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Баскетболните звезди предпочитат 

Най-леките и най-бързи баскетболни обувки, 
adiZero CrazyLight 

 
Предпочитани от звездата на Чикаго Булс Дерик Роуз, adidas adiZero CrazyLight са най-леките и най-бързи 

баскетболни обувки в света с тегло от само 278 грама. 
 

                               
 
Революционните обувки adiZero CrazyLight, които тежат само 278 грама – 15% по-малко от всички останали баскетболни обувки, помагат 
на играчите да подобрят своето изпълнение на терена и поставят нов стандарт при баскетболните обувки. Направени само от канава, 
аdidas adiZero CrazyLight, са разработвани от Екипа за Иновации и Баскетболния екип на аdidas в продължение на повече от две години и 
всеки детайл в тях има жизнено важно значение. Само най-леките и най-гъвкави материали са избрани при проектирането на най-леките и 
най-бързи баскетболни обувки в света. 
 
SPRINTWEB рамкова структура намалява теглото драстично 
adiZero CrazyLight има SPRINTWEB рамкова структура, по-тънка от 1mm, безшевно залепена към подметката от синтетичен плат. По този 
начин теглото се намалява значително и се осигурява по-голяма подкрепа и сила. Мрежестата подредба на материалите използвани в 
подметката, осигурява вертикална и хоризонтална сила, с което подкрепя играчите във всеки ход. 
 
360 градусов вентилационен комфорт с SPRINTFRAME и TORSION система 
SPRINTFRAME защитата на петата и TORSION системата са свързани, за да осигуряват максимална лекота, загуба на енергия и контрол 
на движенията. Всеки отвор в обувката носи заряд и е свързан към мрежестата структура с цел подпомагане на играчите по време на 
бързи и резки движения. Горната част е изработена от полу-прозрачна синтетична материя, с цел да се намали теглото и да осигури 360 
градусов вентилационен комфорт на играчите. 
 
За баскетбола и adidas 
adidas създава иновативни продукти за най-добрите атлети в света вече повече от 50 години. Различни известни спортисти от легенди от 
миналото до днешните суперзвезди като Дерик Роуз, Дуайт Хауърд, Кандис Паркър, Тим Дънкан и Чонси Билъпс използват adidas 
продукти. adidas подписа договор за партньорство с Националната баскетболна асоциация (НБА) за 11 години на 11 април 2006г.. 
По този начин adidas стана официален доставчик за продукти на НБА, Женската Национална баскетболна асоциация (WNBA) и NBA 
Development League (D-League) от НБА сезон 2006-07. 
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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