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De Bijenkorf heeft gekozen voor de collectie etalagefiguren; ‘Opfelia women’ en ‘Filo men’ van Designing 

Haaker, vanwege hun sterke en dynamische uitstraling. De Bijenkorf koos deze collectie ook vanwege de 

perfecte pasvorm én het vakmanschap waarmee de etalagefiguren vervaardigd zijn. De combinatie van 

al deze factoren maakt deze collectie etalagefiguren uniek in hun uitstraling.
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De Bijenkorf in Den Haag heeft voor hun lingerie afdeling gekozen voor de speciale Ophelia lingerie 

etalagefiguren in combinatie met de bijzondere handgemaakte pruiken. Zowel de etalagefiguren als de 

pruiken, zijn afkomstig van de ‘Custom Made’ collectie van Designing Haaker. 
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Voor het nieuwe winkelconcept van Vroom & Dreesman heeft Designing Haaker 45 nieuwe etalage figuren 

ontwikkeld. Designing Haaker leverde 150 stuks ‘Custom Made’ etalagefiguren en display materialen aan 

het eerste gerestylde Vroom & Dreesman filiaal in Leiden.

Designing Haaker levert aan:

Vroom & Dreesman…



Designing Haaker levert aan:

Vroom & Dreesman…



Designing Haaker levert aan:

Vroom & Dreesman…

De succesvol verlopen try-out in Leiden heeft geresulteerd dat Designing Haaker meerdere filialen gaat 

voorzien van de nieuwe serie etalagefiguren.
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Designing Haaker heeft – in samenwerking met het deco-team van Claudia Sträter – ‘Custom Made’ 

etalagefiguren ontwikkeld. Deze collectie wordt door Designing Haaker exclusief geproduceert voor  

Claudia Sträter. De komende tijd worden de ‘oude’ etalagefiguren in alle filialen vervangen door deze 

schitterende nieuwe exemplaren! 
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Het eindresultaat kunt u hier bekijken op de foto’s van de winkel in Antwerpen, de etalages zijn gemaakt 

door het deco-team van Claudia Sträter.











Designing Haaker heeft voor The Society Shop een speciaal op maat gemaakte etalagefiguur gemaakt. 

Maat voering, lengte alles is ‘Custom Made’ (handgemaakt), naar de wensen van The Society Shop.  

Het resultaat: een perfect etalagefiguur waar een kostuum echt tot zijn recht komt.
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Wilt u meer informatie over de Custom Made collectie? 

Bezoek dan onze website www.designinghaaker.nl en neem 

contact met ons op, bel 020 659 22 57 om een afspraak te maken.


