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running
Pre spoločnosť adidas je beh jednou z najdôležitejších športových kategórií, snaží sa stále prichádzať
s novými a lepšími technológiami, ktoré poskytnú športovcovi skvelý pocit, ochranu a podporu pri
behu. Roky venované vývoju bežeckých technológií adidas pretvára do svojich modelov a prichádza
s rôznymi kolekciami obuvi vhodnej pre rôzne typy bežcov, ale i terénov. Pronácia, supinácia,
stabilita, tlmenie alebo naopak odraz – v topánkach adidas z kolekcie Running sa budete cítiť
maximálne pohodlne, keď budete behať kdekoľvek.

BOOST
je revolučný
Špeciálny elastický zvršok

Odolný Techfit zvršok
Je ľahký, bezšvový a k nohe priľne
ako ultra flexibilná, druhá koža.

Prispôsobí sa akémukoľvek
tvaru chodidla a vytvára
chladivý efekt.

Nezabudnuteľný pocit
Mäkké a aktívne odpruženie dodá
ľahkosť do každého kroku.

Minimalistické a ľahké
Vonkajšia
ochrana päty
Spevňuje chodidlo a zvyšuje
stabilitu.
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Kapsule s energiou
Tisíce unikátnych kapsulí uchovávajú
a vracajú energiu, ktorú ostatné
podrážky prepúšťajú.

BOOST™ umožňuje minimalistickú
a zníženú konštrukciu obuvi, vďaka
ktorej sa pohybujete prirodzene.

EFEKT

1.

Nižšie tažisko - stabilnejší beh
22mm vysoká päta a iba
12mm vysoká špička

2.

Nedráždi pokožku v okolí achylovky

3.

Hladký nášľap a dynamický odraz

4.

Má vyššiu návratnosť energie pri každom kroku
ako akákoľvek iná dostupná obuv

5.

Tisíce unikátnych kapsulí uchovávajú a vracajú
energiu, ktorú ostatné podrážky prepúšťajú

6.

Zažite úžasne pohodlný beh

7.

Mäkké a pohodlné odpruženie pre beh na
každom povrchu

BOOST™ predstavuje vyššiu návratnosť
energie ako ktorákoľvek iná penová
výplň v bežeckom priemysle. Kombinuje
aktívne pruženie s komfortom v každom
počasí a počas stoviek dlhých behov.

8.

Neuveriteľný pocit
Výnimočná stabilita

EVA FOAM

9.

Aj tisíci krok je rovnako pohodlný ako prvý

boost

Štandardná penová výplň EVA môže
byť pohodlná, alebo aktívna. Svoje
vlastnosti však stráca v extrémnych
teplotách a po množstvách behov. Aj
najlepšia pena EVA poskytuje menšiu
návratnosť energie ako BOOST.

running

Typy bežeckých nášlapov

PRONÁCIA

NEUTRAL

SUPINÁCIA

Nadmerné vytáčanie chodidla
na vnútornú stranu. Pomocou
podpornej technológie
Pro-Moderator je možné
nepriaznivé efekty vnútorného
nášlapu elimi novať
a nasmerovať chodidlo do
strednej optimálnej pozície.

Stredný nášlap bez
nadmerného vytáčania
chodidla do strán. Podporná
technológia nie je potrebná
a obuv by mala byť dostatočne
mäkká pre maximálny možný
komfort pri behu.

Vytáčanie chodidla na
vonkajšiu stranu spôsobuje
obmedzenie prirodzeného
tlmenia nárazov. Technológia
Formotion umožňuje chodidlo
dostať do stredovej pozície aj
pri nadmernej supinácií.

