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Лео Меси се разписа и в историята на adidas  

Колекцията adizerof50 е вдъхновена от нападателя на Барса 

 

Лео Меси се разписа върху новата бутонка на adidas adizero™ f50 Messi. Колекцията не само е 

парафирана от най-великия футболист, но нападателят на Барса участва активно в разработването 

й. За нейната изработка са изучени всички движения на Меси, а самата бутонка е преминала 10 

основни теста. 

 

Легендата във футбола разбива всички рекорди. Той преодолява препятствията с пъргавина и 

устрем, за да постигне крайната си цел – да асистира или лично да вкара гол във вратата на 

противниковия отбор. Сега феновете имат още една възможност да се докоснат до най-

резултатния футболист в историята на ФК Барселона. Бутонката adizero™ f50 Messi е новият 

представител в колекцията на Меси за adidas. Отличителен знак е логото с подпис на нападателя, 

което беше представено миналата година. 

 

 

 

adizero™ f50 Messi 

 

Дизайнът е изцяло разработен да отговаря на философията на Меси относно футбола. Бутонките 

са решени в червено и бяло – цветовете, които изразяват самия Лео Меси.  

 

Червеното е любимият цвят на гениалния аржентинец. Той напомня за заплахата, която 

представлява Меси на футболното игрище, както и неговата изпепеляваща страст към играта. 
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Докато белият цвят символизира както лекотата, с която вкарва голове, така и бързината, с която 

се вихри на терена.  

 

Контрастът между двата цвята е използван да изрази още едно убеждение на Меси. Той счита, че 

най-силен е тогава, когато е заобиколен и поддържан от отбора. Затова на подметката има бели 

бутони и един единствен червен, коетоизобразява нападателя на Барса и неговите съотборници.  

 

Новата обувка adizero™ f50 Messi комбинира революционна технология и прецизна изработка, 

което я прави възможно най-бързата бутонка на терена. Освен това, тя е и най-леката. Тежи само 

165 г. 

 

Материята, от която е изработена adizero™ f50 Messi има три слоя. Sprintskinе 1,5 мм слой от  

DUALMAX. Това е синтетична материя с оптични кожени зрънца, които позволяват на обувката да 

бъде лека, като същевременно поддържа естественото усещане за допир между бутонката и 

топката. 

 

Sprintwebе 3D материя върху горния слой на обувката. Тя е еластична и същевременно има 

стабилна конструкция. В резултат, дава възможност за изключителен контрол върху топката при 

развиване на висока скорост.  

 

Най-външният слой е направен от Sprintframe. Това е много издържлива и лека материя. Тя 

предлага на играчите перфектно балансирана обувка. 

 

„adizero™ f50 Messi е едновременно голямо предизвикателство и чест,“ – коментира Адреас 

Конрадс, старши продуктов мениджър, adidas Football. „Да имаш своя собствена продуктова линия 

е като да се присъединиш към „Залата на славата на adidas“. Това е признание, което е запазено 

за най-добрите ни активи. Продуктите, които носят подписа на известни спортисти, са създадени, 

за да ги сближат с потребителите. Точно това постигнахме и с колекцията на Лео. Ще продължим 

да работим в тясно сътрудничество с него, като извадим наяве други черти на неговия характер и 

стила му на игра. Всеки път, в който се срещнем, прехвърчат творчески искри и се зараждат 

уникални идеи. Ние ще продължим да вдигаме летвата, за да останем на върха. Точно като Лео“. 
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Създаването на лична колекция на adidas е изключително рядко събитие. Меси се присъедини 

към една малка група от състезатели (само Дейвид Бекъм и Дерик Роуз), които са удостоени с тази 

чест. Сега вече най-добрият футболист в света има своя лично подписана колекция с най-бързите 

обувки в света. 

 

За допълнителна информация: 

• посетете adidas.com/football 

• присъединете се към Facebook профила facebook.com/adidasfootball  

• включете се в разговора @adidasfootballвTwitter 

 

 


