
                                                                     

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

 

A PUMA BEMUTATJA AZ evoSPEED 1.3-AT ÚJ 

SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSBAN 
Könnyű, gyors futballcipő “Bright Plasma” (élénk plazma), “White”(fehér) és “Peacoat” (sötét 

tengerészkék) színkombinációban 

 

Németország, Herzogenaurach (2015, január 20.) – A PUMA bemutatja az  evoSPEED 1.3 

focicipő legújabb színkombinációját, felfrissítve a sorozatot olyan dizájn színekkel, mint az ún. 

“bright plasma” (élénk plazma), “white” (fehér) és “peacoat” (sötét tengerészkék). Az evoSPEED 

1.3 egy nagy teljesítményű futball cipő, ami a PUMA legújabb innovációját tartalmazza, mely 

nagyobb sebességgel és mozgékonysággal segíti a játékos mozgását. A PUMA sztárjátékosai 

Sergio Agüero, Marco Reus, Radamel Falcao, Marco Verratti, Antoine Griezmann és még sokan 

mások ezen új kombináció egyikét viselik mától a pályán. 

  

Az evoSOEED 1.3. minden egyes vonásának megtervezését a sebesség határozta meg. Hogy 

csökkentsük a súlyt, a felső rész egy rendkívül puha és ultravékony mikroszálas anyagból 

készült. A rugalmas anyagösszetétel növeli a játékos manőverkészségét és gyorsítja 

reakcióképességét. Az evoSPEED 1.3 a cipő felső részén elhelyezett PUMA GripTex 

technológiának köszönhetően ugyanakkor segíti az optimális labdaérintést és vezetést, mely 

lehetővé teszi a labda konrolálását minden időjárási körülmény között. 

  

A kényelem és stabilitás szintén meghatározóak voltak az evoSPEED 1.3. tervezése során. A 

külső középtalpi rész körbeöleli a cipő külsejét, mely erősíti a stabilitást és az új optimalizált 

talpbetét pontosan illeszkedő viseletet tesz lehetővé, növelve ezzel a komfortérzetet.  

 

A PUMA és a Manchester City játékosa, a csatár Sergio Agüero így fogalmaz: “Én hatalmas 

rajongója vagyok az evoSPEED cipőknek és nagyon tetszik ez az új színösszeállítás. 

Mindenképpen kitűnik majd. Keményen dolgoztam az elmúlt pár hónapban hogy újra formába 

jöjjek és rettentően örülök hogy megint játszhatok. Jó pár nagy meccs áll előttem a elkövetkező 

hetekben, ez egy fontos pontja a szezonnak és nagyon szeretnék több gólt is szerezni, hogy 

segítsem a csapatomat.”   

 

A Borussia Dortmund középpályása, Maestro Marco Reus az alábbiakat nyilatkozta: “Az én 

játékstílusomhoz egy olyan cipő szükséges ami enged gyorsan mozogni és az evoSPEED 1.3 erre 

tökéletes. Jó, hogy van egy cipő ami jól is néz ki, szerintem a PUMA nagyszerű munkát végzett a 

színek terén is.  Az elmúlt néhány hónap nem volt tökéletes a sérülésem miatt, de most alig 

várom, hogy visszanyerjem a formám és segítsem, hogy a Dortmund felfelé másszon a táblán.”  

 

Az új “bright plasma” (élénk plazma), “white” (fehér) és “peacoat” (sötét tengerészkék) 

evoSPEED 1.3 színösszeállítás 2015 február 2-án landol a boltokban. Egy teljes kollekció: 

tréningruha, kapus felszerelés  és megannyi más kiegészítő is elérhető lesz. 



                                                                     

### 

Notes to Editors: 

Minden média eszköz és képanyag elérhető és letölthető a következő linken keresztül a All 

PUMA’s Press Centre-ből:  www.news.puma.com 
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PUMA 

PUMA is one of the world’s leading Sports Brands, designing, developing, selling and marketing footwear, apparel and accessories. 

For over 65 years, PUMA has established a history of making fast product designs for the fastest competitors on the planet. PUMA 

offers performance and sport-inspired lifestyle products in categories such as Football, Running, Training and Fitness, Golf, and 

Motorsports. It engages in exciting collaborations with renowned design brands such as Alexander McQueen and Mihara Yasuhiro to 

bring innovative and fast designs to the sports world. The PUMA Group owns the brands PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex and 

Brandon. The company distributes its products in more than 120 countries, employs more than 10,000 people worldwide, and is 

headquartered in Herzogenaurach/Germany. For more information, please visit http://www.puma.com 
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