Vnútorný nášlap

Neutrálny / stredový nášlap

Vonkajší nášlap

Nášlap
Vhodná obuv
Odporúčaná technológia
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Stabilita

Normal

Normal

Pro Moderator

Formotion

Formotion

STABILITA

NORMAL

TRAIL

adizero adios

adizero xt

Snova sequence

Snova glide

Snova riot

Response stability

Response cushion

Response trail

Adizero
ľahká obuv pre
ešte rýchlejšie
časy

Supernova
výkonnosť naplno
a pritom stále
komforte

Response
obuv určená pre
všetky výzvy

www.adidas.sk
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Konštrukcia bežeckej medzipodošvy
krokový senzor
pre zariadenie
miCoach Pacer

pružiaci materiál
v prednej časti
medzipodošvy

systém pre podporu
prirodzeného
nášľapu bežca

podpora strednej
časti chodidla
segmenty
podrážky vysoko
odolné proti
opotrebeniu
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Technológia zvršku

Elastický materiál umiestnený z bočnej strany zvršku,
ktorý nadväzuje na funkciu FormotionTM systému na päte.
Topánka vďaka tomu lepšie sedí pri pohybe – rozťahuje sa
a mení tvar podľa chodidla v priebehu fázy vedenia a odrazu.
Potom sa opäť vracia do svojho pôvodného tvaru.

CLIMACOOL® systém je navrhnutý tak, aby umožňoval
maximálnu priedušnosť a ventiláciu a odvádzal pot oveľa
rýchlejšie než akýkoľvek iný typ obuvi. Vďaka tomu vytvára
optimálnu klímu vo vnútri obuvi i v teplých letných mesiacoch
alebo v uzavretých priestoroch s obmedzenou cirkuláciou
vzduchu (napr. v športových halách) a vy sa tak môžete
úplne sústrediť iba na svoj výkon.

GORE-TECH® kombinuje v ľahkej membráne vode odolnosť
a priedušnosť pre maximum komfortu. Póry v membráne
sú 20 000 krát menšie ako kvapka vody, ale 700 krát väčšie
ako molekyly vodnej pary. Membrána je vďaka jej konštrukcí
nepremokavá a stále priedušná.

www.adidas.sk
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Zvršok topánky je bezšvový, ale ostatné časti sú teplom
spájané alebo lepené a neobsahujú žiadne švy. Topánky sú
vďaka tomu ľahšie a pohodlnejšie. Zníženie počtu švov či
dokonca ich úplná absencia pridáva bežeckým topánkam
na pohodlnosti a zároveň znižuje nebezpečenstvo vzniku
odrenín, pľuzgierov alebo iné podráždenie kože.

micro-suede
micro-suede materiál se vyznačuje vysokou kvalitou
a hustotou je umiestnený v prednej časti zvršku. Prispieva
k zvýšenému komfortu, a to hlavne bežcom, ktorí majú
problém s tzv. vbočeným palcom a s podobnými výrastkami
na chodidle. Príjemný a hladký materiál sa prispôsobí
všetkým typom chodidla.

GEOFIT® sú anatomicky tvarované vankúšiky v oblasti
Achillovej šľachy, ktoré sa dokážu prispôsobit tvaru
chodidla. Pevne obopínajú pätu a Achillovu šľachu
a kopírujú tvar nohy. Vďaka tomu vám topánka pevne sedí,
cítite sa bezpečne, pohodlne a stabilne.
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+
Ide o podobný system „vankúšikov“ ako v prípade Geofit®.
Geofit®+ navyše ponúka použitie špeciálnej Fit Foam peny,
ktorá je umiestnená zo spodnej strany jazyka. Tento mäkký
a prispôsobivý materiál zvyšuje celkové pohodlie a prispieva
k lepšiemu posadeniu priehlavku. Vďaka týmto výstelkám
je tlak rozložený na oveľa väčšiu plochu, a preto je dokonale
minimalizovaný.

Technológia medzipodošvy

Jednotlivé elementy podošvy sú vyrobené z TPU
(termoplastický polyuretán), ktorý sa vyznačuje oveľa väčšou
trvanlivosťou a odolnosťou než klasická EVA podošva.
Ďalšou výhodou je stálosť tlmiacich charakteristík pri zmene
teplôt. V mraze alebo v teplom počasí obuv s powerbounce
technológiou plní vždy svoju funkciu na 100%.

