
 Информация за медиите 
 

                                    

adidas с еко-съобразни спортни линии  

Новият дизайн на моделите adidas Running и adidas by Stella McCartney са с намален 

отпадъчен материал, като запазват високото си качество 

adidas въведе революция в разработката на ключовите си модни линии, за да намали 

замърсяването на околната среда, същевременно запазвайки високото им качество и 

стил. В резултат от креативната работа на екипите на сериите Running и adidas by Stella 

McCartney, спортната марка промени начина на производство на моделите, 

подобрявайки ефективността на новите продуктовни линии с цел ограничаване на 

фабричните отпадъци.  

Поставяйки акцент върху уникалния дизайн и производствен процес, adidas разработи 

кратко  видео, което разказва историята на своите модели с нисък екологичен 

отпечатък.  Анимацията илюстрира начина, по който компания постоянно открива нови 

начини да подобрява своята работа и да интегрира нововъведения. Концепцията на 

видеото е да демонстрира уникалния мисловен процес, вложен в дизайна на сериите, 

подчертавайки факта, че промяната във възприятията и преодоляването на нормите 

може да доведе до по-ефективен дизайн, който не допуска компромиси нито с 

комфорта, нито със стила.  

Серията adidas by Stella McCartney следва холистичен подход, играейки си с няколко 

различни цвята, като същевременно използва 95% органични материали. Линията  

разширява асортимента си с високоекологични продукти, представяйки новите 

тениски с по-малко използван остатъчен материал в ярки цитрусови цветове и меко 

сиво, допълнени с шорти и суитшърти с къс ръкав в бяло и светло зелено, произведени 

със същата технология. Съвременните, природосъобразни техники на кроене 

гарантират, че 95% от плата е използван за крайния продукт, като останалите 5% се 

рециклират или отиват за други нужди. Така никаква част от остатъчния материал не се 

озовава на боклука, а  перфектното качество и стил се запазват – идеално решение за 

тези, загрижени за въглеродния отпечатък, който оставят след себе си.  

Дизайнът на линията Running също постига целите за запазване на високото си 

качество, като в същото време количеството използван материал е оптимизиран. 

Екипът, разработващ линията, постига това, като използва квадратни и правоъгълни 

форми в основните модели, гарантирайки качеството на кройките с еластични 

добавки. Променяйки моделите, дизайнерите успяват да повишат ефективността им с 

96%, т.е. 96% от от материала на чертожната маса отива за крайния продукт. 

„В adidas винаги се стремим да правим продуктите си по-добри, не само чрез 

повишаване на качеството, но и чрез постоянно развитие на процеса на 
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производство. Нашата цел при дизайна на сериите беше да увеличим 

ефективността на моделите, като същевременно сме колкото се може по-

находчиви и креативни. Създаваме продукти, които са високочествени, стилни и 

ограничаващи отпадъците,” – коментира Крейг Вандероф, директор на отдел Global 

Running в adidas. 

Тук можете да гледате видеото, създадено в партньорство с Big Animal Productions. 

Чрез едно парче хартия, видеото демонстрира как материалите могат да бъдат 

използвани по разнообразни и устойчиви за природата начини. 

Линията adidas by Stella McCartney включва: тениска, суетшърт, шапка и плетени 

шорти. Продуктите ще се предлагат на пазара след 1 февруари 2014 г. 

Серията The Running включва: тениска, топ без ръкави, пола, шорти, клин за тичане и 

суетшърт. Продуктите са в продажба от есента на 2013 г. 

*** 

Началото на колаборацията adidas by Stella McCartney беше поставено през сезона 
пролет/лято на 2005 г. и оттогава представлява една уникална концепция за високачествена 
спортна линия за жени. Силно новаторската серия включва дрехи, обувки и аксесоари в 
направленията  тенис, тичане, йога, плуване, велосипедизъм, спортни зали и свободно време 
за сезоните пролет/лято, както и зимни спортове за периода есен/зима. 
 
adidas Better Place 
Колекцията adidas by Stella McCartney е част от програмата adidas Better Place за устойчиви 
продукти. За да бъде един продукт в категорията Better Place, той трябва да бъде произведен 
от по-благоприятни за природата материали, като органичния памук или рециклирания 
полиестер, или по по-екологичен начин, ограничаващ консумацията на вода и енергия и 
отделянето на въглеродни емисии. Както и останалилите стоки на adidas, всички Better Place 
продукти са произведени без използването на опасни материали и при най-високи стандарти 
на работа.  
 
Компанията постоянно ревизира критериите за Better Place продуктите с появата на нова 
информация за това как и къде се произвеждат материалите, чувствителни към природата. По-
долу можете да видите част от материите, които попадат в устойчивата категория. 
 
Рециклирани материали 
В adidas ние използваме разнообразни рециклирани материали, като например вътрешните 
стелки, текстилите, гумите. Рециклирането представлява използването на стари продукти за 
производството на нови, което предовратява загубата на ценни материали, намалява 
консумацията на нови суровини, и ограничава тоталния обем на енергията, необходима за 
добива и преработката на сурови материи в нови продукти. 
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