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flexi ČO JE    FLEXI  

                   OD  
HIRJAK BROS. SLOVAKIA 

Modelová rada FLEXI  je moderný spôsob ako skĺbiť v jednom 
nástroji všetky podmienky efektívneho plánovania. Jedná sa o 
kožený zápisník, ktorý je možné kedykoľvek doplniť o nové 
náplne. Každý užívateľ, ktorý sa rozhodne zaobstarať si 
zápisník modelovej rady FELXI od spoločnosti HIRJAK BROS. 
SLOVAKIA získa nasledovné benefity produktu: 
 
A./ Zápisník je dopĺňateľný 
FLEXI zápisník nie je všedným koženým diárom, aký nájdete v 
obyčajnej koženej galantérii či papiernictve s lepšou ponukou 
sortimentu. Nejedná sa ani o karisblok tradičného typu, kde 
dopĺňanie formulárov prebieha prostredníctvom krúžkového 
mechanizmu. FLEXI zápisník dopĺňate pomocou jednoduchého 
mechanizmu „pružných pásov“, kde náplne sú do dosiek 
umiestňované a uchycované vo forme náhradných zošítkov s 
formulárovou potlačou. Tieto jednotlivé formulárové zošítky 
môžete ľubovoľne kombinovať – napríklad vo forme: kalendár 
pre aktuálny rok, To-Do plánovanie (t.j. prostredníctvo malých 
čiastkových cieľov), čisté strany, linajkované strany a neustále 
sa doplňujúci sortiment v oblasti plánovania pre FLEXI 
zápisníky. Tento sortiment je dopĺňaný o rôzne doplnky ako sú 
úložné vrecká, záložky či držiak tzv. PENLOOP pre pero, či iný 
písací nástroj.  
 
B./ Efektívna kombinácia náplní 
Ako už bolo spomenuté vyššie tento inovatívny druh 
plánovacieho organizéra je kombinovateľný                                        
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a modifikovateľný z hľadiska aktuálnych preferencií a potrieb 
užívateľa.  Kombinácii ako zostaviť svoj vlastný plánovací 
systém je bezhranične mnoho.  
 
C./ Kvalitné kožené dosky zápisníka 
Všetky zápisníky našej vlastnej výroby bod obchodným 
označením našej dielne „HIRJAK BROS.“ (t.j. HIRJAK 
BROTHERS) sú vyrábané z najkvalitnejších hovädzích hladeníc 
(pozn. z prvotriedneho výberu). Všetky hladenice sú vyrobené 
na SLOVENSKU a prvotný materiál t.j. hovädzie kože 
spracovateľ nakupuje výhradne od tunajších chovateľov.  
Taktiež aj samotné spracovanie koží prebieha výhradne 
tradičným spôsobom v dubových sudoch, kedy nie sú pri výrobe 
zaraďované mechanizmy agresívneho spracovania – nie sú 
využívané agresívne chemické látky a spracovanie prebieha 
bez využitia chrómu. Takáto výroba a spracovanie kože je 
založené na ekologických princípoch, ktoré sú šetrné 
životnému prostrediu. 
 
