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adidas Originals представя новите модели ZX Flux  

 

 

adidas Originals представя новите модели от серията ZX Flux за сезон Есен/Зима 2014. Линията е 

базирана на култовия модел ZX от 80-те, но предлага модерни и смели разцветки и принтове, 

които са перфектни за съвремения градски човек. Всичко това с неподправеният почерк на 

Originals. 

  

Първата вълна за новия сезон идва със ZX Flux 2.0. Изчистеният дизайн на обувките предлага две 

вариации – Neon и Tonal. При Neon-вариацията фокусът пада върху изчистения дизайн – рамката 

при петата е премахната, докато страничните панели, изработени от кожа, са изрязани за да 

разкрият трите ленти на adidas. Горната част на Tonal моделите е решена в една цветна тоналност, 

като по този начин вниманието е привлечено от нестандартната кройка на предната част на 

обувката и страничните панели от синтетичен набук, включващи култовите три линии. 

 

И двете вариации на ZX Flux 2.0 са вдъхновени от предшественика си ZX 8000. 

 

Втората серия ZX Flux за сезона предлага една съвременна running обувка с креативен дизайн. 

Горната част на моделите е изработена от специално изтъкана материя, а дизайнът създава 

усещане, че сте в постоянно движение. Серията предлага два едноцветни варианта с 

противоположни разцветки. Третият модел, съчетаващ синьо с ярко червено, ще допадне на тези, 

които не се страхуват да експериментират със стила си. 

 

За още по-персонализирано Originals изживяване, adidas представя мобилното приложение 

#miZXFLUX.  С него потребителите могат да използват снимка или изображение от албума на 

смартфона си и да създадат свой уникален дизайн. След като направите избора си, можете да 

оразмерите изображението, да го завъртите и позиционирате дизайна си посредством 360° 3D  
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превю панела на приложението. В последствие може да запазите дизайна си и да го споделяте в 

социалните мрежи.  

 

#miZXFLUX е достъпно за iOS и Android потребителите. 

 

 

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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