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flexi New Classic – kelatalutinklassikko uudistui 
 
flexi New Classic on täysin uudelleen suunniteltu kelatalutinmallisto, jonka perustana on suositut Classic-
mallit. Uutuusmallistossa on huomioitu erityisesti muotoilu ja ergonomia sekä käytännöllisyys. New 
Classic esiteltiin kesän alussa järjestetyillä maailman johtavilla Interzoo-lemmikkieläintarvikemessuilla 
Saksassa. flexi-talutin mahdollistaa koiran vapaamman liikkuvuuden, mutta samalla säilyttää koiran 
ohjattavuuden ja kontrollin taluttajalla. Mallisto on saatavilla eläintarvikeliikkeistä ja tavarataloista 
syyskuun alusta alkaen. 
 
 Saksalaisen kelatalutinvalmistajan flexin suosittu ja hyväksi havaittu Classic-

mallisto uudistuu huipputeknisillä malleilla, joissa yhdistyvät tyylikäs muotoilu 
ja ergonomia. New Classic -taluttimissa on kookas uudelleenmuotoiltu 
jarrupainike, jonka vuoksi jarrun painaminen on nopeaa eikä siihen tarvitse 
käyttää voimaa. Jarrupainikkeen päällä on erillinen lukituspainike, jolla jarrun 
voi lukita ja kelausmekanismin kytkeä pois.  

 
 Uusiin taluttimiin on liitettävissä flexi VARIO-malliston käytännölliset 

lisävarusteet: Multi box -kotelo ja LED Lighting System. Multi box on kahvan 
alaosaan kiinnitettävä käytännöllinen kotelo. Koteloon voi säilöä koiran herkut 
tai sujauttaa koirakakkapussirullan. LED Lighting System lisää turvallisuutta 
pimeässä liikkuessa. Tarranauhalla flexin kylkeen kiinnitettävä LED-
valaisimessa on kaksi toimintoa, joita voi käyttää yhdessä tai erikseen: 
välkkyvä punainen huomiovalo ja kirkas eteenpäin suuntautuva valo. 
Tarranauhalla kiinnitetty valaisin on irrotettavissa taluttimesta ja käytettävissä 
taskulampun tavoin. 

 
 New Classic -kelataluttimet ovat saatavilla niin nyöri- kuin nauhahihnalla aina 

35 kg painavalle koiralle saakka. Taluttimien kokovaihtoehdot ovat XS, S, M ja 
M-L ja väreinä ovat punainen, sininen ja musta.  

  
 flexi New Classic -kelataluttimet, hinnat noin 12–26 € 

flexi Multi box, hinta noin 7 € 
 flexi LED Lighting System, hinta noin 16 € 
 
Lisätietoja:  www.flexi.de 
 
Jälleenmyynti:  hyvin varustellut eläintarvikeliikkeet ja tavaratalot 
 
Viestintä: Promode Oy, www.promode.fi, puh. 09 170 070 

Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
Marko Vikman, marko.vikman@promode.fi / tuotelainaukset 

 
Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Manfred Bogdahn kehitti flexin vuonna 1973. flexi-kelataluttimet on suunniteltu, kehitetty ja 
valmistettu Saksassa. Hampurin kupeessa Bargteheidessa sijaitseva yritys työllistää noin 300 henkilöä. Maailman markkinajohtajan 
tuotteita viedään yli 90 maahan. Vuonna 2010 flexi sai Brands of the Century huomionosoituksen German Standards -komitealta.  