D./ Krúžková mechanika VS. pružné pásy mechanizmu FLEXI 
Prečo si teda zvoliť organizér FLEXI ? Odpoveď je jednoduchá. V 
porovnaní s diármi/organizérmi a zápisníkmi karisblokového 
typu sú modely FLEXI skladnejšie a zároveň vyžadujú menej 
priestoru pre prenášanie. Ich organizácia je jednoduchšia a 
praktickejšia. Nakoľko sme zároveň výrobcami zápisníkov 
karisblokového typu (t.j. zápisníkov s krúžkovou mechanikou)  
stretávame sa s praktickými názormi priamo z používania od 
našich zákazníkov, ktorí s produktmi pracujú dennodenne        
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Viacerí zákazníci, ktorú už majú skúsenosti s plánovacími 
organizérmi karisblokového typu sa neraz zhodujú, že 
mechanizmy, konkrétne krúžky mechanizmov im zabraňujú v 
písaní až do konca stránky v rámci plánovacieho dňa. 
Jednoducho tento problém niektorí zákazníci vnímajú aj pri 
klasických karisblokoch, kde kovový mechanizmu vnímajú ako 
prvok, ktorý je funkčným spôsobom, ako dopĺňať formuláre a 
náhradné náplne do dosiek zápisníka ale určitým spôsobom 
tento prorok zároveň znižuje komfort pri písaní. A v tomto 
okamihu nastupujú pozitívne plusy „výhody“ mechanizmu 
FLEXI, ktorý je vytvorený a zostavený prostredníctvom 
pružných pásov pre uchytenie náhradných náplní do dosiek 
organizéra.  Pásy žiadnym spôsobom nebránia tomu aby 
plánovanie a písanie v rámci formulárovej stránky prebiehalo 
v komfortnom duchu – pásy jednoducho akoby v zápisníku ani 
neboli zbadáte ich až vtedy, keď potrebujete doplniť svoj 
diár/organizér o nové náplne. Koľkými pásmi je štandarde 
organizér FLEXI vybavený? Štandardne je diár/ organizér tohto 
typu vybavený 4-pružnými pásmi, pričom obsadenosť v 
základnom balíčku: „sú vyťažené tri pásy“ (pozn. nasledovné 
základné náplne v štartovacom balíku: 1xkalednárium na 
aktuálny plánovací rok, 1xTo-Do Listy pre plánovania splnených 
čiastkových resp. tzv. malých cieľov napríklad vrámci dňa, t.j. 
plnenie cieľov zaškrtávaním vykonaných činností a úloh; 1x 
čisté strany – ktoré môžete využiť pre kreslenie, vyznačovanie 
grafov, obrázkov a iných nákresov a pod. ; Váš základný tzv. 
„štartovací balíček je možné doplniť o iné náplne podľa 
aktuálnej ponuky“ (napríklad linajkované ... a pod...); 
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E./ Moderné farebné variácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neustále sa snažíme modelovú radu FLEXI niečím inovovať. 
Snažíme sa aby aj napriek inovatívnemu spôsobu organizácie 
napredoval aj samotný dizajn výrobku v duchu nových a hlavne 
moderných trendov.  
 
Organizér FELXI momentálne nájdete v sviežich farbách ako 
sú: červená, zelená, modrá, žlatá, hnedá, čierna a iné varianty, 
ktoré nájdete v našom e-shope: www.hirjakbros.com 
 
 

http://www.hirjakbros.com/
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F./ Ručná výroba  
Všetky produkty vyrábané našou rodinnou firmou sú vyrábané 
ručne, čo zaručuje, že každý kus si vyžaduje pri výrobe 
individuálny prístup. Takto vyrobený výrobok sa na rozdiel 
od strojovo spracovanej produkcie vyznačuje prvotriednou 
kvalitou, ktorá vydrží aj pri každodennom používaní doslova po 
celé generácie.  Kúpou výrobkov od spoločnosti HIRJAK 
BROS. objavíte tradičnú kvalitu kožených výrobkov, akú si 
mohli dopriať naši starí rodičia, kvalitu, ktorá sa po nástupe 
strojovej výroby v dnešnej dobe už takmer vytratila. 
 
G./ Kvalitný papier s certifikáciu PEFC™  
Pri zápisníkoch a diároch je dôležitá kvalitná väzba kvalitné 
vonkajšie dosky ale nie menej dôležitý je kvalitný papier. 
Hľadali sme skutočne dlhú dobu, kým sme objavili ten 
najkvalitnejší. Ideálne jemný a zároveň odolný aj pri písaní 
plniacim perom či obyčajnou ceruzkou. Zároveň papier s 
historickým nádychom – teda nie ten bežný kancelársky, ktorý 
je bielený kyselinami, ale niečo výnimočné  - „papier vhodný 
veľkých myšlienok“. A taký sme objavili. Vďaka jemne 
žltkastému (krémovému) nádychu sa jedná o skutočný skvost 
vhodný parného pisateľa, manažéra resp. umeleckého 
profesionála.  
 
*** VEDELI STE, ŽE?      
Pri našich výrobkoch používame jedine najkvalitnejší papier s 
certifikáciou PEFC™. Papier pochádza z lesov 
obhospodarovaných trvale udržateľným spôsobom a 
kontrolovaných zdrojov. 
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PRUŽNÉ PÁSY AKO FUNKČNÝ 
MECHANIZMUS UCHOPENIA 

NÁHRADNÝCH POZNÁMKOÝCH 
NÁPLNÍ   (Návod výmeny náplní) 

KROK č. 1 

Prejdite v rámci náplne do časti, kde sa nachádza 
„pružný pás“, ktorý drží náplň uchopenú v 
kožených doskách.  
 
Pružný pás sa vždy nachádza v stredovej časti 
náhradnej náplne, ktorá je vložená v kožených 
doskách prostredníctvom pružného pásu. 
 
