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adidas променя правилата във футбола с обувки без връзки  
 

Иван Ракитич, Оскар и Месут Йозил бяха първите, които пробваха поредната 
иновация на бранда аdidas football Laceless - обувки без връзки, които ще променят 

играта през 2016 
 

adidas обявява революционните Laceless – обувки без връзки, които надграждат вече 
утвърдени технологии като Primeknit и са първата иновация на обновения футболен екип на 
спортния бранд. Новият модел е дело на нов тим, начело със Сам Хенди и Дийн Локис. С 
него лидерът в индустрията променя правилата на играта за пореден път и твърдо вярва, че 
тези обувки ще повлияят бъдещето на спорта. Сред първите спортисти, които се докосват до 
революционните Laceless са някои от най-големите звезди на зеления килим - Месут Йозил 
от Арсенал, Иван Ракитич от ФК Барселона и полузащитникът на Челси – Оскар, които първи 
показаха обувката в социалните си мрежи. Преди всички, те получиха чифт, изпробваха ги, а 
реакциите може да проследите в личните им туитове.  
 
Със специална доставка до дома си в Барселона, Иван Ракитич получи adidas Leceless и 
коментира: „Разбрах, че аdidas ще правят нещо ново и различно и вече нямам търпение да 
ги обуя и да видя, как ще се представят на терена.“  
 
„Пасват на крака ми, сякаш са залепени. Това е бъдещето. Невероятни са!“, сподели в twitter 
Оскар. През 2016 очаквайте да видите обувките на още от най-големите звезди на терена.  
 
Laceless са следващата oсновополагаща стъпка от лидера на иновациите в спорта аdidas. 
Брандът променя правилата за пореден път, след като направи дебюта на технологията 
Primeknit през 2014 година и пусна лимитирана серия, изплетена от подметката до езика. 
Плетената горна част на обувката осигурява по-високи нива на гъвкавост и комфорт, а 
специалната вълнена плетка осигурява стабилност и здравина, каквито до тогава даваха 
конвенционалните обувки. Един от футболистите, играли с плетените обувки е Луис Суарес 
от Ливърпул, който вкара с тях първия гол на самото им представяне в дербито с Манчестър 
Юнайтед. От тогава adidas не спират да търсят още по-добри начини да направят играта на 
футболистите печеливша. И тъй като обувката е почти съвършена – непромокаема, 
свръхлека и адаптираща се към крака, брандът реши да махне връзките и да подобри 
дизайна, като се вдъхнови от супер колите на бъдещето.  
 
аdidas са убедени, че ще променят играта за пореден път. „Усещането, което ни дават 
играчите, от които се инспирираме ни движи напред към нови открития, с които да им 
помогнем  да покажат най-доброто от себе си.“  
 
Цялото видео с футболистите можете да гледате тук 
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