
WYSOKIEJ JAKOŚCI SMYCZE 

„MADE IN GERMANY”



�exi:
HISTORIA SUKCESU
„MADE IN 
GERMANY”

Manfred Bogdahn stwarzając 

na początku lat 70-tych swoją 

pierwszą smycz automatyczną 

nie przewidywał, że jego wyna-

lazek stanie się fundamentem 

dla pełnej sukcesu niemieckiej 

�rmy rodzinnej.)... idea „swobo-

dy na smyczy” zostala zrodzona.

To co rozpoczęło się w 1973 r. 

za pomocą mechanizmu piły 

mechanicznej i dwóch prostych 

elementów drewnianych, zapo-

czątkowało sukces marki �exi.

Dzisiaj �exi eksportuje 90% swo-

ich smyczy automatycznych do 

ponad 60 krajów.

Smycze �exi są wytwarzane wy-

łącznie w Niemczech w miejsco-

wości Bargteheide pod Ham-

burgiem. Cel jest przy tym jasny: 

zaoferować milionom właścicieli 

psów z całego świata niezawodne 

smycze najwyższej jakości. Ponad 

200 pracowników dba o to, by 

produkty �exi były stale rozwijane 

i doprowadzane do perfekcji – 

by zapewnić im jakość „Made in 

Germany”.

ZASADA DZIAŁANIA SMYCZY flexi

Na tym można polegać: smycze 

�exi nigdy nie zwisają, ponieważ 

zawsze są lekko naciągnięte. Zin-

tegrowany system hamulcowy za-

pewnia stałą kontrolę nad psem. 

Dodatkowy przycisk stałej blokady 

umożliwia zatrzymanie smyczy, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba. W 

ten sposób Wasz pies znajduje się 

pod stałą kontrolą!

opatentowany system 
zwijania i blokowania 
smyczy do obsługi 
jedną ręką

wyjątkowo cicha 
praca mechani-
zmu, opatento-
wana końcówka 
wylotowa smyczy

taśma odporna na 
ścieranie, wytrzy-
mała na zerwanie 
do 500 kg

długotrwała 
sprężyna mecha-
nizmu zwijaniawytrzymałe 

materiały 

wygodny 
uchwyt powle-
czony miękkim 
tworzywem

ZALETY SMYCZY
�exi
• pewne połączenie człowieka 

i zwierzęcia

• więcej swobody ruchu dla 

psa

• prosta obsługa

• opatentowany system 

hamowania zapewniający 

skuteczną kontrolę w każdej 

sytuacji

• niezawodny system zwija-

nia zapobiegający zwisaniu 

smyczy

• innowacyjny design – kla-

syczny, modny lub elegancki

• najwyższa wytrzymałość 

możliwa dzięki zastosowaniu 

wysokojakościowych mate-

riałów

• trwałe produkty najwyższej 

jakości „Made in Germany“, 

polecane przez fachowców

• precyzja do najmniejszego 

elementu, pełne zadowo-

lenie klientów na całym 

świecie



1 2 3

Dla małych i dużych, grzecznych 

i niegrzecznych, spokojnych i 

tych z temperamentem:

�rma �exi ma dla każdego psa 

odpowiedni model smyczy. 

Musisz ją tylko wybrać ...

•  długość smyczy:

3 metry, 5 metrów, 8 metrów

• wielkość psa:

1 =  SMALL 

2 = MEDIUM

3 =  LARGE

•  rodzaj połączenia:

 LINKA lub TAŚMA

SMYCZE LINKOWE mimo małych 

rozmiarów obudowy odznaczają 

się doskonałymi właściwościami 

rozwijania i zwijania.

SMYCZE TAŚMOWE są dobrze 

widoczne, wytrzymałe i można je 

w całości zwinąć.

DLA KAŻDEGO 
PSA WŁAŚCIWA 
SMYCZ

2 MEDIUM
Przeznaczona dla średniej

wielkości psów takich jak

beagle, foksterrier, średni

brodacz lub pudel.

