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Vše, co pro nás má velkou cenu.

První prototyp 1972. Koncept zůstává –
technika vyzrála až na stupeň perfektnosti.

PŮVOD
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Budoucnost potřebuje vize a

NADHLED

v podnikání

Milióny spotřebitelů po celém světě používají jedinečný vynález z
Německa: samonavíjecí vodítko flexi. Nejen, že jsme jedničkou na
trhu v téměř 90 zemích, ale jsme také vynálezcem samonavíjecího
vodítka a vizionářským průkopníkem inovací. Od roku 2010 se flexi
řadí mezi značky století. Na toto ohodnocení „Německými standardy“
jsme náležitě hrdí, protože tak patříme mezi nejúspěšnější výrobce
v Německu, kteří svými myšlenkami a patřičnou porcí průkopnického
ducha udávají směr dění. Budoucnost má mnoho možností.
S ohledem na vše, co pro nás má vysokou cenu, budeme schopni tyto
možnosti využívat s příslušnou odpovědností. Protože budoucnost
znamená prostor pro naši svobodu.

Manfred Bogdahn
Zakladatel a jednatel společnosti

VIZE
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Děláme jen jednu věc,
		
ale zato s velkým

NADŠENÍM
Originální samonavíjecí vodítko flexi se vyznačuje patentovaným, po
technické stránce vysoce moderním, pružinovým systémem a mnoha
inovacemi, na které se vztahují autorská práva. Inovativní technika,
komfortní zacházení, vysoce kvalitní materiály a exkluzivní manuální
zpracování jsou základem perfektního provedení samonavíjecího vodítka.
Nezáleží na tom, zdali se jedná o klasické, sportovní, módní či elegantní
vodítko – široká škála produktů je zdrojem nadšení pro každého psa a
každého majitele psa.

Ř E M E S LO
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Bezmezná svoboda díky geniální

INOVACI

Samonavíjecí vodítka flexi jsou vysoce komplexními a precizními produkty.
Co před 40 lety začalo radikálním vylepšením spouštěcího mechanismu
motorové pily, se dnes řadí do špičkové technologie prémiových produktů
v odvětví.

VÝZKUM
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Tradice, inovace, kvalita			
			
Made in

GERMANY
Skupina flexi Bogdahn Group, rodinný výrobní podnik, vyrábí
výhradně na území Německa. Ve výrobním závodě v Bargteheide
u Hamburgu vzniká vše, počínaje návrhem až po výrobu vysoce
kvalitních produktů – Made in Germany.

V Ý R O B N Í Z ÁV O D
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Samonavíjecí vodítko flexi se vyznačuje kvalitou, bezpečností a svým provedením.
Originální produkty z podniku flexi jsou zdrojem velkého nadšení miliónů milovníků
psů po celém světě. Cení si techniky, kvality, hladkého chodu a jednoduchého
zacházení. V dnešní době flexi dodává samonavíjecí vodítka do téměř 90 zemí světa
– s označením „Made in Germany“.

MEZINÁRODNÍ

13

Značka

STOLETÍ

Vyznamenání vypovídají o hodnotách. Právě to platí pro ocenění
mezinárodních odborných časopisů a organizací, působící v oblasti
chovu domácích zvířat. Produkty flexi udávají takt pokroku a od
roku 2010 patří mezi značky století, kam je prémiově řadí „Německé
standardy“. Mezi další ocenění patří „Consumer’s Digest Best Buy
Award“, dále „red dot design Award“ a nakonec „Editor’s Choice Award“
redakce amerického časopisu „Dog Fancy“.

OCENĚNÍ
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Průkopnický duch | Zkušenost | Technologie

SVOBODA NA VO DÍTKU

SVOBODA
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V dnešním světě, který se stále razantněji mění, v kterém se úsilí,
vynakládaná na dosahování nejvyšších možných zisků, stávají
hmatatelným zdrojem obav, se snažíme si zachovat etické a morální
zásadní hodnoty, mezi které patří důvěra, spolehlivost, slušnost,
upřímnost a odpovědnost.
Ve smyslu těchto zásad vedeme náš výrobní podnik již od roku 1973.
V severním Německu sídlíme již po dobu 40 let. Sebe vnímáme jako
nedílnou součást regionu a lidí, kteří v něm žijí. Tato skutečnost a
to, že vyrábíme výhradně v Německu, je pro našich přibližně 300
spolupracovníků velkou motivací a pro ně a jejich rodiny znamená
hluboký projev důvěry do našich zásad.
Tímto způsobem a naší činorodostí dosáhneme také v budoucnu našich
vysoce stanovených cílů dle motta:
„Nepřestávej nikdy začínat, nezačínej nikdy přestávat.“
(Marcus Tullius Cicero)
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