Technológia FormotionTM zaisťuje hladký dopad a prirodzený
nášľap. Redukuje zaťaženie kĺbov a obmedzuje prílišné
vytáčanie kolena mimo os, navyše až o 40% znižuje
pravdepodobnosť zranenia členku pri behu. Najpodstatnejšie
však je, že FormotionTM sa dokáže prispôsobiť akémukoľvek
typu bežcov, a tak sa stáva nenahraditeľnou súčasťou každej
raningovej obuvi.

www.adidas.sk
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adiPRENE® sa používa v oblasti päty ako dodatočný tlmiaci
materiál, ktorý má za úlohu znižovať extrémne zaťaženie,
ku ktorému prichádza v priebehu fázy došľapu. Materiál
sa pritom vďaka svojim viskóznym vlastnostiam cielene
deformuje, takže pohlcuje veľkú časť energie, čo je pri
bežeckých topánkach veľmi podstatný jav.

adiPRENE®+ podporuje vďaka svojim elastickým
vlastnostiam odrazovú fázu bežca, a preto sa používa iba
v prednej časti topánky.Jeho účinok je možné prirovnať
k trampolíne.Poskytuje bežcovi pridanú energiu a väčšiu
dynamiku pri odraze. Tento materiál je ďalej výrazne tvarovo
stálejší než klasický materiál pre podošvy EVA.

Ide o veľmi ľahkú a tenkú, ale veľmi funkčnú výstuhu
vnútornej strany medzipodošvy niektorých modelov
bežeckých topánok, ktorá zamedzuje prílišnému vtáčaniu
nohy dovnútra pri došľape. Bežci, ktorí majú pronačný, teda
vnútorný nášľap, by mali zvoliť práve túto obuv, ktorá im
poskytne správnu stabilitu a oporu pri behu.
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TORSION® SYSTEM vám pri športe neustále stabilizuje
strednú časť chodidla. Umožňuje vykonávanie nezávislého
pohybu medzi prednou a zadnou časťou chodidla, tzv.
torsionabilitu. Dôležité je, aby sa topánka pri vykonávaní
pohybu prispôsobila chodidlu a nie naopak. Umožnenie
tohto pohybu je veľmi dôležité pri behu po nerovnom
teréne, pri pohybe na halovom povrchu či pri zdolávaní
horského terénu. Znižuje riziko zranenia a spevňuje nohu
pri náročných pohyboch.

Technológia podošvy

Ľahká a mäkká guma, ktorá sa zvyčajne používa v prednej
časti bežeckých topánok. Pri výrobe tejto gumy sa do
tvoriaceho materiálu fúka vzduch, vďaka čomu má
výborné tlmiace schopnosti a navyše sa vyznačuje vysokou
priľnavosťou k povrchu.

Adidas a svetoznámy výrobca pneumatík spojili svoje
sily, výsledkom je vysoko odolná a kvalitná podrážka,
ktorá umožňuje maximálny grip vo všetkých smeroch za
akéhokoľvek počasia.Keď pobežíte po ceste, v lese alebo
na snehu, Continental vám bude vždy oporou. Výborné
vlastnosti na suchom i mokrom povrchu, v horúcom letnom
i studenom zimnom počasí, vysoká trakcia pri pohybe do
kopca i pri zostupe dolu, to všetko predstavuje podrážka
Continental.

www.adidas.sk
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Špecifický profil podrážky a rozmiestnenie jednotlivých
gripov tak, aby na nohu nebol vyvíjaný prílišný tlak. Využíva
sa predovšetkým pri kopačkách, ale výhody prináša tiež
u obuvi, ktorá je určená na iné športy (napr. beh v prírode).
Traxion® maximalizuje záber do všetkých smerov. Športovec
tento dizajn podošvy ocení hlavne pri zmenách smeru a pri
predozadných pohyboch.