3 LARGE
Przeznaczona dla dużych

psów takich jak bokser,

collie, golden retriever lub

owczarek.

1 SMALL 
Przeznaczona dla małych

psów takich jak jamnik,

pekińczyk, west-highlandter-

rier lub yorkshire terrier.

Wskazówki dotyczące 

wychowania i zdrowia psa 

jak i nasz cały asortyment 

znajdziesz na stronie interne-

towej www.�exi.de!

FUNKCJE SMYCZY 
�exi

Dzięki ergonomicznie umiesz-

czonym przyciskom hamowania 

i stałej blokady smycze �exi

gwarantują najwyższy komfort 

użytkowania i są przy tym bar-

dzo łatwe w obsłudze ...

FUNKCJA PODSTAWOWA 
Trzymaj smycz za uchwyt, linka albo taśma łatwo 

się rozwija i zwija nie zwisając przy tym. Pies może 

się cieszyć optymalną swobodą ruchu.

KRÓTKI STOP 
Naciskając przycisk hamowania zatrzymasz rozwi-

janie się smyczy.

Można wtedy wygodnie pokierować psa. 

BLOKADA STAŁA
W celu zablokowania smyczy, najpierw naciśnij 

przycisk hamowania w dół i przesuń przycisk 

blokady stałej w przód. Przez pociągnięcie kciu-

kiem (do siebie) możesz w każdej chwili odblokować smycz. 

Wskazówka: blokadę stałą należy stosować tylko wtedy, gdy 

pies ma być prowadzony na krótkiej smyczy.

PRZYCIĄGNIĘCIE PSA
Aby przyciągnąć psa, naciśnij najpierw przycisk hamowania 1  a na-

stępnie wykonaj ramieniem ruch w tył 2 . Zwolnij przycisk hamowania i 

wykonaj ruch ramieniem do przodu 3 . Linka zwija się automatycznie. 

Powtórz te ruchy do momentu, aż pies będzie „przy nodze“.



•  dostępna w dwóch rozmiarach

•  dla psów do 35 kg

•  modny design

•  miękki uchwyt odporny na 

ślizganie

•  cicho pracujący system zwijania

•  kolorowa taśma

•  skórzana końcówka smyczy

•  chromowany karabińczyk

•  4 modne kolory obudowy: 

różowy, seledynowy, lazurowy 

i pomarańczowy

ELEGANCE

•  dla psów do 25 kg

•  ekskluzywna pod każdym 

względem

• błyszcząca, lakierowana obudowa

•  dwukolorowa taśma

•  skórzana końcówka smyczy

•  chromowany karabińczyk

•  8 ekskluzywnych odcieni kolorów:

sza�r-ciemnoniebieski, rubin-czerwo-

ny, szmaragd-zielony, „Sahara”-beżowy, 

ametyst-liliowy, akwamaryn-niebieski, 

onyks-czarny, masa perłowa-biały

•  odpowiednio dobrane obroże 

ze skóry lakierowanej 

(szczegóły - patrz akcesoria)

ELEGANCE
5 m smycz taśmowa

SUMMERTIME

EKSKLUZYWNA IDEA DESIGNU ZAWSZE MODNE

SUMMERTIME
5 m smycz taśmowa 

SUMMERTIME LONG
8 m smycz linkowa 

•  dostępna w dwóch rozmiarach

•  dla psów do 25 kg

•  modny design

•  miękki uchwyt odporny na 

ślizganie

•  cicho pracujący system zwijania

•  kolorowa linka

•  skórzana końcówka smyczy

•  chromowany karabińczyk

•  4 modne kolory obudowy: 

różowy, seledynowy, lazurowy 

i pomarańczowy

•  odpowiednio dobrane obroże 

ze skóry (szczegóły - patrz akce-

soria)

OBROŻE

OBROŻE






