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Зимата ще бъде по-топла с колекция adidas Originals … 
 

adidas Originals продължава да определя тенденциите в стрийт модата със своята зимна колекция 
предназначена за студения и влажен зимен сезон. Колекция аdidas Originals Есен / Зима 2012 обещава 
зима, по време на която вашият личен стил ще изпъкне, благодарение на иновативни продукти, които 

лесно могат да се комбинират един с друг. 
В колекцията се отличават обувките ADIWINTER W и M ATTITUDE W със своите ярки цветове и ST 

SNOW елементи със забавни графични детайли за любителите на зимните спортове, разположени по 
горната и долна част на обувката. Обенинявайки видими детайли от класическия баскетболен модел 

Forum, обувките VARIAL MID STS както и много други продукти ще внесат оригинална зимна 
атмосфера във вашето ежедневие. 

 

    
 
adidas Originals въвежда цветна и вълнуваща продуктова гама за сезон Есен/ Зима 2012. Тази зима, аdidas 
Originals подчертава самоувереността в MEGA колекцията и забавлението в ST колекцията, вдъхновени от 
ежедневието на скейтбордистите. Гамата предлага широк спектър от продукти в различни стилове, както за 
мъжете така и за жените. Колекция аdidas Originals Есен/ Зима 2012 обещава една оригинална зима с 
иновативни продукти, които лесно могат да се комбинират един с друг. 
 
 
Ултра комфорт през цялата зима с обувки adidas Originals MEGA  
Разработена от adidas за модерна визия и удобство, колекция MEGA обединява технически и елегантни 
детайли в своите обувки. В моделите е включена най-леката и най-гъвкава Torsion технология - MEGA Torsion 
Flex, която гарантира ултра удобоство и леко ходене в снега. 
 
Колекция, която събира зимните спортове и стрийт модата в едно 
Линия аdidas Originals ST е създадена ексклузивно за съвременните млади и алтернативни потребители. Като 
част от  колекция аdidas Originals Есен/ Зима 2012  тя е насочена към младежите и всички останали с 
динамичен стил на живот. Серията включва ярки цветове, забавни графики и технически детайли. Обувките 
VARIAL MID STS, изпъкват с видими детайли от класическия баскетболен модел Forum, докато дамския 
модел M ATTITUDE W обединява в себе си и други класически спортове, за да създаде един изцяло нов 
модел с гумена подметка, високо закопчаване, ярки цветове и велурени детайли. В допълнение към 
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колоритната аdidas Originals ST серия от тениски, линията предлага и зимни якета, които ще ви пазят от студа, 
когато снега покрие улиците. Създадено въз основа на класическия модел Firebird, якето ST SNOW ще е 
добро решение за заснежените улици със своята удължена кройка и регулируеми ръкави. 
 
Колекция adidas Originals Есен/ Зима 2012 ще бъде достъпна за всички фенове в представителните adidas 
магазини и оторизираните дилъри на бранда. 
 

 
 
        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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