                                                                    Prejdite ku kroku č. 2  
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PRUŽNÉ PÁSY AKO FUNKČNÝ 
MECHANIZMUS UCHOPENIA 

NÁHRADNÝCH POZNÁMKOÝCH 
NÁPLNÍ   (Návod výmeny náplní) 

KROK č. 2 

Opatrne vytiahnite náplň, ktorú plánujete nahradiť 
nocou náhradnou náplňou. 
 
 
 
 
 
                    Prejdite ku kroku č. 3  
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NÁHRADNÝCH POZNÁMKOÝCH 
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KROK č. 3 

Do prázdneho „pružného pásu“ umiestnite novú 
náhradnú náplň. 
 
 
 
                     Prejdite ku kroku č. 4  
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KROK č. 4 
Náhradnú náplň vložte tak aby sa úchyt / t.j. pružný 
pás dostal do stredovej časti „náhradnej náplne“  do 
oblasti polo-otvorov, ktoré sa nachádzajú v hornej a 
dolnej časti každej náhradnej náplne.  
Tieto  otvory majú všetky náhradné náplne pre FLEXI 
z našej výroby a slúžia pre zaistenie náplne – náplň 
tak nemá šancu vykĺznuť z pružného „pásu“;  
 
               Prejdite ku kroku č. 5  
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KROK č. 5 

Výmena náplne je dokončená.  
 
Náplne v doskách sú pevne uchytené a vďaka 
praktickým/funkčným polo-otvorom ostávajú 
pevne na mieste a nehrozí, že by došlo k ich 
samovoľnému vykĺznutiu.  
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                                                  O SPOLOČNOSTI HIRJAK BROS. SLOVAKIA 
 
HIRJAK BROS. je SLOVENSKÁ rodinná firma zaoberajúca sa 
výrobou a následným predajom exkluzívnych kancelárskych 
potrieb. Všetky výrobky vyrábame ručne pričom používame iba 
najkvalitnejšie materiály prvej akostnej triedy. Hovädzie usne 
nakupujeme výhradne od výrobcov zo Slovenska, ktorí ich 
spracovávajú tradičným prírodným spôsobom bez využitia 
moderných a agresívnych chemických postupov. Taktiež aj 
samotné šitie výrobkov prebieha výhradne s využitím 
tradičných výrobných metód. Všetky produkty vyrábané našou 
rodinnou firmou sú vyrábané ručne, čo zaručuje, že každý kus 
si vyžaduje pri výrobe individuálny prístup. Takto vyrobený 
výrobok sa na rozdiel od strojovo spracovanej produkcie 
vyznačuje prvotriednou kvalitou, ktorá vydrží aj pri 
každodennom používaní doslova po celé generácie. Kúpou 
výrobkov od spoločnosti HIRJAK BROS s.r.o., objavíte tradičnú 
kvalitu kožených výrobkov, akú si mohli dopriať naši starí 
rodičia, kvalitu, ktorá sa po nástupe strojovej výroby v dnešnej 
dobe už takmer vytratila. 
 
       "Objavte spolu s nami výrobky, ktoré majú vlastnú dušu.„ 

 
Začiatky... 
Na začiatku tu bola myšlienka. Myšlienka robiť veci inak, než 
konkurencia.  Rozhodli sme sa slovenskému spotrebiteľovi 
priniesť kvalitné kožené zápisníky a diáre, ktoré budú celkom 
iné ako tie, ktoré nájdete v obyčajnom papiernictve. Denníky a 
zápisníky, ktoré budú kvalitné, ručne viazané v tej 
najkvalitnejšej hovädzej koži.       
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Presne také, aké sa v súčasnej dobe nikde na území SR 
nevyrábajú. Zápisníky a diáre, aké nájdete vo Florencii v 
Taliansku... 
 
Názov spoločnosti... 
Ako už bolo spomenuté spoločnosť je rodinného charakteru,   
a preto aj názov korešponduje s touto skutočnosťou.  
 
Názov spoločnosti vychádza z kombinácie priezviska 
zakladateľov „Hirjak“ a anglického slova „Brother's“ (pozn. v 
SK: bratia) v angl. skratke: „Bros.“ – napriek anglickému 
prídavku sú produkty spoločnosti vyrábané na SLOVENSKU a 
jedine z materiálov od tuzemských výrobcov a spracovateľov. 
 
Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojní počas celého 
času, ktorý strávite s ich používaním.  

 
 
    bratia 

   HIRJAKOVCI 
                                    zakladatelia HIRJAK BROS. 
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