Mud release
Ide o leštený povrch podošvy, ktorý tak vytvára dokonale
hladkú plochu, ktorá zabraňuje usadzovaniu blata
v podrážke. Pre väčšiu efektivitu sa zväčšil a upravil priestor
medzi jednotlivými elementmi podrážky. Vďaka tomu blato
nemá žiadnu šancu. Povrch Mud relase je špecialitou
bežeckej trailovej obuvi Kanadia.

adiWEAR® je mimoriadne odolná guma s dlhou životnosťou,
ktorá sa používa na vysoko exponovaných častiach podošiev
obuvi adidas. U bežeckých topánok sa spravidla nachádza
na vonkajšej časti podošvy, kde dochádza k najväčšiemu
zaťažovaniu, a preto aj k opotrebovaniu topánky.
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Podrážka DSP Quickstrike sa skladá z mnohých malých
jednotlivých elementov, ktoré pokrývajú spodnú stranu
predných častí topánky. Vďaka tomu vzniká podrážka,
ktorá v sebe kombinuje extrémnu odolnosť proti oderu,
minimálnu hmotnosť a optimálnu priľnavosť k povrchu.
DSP Quickstrike podrážka je súčasťou niektorých ľahkých
tréningových alebo pretekárskych bežeckých topánok
adidas.

Ortholite® vložka sa vďaka svojej unikátnej štruktúre
vyznačuje vysokou schopnosťou absorbcie nárazov
a umožňuje vzduchu preniknúť do tejto štruktúry. Vďaka
tomu je pot odvádzaný oveľa lepšie a vložka schne rýchlejšie,
ako je to pri iných typoch vložiek. Ďalšou výhodou Ortholite®
vložky je jej antibakteriálna úprava, ktorá zamedzuje tvorbe
baktérií a nepríjemného zápachu. Vy sa tak môžete úplne
sústrediť na svoj beh a ostatné starosti nechať bokom.

www.adidas.sk
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Bez ohľadu na to, či začínate behať, alebo chcete dosiahnuť
presné ciele v tréningu, kolekcia osobných trénerov adidas
miCoach vás dokáže pripraviť – udrží vás v správnom
pásme a dodá vám motiváciu na každom kroku tým, že
s vami bude komunikovať – stačí si len vybrať tréningového
partnera: prístroj miCoach Pacer udeľuje pokyny pre
splnenie nastaveného tréningového plánu hlasom. Pre
efektívne dosiahnutie cieľov v tréningu sú k dispozícii
rôzne tréningové plány, ktoré sú vhodné pre rôzne športy,
vrátane behu, basketbalu, futbalu, tenisu a amerického
futbalu. Aby adidas prinášal radosť z pohybu, prináša na
svojich stránkach www.micoach.com všetkým priaznivcom
behu zadarmo na stiahnutie prvú mobilnú aplikáciu pre
smartphone miCoach Mobile s hlasovými tréningovými
pokynmi v reálnom čase, aktivovanými rýchlosťou, ktorá je
dostupná pre mobilné telefóny so systémami iOS, Android
a Blackberry OS.
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miCoach Pacer
• Audio trenér v reálnom čase, riadi sa vašou aktuálnou
tepovou frekenciou
• Kompatibilný so všetkými mp3 prehrávačmi či mobilnými
telefónmi prehrávajúcimi mp3
• Reálne meranie ubehnutej vzdialenosti a rýchlosti.
• Tréningový plán na mieru! Vďaka synchronizácii si môžete
z webu www.micoach.com stiahnuť tréningový plan šitý na
mieru vašim cieľom a vašim možnostiam.

