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Забравете за студа с adidas CLIMAHEAT 
 

Иновативната Climaheat колекция на adidas поддържа топлината на 
тялото в студените месеци 

 
Херцогенаурах, 2 ноември – Новата есенно-зимна колекция Climaheat на adidas съчетава 
иновативнa технология и материали в облекло и спортни обувки, които помагат на спортистите 
да забравят за студа и да поддържат добро представяне и през зимните месеци, дори при 
минусови температури. Тази зима adidas представя нова усъвършенствана колекция от дрехи и 
обувки с Climaheat технология. Германската компания е разработила нови облекла, така че да 
изолират трениращите по-добре от ниските температури и стихиите на времето през студените 
месеци. Наред с изолационните си свойства, дрехите и обувките на adidas задържат топлината 
на тялото, като в същото време контролират хидратацията. 
 
Новата екипировка от Climaheat демонстрира свойствата на иновативните технологии на adidas. 
Целта на всички нови разработки винаги е подобряването на условията и резултатите на 
трениращите, така че да не се налага да мислят за нищо друго освен за добри спортни резултати. 
Затова продуктите се създават и тестват в лабораторията на adidas, която разполага със 
специална камера за симулация на различни климатичните условия. С различни иновативни 
технологии Climaheat облеката се подлагат на продължителни тестове при екстремни 
температури. 
 
Сред новите облекла в колекцията на Climaheat можем да намерим жилетки и блузи с качулки 
за мъже и жени, устойчиви на температура, вятър и дъжд, подплатени якета, и разбира се 
отличените с множество награди обувки от серията BOOST. Независимо дали сте бегач на 
открито или тренирате при екстремни условия, целта е да можете да практикувате любимия си 
спорт, без да се замисляте за времето навън. 
 
Иновациите в новите Climaheat включват: 
 
• Леките и кухи влъкнести материали, вдъхновени от естествените пера, които осигуряват 
топлина, като в същото време са комфортни и свободни. Кухите влакна са бързосъхнещи, което 
особено предимство в зимни условия. 
• За задържане на топлината, дизайнерите на adidas са създали уникална топлоизолация, която 
елиминира студа. Изолиращата конструкция споява пластовете от влакна, осигурява и  задържа 
топлината.  
• Гамата е оптимизирана за регулация на температурата и влажността, като предпазва от 
изпотяване. Издръжливостта на стихиите на времето е гарантирана благодарение на дишащата, 
но водоустойчива технология на тъканите Pertex Endurance и Pertex Quantum GL. 
• Гамата от якета предлага максимална лекота и ненадминото до момента ниво на 
топлоизолация чрез уплътнителен материал с над 90% висококачествен гъши пух. 
• Уникална конструкция от прилепващи материи около врата, пръстите на ръцете и всички 
сгъвки, оплътнява напълно тялото, като възпрепятства проникването на студен въздух, а 
подплатените качулки с полар, затоплят допълнително и оптимизират температурата на тялото. 
• Заради условията на ниска видимост при лошо време, дрехите имат и светлоотразителни 
знаци за повече безопасност на спортуващите. 
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„Всички сме имали моменти, когато сме искали да излезем и да тренираме, но сме се 
въздържали, заради времето навън. аdidas Climaheat измина дълъг път, за да направи 
излизането и тренировките навън възможни, когато зимата настъпи. Като атлет, аз винаги търся 
начини да извлека максимума от тренировките и в същото време да ми е топло и комфортно, 
когато тренирам в дъжд или сняг. Climaheat ми помага да постигам целите си и през зимата“, 
казва Олимпийската медалистка Джесика Енис-Хил за новата линия.  
 
adidas се стреми да даде възможност на атлетите да оптимизират представянето си, като 
развива продуктите си с последните иновации в технологи и ги пригажда към техните нужди.  С 
Climaheat, атлетите са винаги готови да се представят по най-добрия начин и да подобряват най-
високите си постижения, без значение какви са условията навън. 
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