčky na šaty a nábytkové 
knobky od Nanny Ditzel přináší zpět estetiku 70. let 
minulého století.
Jsou vyrobeny ze dřeva a zdobí stěny a nábytek 
v jasných pop-artových barvách. Nanna Ditzel je 
pokládána za “první dámu dánského designu”.
V průběhu své dlouhé kariéry navrhovala nábytek, 
šperky, nádobí, příbory, textil a dokonce i skladovací 
nádoby do kuchyně. Klasická židle “Egg Chair” je 
zřejmě její neznámější prací a dnes je již pokládána 
za ikonu: zaoblená proutěná židle visí na řetězech 
připevněných ke stropu.

(1923 – 2005)

NANNA 
DITZEL -



–––    Nanna Ditzel

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černá 45 x 25 102.04.251

tmavě šedá 45 x 25 102.04.253

světle šedá 45 x 25 102.04.252

červená 45 x 25 102.04.250

terakota 45 x 25 102.04.254

tyrkysově zelená 45 x 25 102.04.255

tyrkysově modrá 45 x 25 102.04.256

 černá

 červená

 tyrkysově zelená

 tmavě šedá

 terakota

 tyrkysově modrá

 světle šedá



43–––42

Nanna Ditzel

»Tři kroky vpřed a dva vzad stále 
znamenají, že jsme udělali krok 
správným směrem.«



–––    Nanna Ditzel

 červená

 černá

 černá

 červená

 tmavě šedá

 terakota

 světle šedá

 tyrkysově zelená  tyrkysově modrá

 terakota

 tmavě šedá

 tyrkysově zelená

 světle šedá

 tyrkysově modrá

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černá 55 x 49 102.04.271

tmavě šedá 55 x 49 102.04.273

světle šedá 55 x 49 102.04.272

červená 55 x 49 102.04.270

terakota 55 x 49 102.04.274

tyrkysově zelená 55 x 49 102.04.275

tyrkysově modrá 55 x 49 102.04.276

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černá 30 x 40 102.04.261

tmavě šedá 30 x 40 102.04.263

světle šedá 30 x 40 102.04.262

červená 30 x 40 102.04.260

terakota 30 x 40 102.04.264

tyrkysově zelená 30 x 40 102.04.265

tyrkysově modrá 30 x 40 102.04.266



45–––44

 tyrkysově modrá

 světle šedá

 světle šedá

 tyrkysově modrá

 tmavě šedá

 tyrkysově zelená

 černá

 terakota  červená

 tyrkysově zelená

 tmavě šedá

 terakota

 černá

 červená

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černá 60 x 52 102.04.291

tmavě šedá 60 x 52 102.04.293

světle šedá 60 x 52 102.04.292

červená 60 x 52 102.04.290

terakota 60 x 52 102.04.294

tyrkysově zelená 60 x 52 102.04.295

tyrkysově modrá 60 x 52 102.04.296

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černá 30 x 28 102.04.281

tmavě šedá 30 x 28 102.04.283

světle šedá 30 x 28 102.04.282

červená 30 x 28 102.04.280

terakota 30 x 28 102.04.284

tyrkysově zelená 30 x 28 102.04.285

tyrkysově modrá 30 x 28 102.04.286



–––    Nanna Ditzel



4746 –––





49–––48

MICHAEL 
GRAVES -

(1934 – 2015)

Michael Graves byl jedním z nejvýznamnějších 
architektů a designérů v době postmoderny. Kromě 
350 budov Graves navrhl i mnoho předmětů 
každodenní potřeby. Nejznámější je jeho konvice s 
pískajícím ptáčkem. Nedávno znovu představené 
nábytkové úchytky od Michaela Gravese mění 
předměty každodenního použití v estetický požitek. 
Promyšlené tvary a vynikající materiály, jako je chrom, 
nerezová ocel a kůže, nejen přitahují pohledy, ale 
také navozují pocit kvality až po konečky prstů.