miCoach Pacer Mobile
• umožnuje využívať benefity miCoach Pacer-u so smartfónom
• rýchlosť zaznamenáva cez GPS
• srdcový snímač HRM kompatibilný s Bluetooth 4.0 smartfónami

www.adidas.sk
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boost energia
pre tvoj beh
18-19

indoor
Kolekcia športovej obuvi na halové športy pozostáva z ponuky modelov na rôzne druhy športu, ako
je hádzaná, volejbal, florbal, bedminton, squash a ďalšie, ktoré kladú maximálny dôraz na pevnosť,
stabilitu a ochranu chodidla, ktoré je pri rýchlych zmenách smeru na tvrdom povrchu veľmi
namáhané. Pre dokonalý pôžitok z hry je halová obuv vyrábaná z kvalitných, príjemných a odolných
materiálov, má dynamický tvar, prepracované detaily dotvárajú jej nezameniteľný dizajn a nechýbajú
najnovšie technológie vyvinuté firmou adidas, ktoré umožňujú sústrediť sa pri hre iba na výkon.

indoor

Konštrukcia indoorovej obuvi

pružiaci materiál
v prednej časti
medzipodošvy

tlmiaci materiál
v pätovej časti
medzipodošvy

podpora strednej
časti chodidla

segmenty
podrážky vysoko
odolné proti
opotrebeniu
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Technológia zvršku
Pri niektorých športoch hráč pri pohybe ťahá špičku chodidla
po zemi (napr. pri tenise), preto túto časť obuvi výrazne
zaťažuje a tú je potrebné chrániť. Materiál adiTUFFTM je
pevný a odolný proti opotrebovaniu, používa sa v prednej
časti zvršku topánky, aby sa zabránilo jeho rýchlemu
odieraniu a zvýšila sa tak životnosť športovej obuvi.

CLIMACOOL® systém je navrhnutý tak, aby umožňoval
maximálnu priedušnosť a ventiláciu a odvádzal pot oveľa
rýchlejšie, než ktorýkoľvek iný typ obuvi. Vďaka tomu
vytvára optimálnu klímu vo vnútri topánky i v teplých letných
mesiacoch alebo v uzavretých priestoroch s obmedzenou
cirkuláciou vzduchu (napr. v športových halách) a vy sa tak
môžete úplne sústrediť iba na svoj výkon.

Technológia medzipodošvy
adiPRENE® sa používa v oblasti päty ako dodatočný tlmiaci
materiál, ktorý má za úlohu znižovať extrémne zaťaženie,
ku ktorému dochádza v priebehu fázy došľapu. Materiál
sa pritom vďaka svojim viskóznym vlastnostiam cielene
deformuje, takže pohlcuje veľkú časť energie. Indoorové
povrchy sú pevné a tvrdé, preto je dôležité mať podporné
tlmenie, ktoré bude redukovať zaťaženie vašich nôh.

www.adidas.sk
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indoor

adiPRENE®+ podporuje vďaka svojim elastickým vlastnostiam odrazovú fázu športovca, a preto sa používa iba
v prednej časti topánky. Jeho účinok je možné prirovnať
k trampolíne. Poskytuje bežcovi pridanú energiu a väčšiu
dynamiku pri odraze. Tento materiál je ďalej výrazne tvarovo
stálejší než klasický materiál pre podošvy EVA.

TORSION® SYSTEM vám pri športe neustále stabilizuje
strednú časť chodidla. Umožňuje vykonávanie nezávislého
pohybu medzi prednou a zadnou časťou chodidla, tzv.
torsionabilitu. Dôležité je, aby sa topánka pri vykonávaní
pohybu prispôsobila chodidlu a nie naopak. Umožnenie
tohto pohybu je veľmi dôležité pri behu po nerovnom
teréne, pri pohybe na halovom povrchu či pri zdolávaní
horského terénu. Znižuje riziko zranenia a spevňuje nohu
pri náročných pohyboch.
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Technológia podošvy

