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Adidas Originals X Italia Independent ZX FLUX 

 

 

 

Нестандартният, забавен и оригинален бранд за аксесоари Italia Independent се включва в една 

зашеметяваща колаборация с adidas. Ексцентричният предприемач Лапо Елкан преглежда 

богатите архиви на adidas, както и своите собствени, за да почерпи вдъхновение за двете ZX Flux 

серии – Italia Independent print и Italia Independent NPS. 

 

Без да се страхува от експериментиране, принт серията определено е по-смелата от двете. При 

създаването на четирите обувки от серията, италианският бранд се заиграва с интегрирането на 

култови шарки за създаването на съвсем нов дизайн. Анималистични принтове се съчетават с 

вдъхновена от rave културата горна част, в комбинация с ярко розова пета и средна част на 

подметката. Впечатляващите зебра принтове почитат историята на Лапо, а цветовете на 

италианския флаг са интегрирани в трите линии на adidas, в разбъркан ред за по-силен ефект. 

Класически камуфлажни шарки са оформени като кучешки зъб в цвят каки, синьо и черно. 

Наподобяващата сатен горна част на всяка обувка подчертава принтовете, докато трите линии, 

изработени от TPU и прозираща външна подметка добавят технологичен вид. 

 

Втората серия обувки е с по-семпъл дизайн, но детайлите са от огромно значение и при ZX Flux 

Italia Independent NPS. Горната част на моделите е решена в тъмно синьо и сиво, и е изработена от 

вълнената материя Ballistic, вдъхновена от карбоновите нишки, често използвани при луксозните 

автомобили, яхти и самолети. Неопреновата стелка включва принтове на Italia Independent в 

светла тоналност и е решена в камуфлажните шарки, изполвзани и при Italia Independent print 

серията. Прозиращата подметка разкрива още от шарките и показва технологията на adidas 

Torsion, а уникалната пета е изработена от alutex и имитира плетката на горната част на обувката. 
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adidas Originals е автентичният лайфстайл бранд, симоволизиран от Trefoil логото. Серията въдхва 

нов живот на класическите модели на adidas, по начин, съобразен с вкусовете на модерния и 

стилен потребител. 
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