–––    Michael Graves

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 45 x 33 x 17 16 102.04.301

zlatá barva 45 x 33 x 17 16 102.04.302

leštěný chrom 45 x 33 x 17 16 102.04.300



92 x 35 x 17 64 102.04.311

92 x 35 x 17 64 102.04.312

92 x 35 x 17 64 102.04.310

51–––50

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom



–––    Michael Graves

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá 36 x 18 x 25 15 102.04.321

zlatá barva 36 x 18 x 25 15 102.04.322

leštěný chrom 36 x 18 x 25 15 102.04.320

 zlatá barva

 leštěný chrom

 matná černá



79 x 20 x 34 64 102.04.331

79 x 20 x 34 64 102.04.332

79 x 20 x 34 64 102.04.330

––– 5352

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Rozteč otvorů
v mm

Obj. číslo

matná černá

zlatá barva

leštěný chrom

 zlatá barva

 matná černá

 leštěný chrom



–––    Michael Graves



55–––54

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

leštěný chrom 31 x 25 x 51 - 102.04.340

leštěný chrom 132 x 25 x 51 96 102.04.350

 leštěný chrom

 leštěný chrom



–––    Michael Graves

Michael Graves

»Můj oblíbený projekt je 
vždy ten následující.«



57–––56

 antracitová barva kůže, leštěný chrom

 přírodní barva kůže, leštěný chrom

 hnědá kůže, leštěný chrom

hnědá kůže, leštěný chrom 132 x 26 x 29 96 102.04.370

přírodní barva kůže, leštěný chrom 132 x 26 x 29 96 102.04.371

antracitová barva kůže, leštěný chrom 132 x 26 x 29 96 102.04.372

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

hnědá kůže, leštěný chrom 29 x 29 - 102.04.360

přírodní barva kůže, leštěný chrom 29 x 29 - 102.04.361

antracitová barva kůže, leštěný chrom 29 x 29 - 102.04.362





59–––58

DIETER 
RAMS -

(1932)

Dieter Rams je nejikoničtějším německým 
průmyslovým designérem. Jeho rozhlasové 
přijímače navržené pro výrobce elektroniky Braun 
jsou součástí sbírky Muzea moderního umění v 
New Yorku a – stejně jako jeho nábytek – jsou vždy 
koncipovány výhradně z pohledu uživatele. Forma 
následuje funkci. Ramsovy designové návrhy jsou 
určeny k tomu, aby sloužily, a ne k tomu, aby kladly 
požadavky. Tato fi lozofi e designu je rovněž vyjádřena 
v nábytkových úchytkách navržených Dieterem 
Ramsem: bez zbytečností jsou tvořeny jednoduchou 
formou a povrchem vyrobeným z termoplastu, který 
je příjemný na dotek. Úchytky od Dietera Ramse 
dodávají nábytku nadčasovou kvalitu. Ve velké 
čistotě jeho děl se skrývá téměř meditativní krása.



–––    Dieter Rams



61–––60

 matná černá / leštěný chrom

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

matná černá / leštěný chrom 40 x 17 x 35 32 102.04.380



–––    Dieter Rams



63–––62

Dieter Rams

»Správný design je jen tak 
velký, jak je potřeba.«





65–––64

(1959)

Jasper Morrison, jeden z nejúspěšnějších designerů 
současnosti, je autorem výrazu “supernormální”. To 
znamená, že dobrý design by měl být elegantní, 
jednoduchý a omezený jen na to podstatné, aby 
bylo použití předmětu intuitivně pochopitelné. Proto 
jsou Morrisonem navržené šatní háčky a nábytkové 
knobky z eloxovaného hliníku ztělesněním čisté 
formy. Není na nich nic přikrášleného, rušivého ani 
zbytečného. Z Morrisonova pohledu čistá forma 
předmětů krystalizuje po dlouhou dobu a odolá 
i změnám módy v budoucnosti.

JASPER
MORRISON-



–––    Jasper Morrison

 zlatý elox

 přírodní elox

 černý elox

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

černý elox 16 x 32 102.04.391

zlatý elox 16 x 32 102.04.392

přírodní elox 16 x 32 102.04.390



14 x 32 102.04.401

14 x 32 102.04.402

14 x 32 102.04.400

67–––66

 zlatý elox

 černý elox

 přírodní elox

Povrchová úprava
Rozměr 
v mm

Obj. číslo

černý elox

zlatý elox

přírodní elox



–––    Jasper Morrison

Jasper Morrison

»Kvalita designu by měla být 
vyjádřena spíše použitelností 
než formou.«



69–––68

 zlatý elox

 černý elox

 přírodní elox

Povrchová úprava Rozměr v mm Rozteč otvorů v mm Obj. číslo

černý elox 34 x 90 x 34 20 102.04.421

zlatý elox 34 x 90 x 34 20 102.04.422

přírodní elox 34 x 90 x 34 20 102.04.420



–––    Jasper Morrison

 zlatý elox

 přírodní elox

 černý elox

Povrchová úprava Rozměr v mm Obj. číslo

černý elox 26 x 34 102.04.411

zlatý elox 26 x 34 102.04.412

přírodní elox 26 x 34 102.04.410



71–––70
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