12

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E
R

– Vores erfaring garanterer det bedste resultat,
fortæller Kalman Hafner. Firmaet støber således
dagligt i mange forskellige legeringer herunder
guld, sølv, platin, bronze og kobber samt
firmaets specialitet; støbning med sten.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Kalman Hafner startede sin
virksomhed for 43 år siden
som ene mand. I dag er
firmaet blandt Europas største
og førende højteknologiske
smykkestøberier med over
13

270.000 modeller i arkiverne.
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Kalman Hafner
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STØBNING
SOM ÆRESSAG

Sølvring
med sten.
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Af Christia Schmidt. Foto Kalman Hafner
S

Interessen for støbning

har Kalman Hafner haft, siden han var ganske
ung. I sin fars tandlægeklinik i Wien kunne
han gøre sig sine første erfaringer, og da en
af klinikkens kunder fortalte varmt om
guldsmedeskolen i Pforzheim i Tyskland,
ansøgte Kalman og blev optaget som blot
syttenårig.
Som udlært blev han spurgt, om han
ville arbejde i det firma, hvor han havde
stået i lære, men Kalman Hafner havde sine
egne planer. Som 23-årig startede han i
1967 sit eget enkeltmandsfirma i Pforzheim. Arbejdspresset fra en hastigt voksende kundegruppe tvang ham dog snart til at
ansætte medarbejdere – i dag har firmaet

M

35 – og til løbende at opfinde nye teknikker og produktionsmetoder, der kunne opfylde kundernes ønsker og behov.
Interessen for at opfinde nye teknikker
og maskiner har fulgt Kalman Hafner lige
til i dag, hvor han stadig er aktiv i firmaet
og deler sin tid mellem at pleje kunderne
og at udvikle ny teknologi. Med sig på
ledende poster har han sin kone Ute, sin
bror Viktor og sin søn Robin og bakkes desuden op af en team af motiverede og
meget erfarne håndværkere.
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270.000 modeller
– Igennem årenes løb er det blevet til en
samling på over 270.000 modeller og gum-

Guldtræ
med diamanter.
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Hver model er unik grundet variationer
i vægt og indhold. Derfor har Kalman
Hafner ikke en generel prisliste, men
afgiver med glæde tilbud på konkrete
opgaver. Man skal blot sende dem en
model, et foto eller en skitse.

miforme for kunder over hele verden. Alle
modeller er naturligvis ophavsretligt beskyttede, fortæller Kalman Hafner.
– Der er blandt andet flere bemærkelsesværdige ordrer som mindemedaljonen
for De Olympiske Lege i Mexico 1968, den
berømte Golden Camera for tysk tv samt
modeller af smykkesamlinger for en lang
række internationale popstjerner.
– Vi leverer vores kunders præcisionsstøbninger i den højeste kvalitet i en hvilken som helst legering, kunden måtte
ønske, og med den kortest mulige produktionstid, uanset om det drejer sig om et
enkelt stykke eller en stor produktion, fortæller Kalman Hafner.
Han forklarer, at det kan lade sig gøre,
blandt andet fordi firmaet har en meget
stor kapacitet, hvor der dagligt støbes store
batchserier i guld, sølv, platin, messing,
bronze og kobber. Dagligt produceres også
støbninger med sten, som er et af firmaets
særlige specialiteter.
Desuden benytter man sig af den
nyeste teknologi inden for alt fra produktion over administration til kundeservice.
Det er nærmest en æressag for Kalman
Hafner, hvis motto synes at være; findes
der ikke en maskine eller en teknik, der kan
løse opgaven, så opfinder vi den.
– Man kan regne med, at vi leverer til
den aftalte tid og til den rigtige pris, smiler
Kalman Hafner med stolthed.

Fuldt-færdig-service
At ny teknologi anvendes aktivt i kundepleje demonstreres af firmaets nye hjemmeside (både på tysk og engelsk), hvor man
døgnet rundt online kan bestille nye produktioner af sine modeller.
– Vi kan tilbyde at tage hånd om alle
dele i processen, forklarer Kalman Hafner.
For eksempel kan man spare tid ved at
lade Hafner plotte voksmodellen direkte fra
en CAD fil, som man kan sende per mail,
eller man kan vælge at sende sin egen
voksmodel klar til støbning.
– Hvis vores kunder ønsker deres smykker leveret fuldt færdige, kan de nyde godt
af vores all-in-one service. I tilgift til støbning og støbning med sten tilbyder vi alle
slags guldsmedearbejder og teknikker,
voksmodellering, fatning, polering, galvanisering og laserarbejde. Fordelen for kunden er hurtigere og billigere produktion.
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Robin Hafner (til højre) og Viktor Hafner, der begge besøger messen i Bella Center.
– At være tæt på kunden er vigtigt for os, fortæller de to ledende medarbejdere i firmaet, på
hvis hjemmeside man med få klik kan genbestille nye ordrer på allerede eksisterende modeller eller
indsende nye.
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Kig til en del af støberiet på Schillerstrasse 6 i Pforzheim.
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Besøger Bella Center
Kalman Hafner besøger også i år messen i Bella Center. Firmaet har tidligere været blandt udstillerne og håber på, at guldsmede i Danmark vil
huske Viktor og Robin, der på
deres stand viste præsentationsfilm om firmaet, mens de
serverede cocktails, tyske
hvide pølser og øl fra Pforzheim.
– Siden 2006 har vi besøgt
messen hvert år og har fortsat
fået nye kunder i Danmark
også gennem mund til mund
metoden. Vi er taknemmelige
for den tillid og loyalitet, som

vores mange danske kunder har
vist os og ser frem til en succesrig fremtid med nye udfordringer, fortæller Robin Hafner, der
sammen med Viktor er at træffe
på Bella Center i år.
www.hafner-guss.de

Øverst forme designet i CAD CAM og til venstre silikoneform.

Herunder vokstræ, sølvtræ og gummiform.

Hej!
Jeg hedder Christian.
— Det er mig, der skriver og
layouter Design Ure Smykker.
Skal jeg også lave design og

FOTO IBEN BØLLING KAUFMANN

tekst for dig?
Ring og hør, hvordan dit firma kan
præsentere sig lige så flot som dine varer:
Hjemmeside – Kataloger – Annoncer – PR

Telefon 22 37 45 82
Mail cs@designuresmykker.dk

