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Една крачка напред: adidas представя първия в света 
изцяло изплетен хибрид на бутонка и чорап 

 
adidas надниква към бъдещето във футбола чрез представянето на 

Primeknit FS 
 

 

Херцогенаурах, 6 март 2014 г. – Малко след появата на първите изплетени футболни обувки - 

adidas Samba Primeknit, adidas дава възможност на феновете да надникнат към бутонките от 

бъдещето чрез представянето на adidas Primeknit FS. 

 

Лимитираната серия Primeknit FS ще бъде произведена в черно, бяло и червено. Това е първият в 

света хибрид между футболна обувка и чорап, който изцяло е изплетен. Уникалният дизайн 

наподобяващ на чорап безспорно придава усещането за „втора кожа“, което ще спомогне за 

перфектното прилягане от пръстите до прасеца. Чорапът подобрява сцеплението между крака и 

топката много по-добре от обувки с познатите горни слоеве, ръбове или ширити. 

 

adidas Primeknit FS е все още в процес на разработка и се счита за „концептуален модел“. Въпреки 

това, adidas в момента работи с топ футболисти, за да финализира детайлите по продукта и да го 

пусне на терена по-късно тази година. Цялостта на дизайна, както и издържливостта и лекотата на 

преждата, ще допринесат за нов вид гъвкавост и комфорт, като същевремененно се подобри 
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стабилността и издържливостта. Всяка прежда е обработена допълнително, така че да гарантира 

водонепроникаемост дори и в най-лошите климатични условия. 

 

Подобно на първите в света плетени бутонки adidas Samba Primeknit, които бяха представени 

наскоро, технологията, изпълзвана за първия плетен хибрид между обувка и чорап, позволява 

оптимизиране и допълнително проектиране на отделни зони, така че да подобрят представянето 

на различните типове играчи.   

 

Маркус Бауман, старши вице-президент на adidas Globul Football, коментира adidas Primeknit FS, 

като заяви: „След представянето миналата седмица на adidas Samba Primeknit – първите в света 

плетени обувки, сме изключително развълнувани да представим на света възможност да 

надникнат в бъдещето на нашите продукти. Появата на adidas Primeknit FS е най-новият елемент 

от футболните продукти на adidas и за пореден път бетонират мястото ни на иноватор в света на 

футбола“. 

 

Можете да научите повече за adidas Primeknit FS и другите новости от adidas, като посетите 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL или се присъедините във Facebook на 

https://www.facebook.com/adidas  или в Twitter @adidasfootball #allin or nothing. 

 

Относно adidas Football: 

adidas е световен лидер в сферата на футбола. Спортният бранд е основен спонсор на най-

големите футболни първенства в света, като Световното първенство по футбол, ФИФА Купа на 

конфедерациите, УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа и Европейското първенство по 

футбол. Освен това, adidas спонсорира водещи футболни клубове като Реал Мадрид, ФК Байерн 

Мюнхен, АК Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-добрите в света играчи са също подкрепени 

от adidas като Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Юзил, Дани Алвеш, Оскар, Шави, Карим Бензема и 

Бастиан Швайнщайгер. 
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