Športy realizované v halách vyžadujú pohyby zo strany
na stranu, vpred aj vzad. Indoorové gumové podrážky
umožňujú rýchle reakcie, skoky, šprinty i prudké zmeny
smeru. Materiály týchto podošiev sú vo všetkých prípadoch
„non-marking“ – nezanechávajú na povrchoch šmuhy ani
iné stopy, zároveň sú vysoko trvanlivé.

adiWEAR® je mimoriadne odolná gumas dlhou životnosťou,
ktorá sa používa na vysoko exponovaných častiach podošiev
športovej obuvi adidas. Často tvorí podrážku tenisových
topánok a ďalšej indoorovej obuvi, pri ktorej dochádza
vplyvom špecifických pohybov a veľkému treniu s povrchom
k extrémnemu zaťažovaniu tejto časti topánky. Výhodou
materiálu je, že nerobí šmuhy, a preto sa obuv s týmto
typom podošvy hodí i na halové povrchy.
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basketball
Kolekcia basketbalovej obuvi adidas je určená pre hráčov, ktorí ocenia ľahkosť a svižnosť na ihrisku.
Obuv je vyrábaná z vysoko kvalitného, príjemného a odolného materiálu, ktorý poskytuje dokonalé
pohodlie a komfort, aby sa maximálne prispôsobila hráčskym potrebám. Samozrejmosťou sú
najnovšie technológie adidas, ktoré umožňujú hráčovi sústrediť sa stopercentne iba na výkon na
palubovke a kladú dôraz na pevnosť a stabilitu nohy, resp. členku, ktorá je pri basketbale veľmi dôležitá.
Basketbalovú obuv môžete vybrať z kolekcí Crazyquick a Crazylight alebo sa rozhodnúť pre model
z kolekcie najľahšej športovej obuvi adidas adiZero. Súčasťou ponuky je i kolekcia profesionálnych
modelov adidas PRO model D ROSE a D HOWARD.

basket

Konštrukcia medzipodošvy basketbalovej obuvi
3D TORSION® SYSTEM

v tvare Z pre podporu
strednej časti chodidla

Nízka odľahčená
medzipodošva pre
dokonalejší komfort
a cit pri hre

Z výstuha pre zvýšenú
oporu klenby

Systém tlmenia
LIVEMOTION pre
maximálne pohodlie
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®

Jednovrstvový syntetický materiál v zvršku, ktorý vás ohromí
svojou neuveriteľnou ľahkosťou a odolnosťou. Používa sa
nielen v kopačkách, ale svoje využitie má aj v basketbalovej
obuvi. Dokáže sa skvele prispôsobiť chodidlu a poskytne tak
hráčovi potrebnú oporu. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti
je veľmi pevný a odolný i pri tých najnáročnejších pohyboch.
Topánky s týmto materiálom vám poskytnú potrebnú ľahkosť
a vy budete preto vždy o krok rýchlejší než váš super.
®

Potreba rýchlosti v športe neustále rastie, a preto adidas
prichádza s novou ultraľahkou konštrukciou podošvy sprint
frame®, ktorá tvorí pevný základ kvalitnej basketbalovej
obuvi. I napriek svojej nízkej hmotnosti poskytuje rovnakú
alebo lepšiu stabilitu ako ťažšia konštrukcia. Poskytne
vám oporu pri akomkoľvek smere alebo skoku. Budete
mať výborný pocit pri každom pohybe, či už budete akurát
ovládať loptu, alebo vykrývať obranný priestor. sprint frame®,
konštrukcia vám umožní predvádzať triky s potrebnou
istotou a vy sa tak môžete úplne sústrediť iba na svoju úlohu.

adiPRENE®+ podporuje vďaka svojim elastickým vlastnostiam odrazovú fázu športovca, a preto sa používa iba
v prednej časti topánky. Jeho účinok je možné prirovnať
k trampolíne. Poskytuje bežcovi pridanú energiu a väčšiu
dynamiku pri odraze. Túto vlastnosť ocení basketbalista
napríklad pri výskoku pri strele alebo doskoku pri bránení.
Tento materiál je ďalej výrazne tvarovo stálejší než klasický
materiál pre podošvy EVA.
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basket

