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ИСТИНСКО МАЙСТОРСТВО 
 

adidas задава нови стандарти в комфорта при спортните 

обувки със серията Pure Leather Pack 

 
 

 

adidas представя новите разновидности на бутонките си adizero f50, Predator и Nitrocharge, като 

част от една серия, която си е поставила за цел да комбинира комфорт и технологии по невиждан 

до сега начин. 

 

В днешно време футболистите имат нужда от бутонки, които предоставят перфектно напасване 

към крака при всякакви условия. Без оптимален комфорт никой играч, не може да покаже най-

доброто от себе си на терена. Поради тази причина adidas преставя серията Pure Leather Pack, 

която задава нови стандарти в комфорта при футболните обувки. Всеки един модел на бутонките 

е изцяло реконструиран с кожа от кенгуру – най-мекият и удобен вид кожа на пазара в момента.   

 

Бутонките adizero f50 са перфектният избор за играчите, които залагат на скоростта. Новите f50 

Pure Leather са специално конструирани за да съчетаят скорост и максимално представяне с 

невероятен комфорт. Перфорираната кожа в областта на петата запазва лекотата на дизайна, без 

да пести от комфорта на висококачествената кожа. Технологията на шевовете предоставя 

максимално прилепяне към крака по време на спринт. 

 

Обувките adidas Predator са с нов дизайн, фокусиран върху максимално усещане на кожата. 

Висококачествената кожа придава ново измерение на култовия силует на бутонките. Гуменото 

покритие в ключовите зони е премахнато, с цел оптимизиране на контрола и усещането над 

топката. Иновативната технология на шевовете предоставя ултимативен контрол над топката за 

играчите, които диктуват играта на терена. 
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Моделът adidas Nitrocharge също е с изцяло променен дизайн, който се възползва максимално от 

висококачествения кожен материал. Специалната лента за задържане на енергията при 

оригиналния модел е заменена с истинска кожа, която предоставя на активния полузащитник 

безпрецедентен комфорт и усет. Новият дизайн е също така насочен към масимална поддръжка 

на стъпалото. Технологията на шевовете позволява прилепяне на бутонките към крака дори и при 

резки движения, докато бродираният панел допълва характеристиките на обувките с 

безпрецедентна поддръжка на петата. 

 

Серията adidas Pure Leather Pack ще бъде достъпна за закупуване на www.adidas.com/football. 

Допълнителна информация може да откриете и на adidas.com/football и 

facebook.com/adidasfootball. Включете се във футболната дискусия в Twitter на @adidasfootball. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  

 

 

За adidas футбол: 

adidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и партньор 

на най-важните футболни турнири в света FIFA World Cup™, Купата на конфедерациите на 

ФИФА, на шампионската лига на УЕФА™, на Европейска лига на UEFA™ и Европейското 

първенство на УЕФА. adidas спонсорира някои от най-добрите футболни клубове в света, 

включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-

добрите играчи в света са и лица на adidas – Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани 

Алвареш, Оскар, Шави, Бастиан Швайнщайгер и Карим Бензема. 
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