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Die Mannschaft и Cro представят 

новите екипи на Германия за Европейско първенство 2016 

 

Херцогенаурах/Берлин, 10 ноември 2015 – Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Месут Йозил и 

немската рап звезда Cro представиха новите екипи на немския национален отбор за Европейското 

първенство през 2016. През идната година Die Mannschaft възнамерява да оглави Евро турнирите 

във Франция в класическа черно-бяла визия. По време на концерт пред 700 запалени фенове във 

Football Base в Берлин, играчите на националния отбор и маскирания като панда рапър показаха 

новите домакински екипи на световните шампиони. 

 

Белият екип, комбиниран с черни шорти и черни чорапи, ще се превърне в култовия символ на 

националния отбор за всички поколения фенове. В предната част на новите екипите има и „баркод 

на успеха“ – графика, която показва титлите и успехите на отбора от предишни Световни и 

Европейки първенства. На ръкавите са изобразени и годините на всички тези победи.  

 

„Фланелката за нас е символ на успеха с класическите си цветове, които отново са в перфектно 

съчетание“, казва капитанът на националния отбор Бастиан Швайнщайгер. За първи път 

популярните три ленти на adidas не са на ръкавите, а на предната част на фланелката. Шевовете са 

в черно, червено и златно. Екипът има и модел за жени с вталена, женствена кройка. Оливър 

Бийрхоф от отбора добавя: „Дизайнът на новата фланелка е класически и много изчистен. Така 

искаме да видим и представянето на тима на Европейското във Франция: фокусиран, устремен, 

продуктивен.“ 

Новият екип ще направи дебюта си на терена в Париж на 13-ти ноември по време на приятелската 

среща с Франция. Екипът ще е наличен още същия ден в официалния онлайн магазин на Германския 

футболен съюз www.dfb-fanshop.de, в магазините на Adidas и онлайн на www.adidas.com/football, 

както и чрез специализираните разпространители.  

 

За повече информация можете да следвате www.facebook.com/adidasfootball или adidasfootball в 

Twitter. 

 

 

http://www.dfb-fanshop.de/
http://www.adidas.com/football
http://www.facebook.com/adidasfootball
https://twitter.com/search?q=adidas%20football&src=tyah
https://twitter.com/search?q=adidas%20football&src=tyah
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