Konštrukcia medzipodošvy basketbalovej obuvi
3D TORSION® SYSTEM

tvaru Z v silnejšom
prevedení pre zvýšenú
podporu klenby

IMEVA podošva
poskytujúca
dlhotrvajúce
tlmenie

Charakteristický
kryt špičky pre
ochranu prstov
Dynamická podošva so
zvýšenou priľnavosťou
k povrchu
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TORSION® SYSTEM vám pri športe neustále stabilizuje
strednú časť chodidla. Dôležité je, aby sa topánka pri
vykonávaní pohybu prispôsobila chodidlu, nie naopak.
Umožnenie tohto pohybu je veľmi dôležité pri behu po
nerovnom teréne, pri pohybe na halovom povrchu či pri
zdolávaní horského terénu. Basketbal je kontaktný šport
so špecifickými pohybmi, ako sú napríklad skoky a dopady.
Preto je veľmi dôležité, aby malo chodidlo vždy potrebnú
stabilitu a bolo chránené pred extrémnou záťažou, ktorú
tento šport prináša.

Športy realizované v halách vyžadujú pohyby zo strany
na stranu, vpred aj vzad. Indoorové gumové podrážky
umožňujú rýchle reakcie, skoky, šprinty i prudké zmeny
smeru. Materiály týchto podošiev sú vo všetkých prípadoch
„non-marking“ – nezanechávajú na povrchoch šmuhy ani
iné stopy, zároveň sú vysoko trvanlivé.
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DWIGHT HOWARD

Americký profesionálny basketbalista
hrajúci pozíciu pivota alebo krídla za
tím Orlando Magic severoamerickej ligy
National Basketball Association (NBA).
„Superman“ alebo tiež „oceľový muž“, ako
sa Dwight pre svoju silu a veľkosť prezýva,
je jednou z basketbalových hviezd tímu
športovcov adidas. Po strednej škole
v roku 2004 bol Dwight Howard draftovaný
tímom „Kúzelníkov“ ako číslo jedna a ešte
v tom roku zaznamenal úspech v podobe
tretieho miesta v hlasovaní o nováčika
roku za Emekom Okaforom a Benom
Gordonom.

ÚSPECHY:

Niekoľkonásobná účasť v základnej
zostave NBA All-Star game, víťazstvo
v súťaži v smečovaní v rámci All-Star
game Slam Duck Contest v roku 2008,
titul najmladšieho hráča ligy, ktorý získal
viac ako 20 bodov a viac ako 20 doskokov
v jednom zápase NBA.
30-31

outdoor
Kolekcia outdoorovej obuvi adidas je unikátna z hľadiska funkčnosti, použitia vysoko kvalitného,
príjemného a odolného materiálu či hmotnosti modelov, ktoré ponúkajú majiteľovi kompletnú
ochranu v nepriaznivých podmienkach a vysokú priedušnosť. Obuv z kolekcie adidas outdoor
nezabúda samozrejme na najnovšie obuvnícke technológie pre dokonalý komfort a pohodlie,
má dynamický tvar a prepracované detaily a kladie hlavný dôraz na pevnosť, stabilitu a ochranu
chodidla a aby ste s prehľadom obstáli aj v náročnom teréne.

outdoor

Technológia outdoorovej obuvi

TPU Heel Cap

TPU Toe Cap

protection plate
32-33

Technológia zvršku

Ľahká vzdušná membrána, ktorá obopína nohu a súčasne ju
chráni pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ako je
vietor, dážď a sneh. Zároveň odvádza teplo a umožňuje potu,
aby sa odparoval.ClimaProof® udržuje nohy v teple, suchu
a pohodlí. Blato, sneh, ľad a dážď nemajú vďaka ochranným
prvkom obuvi ClimaProof® na váš tréning žiadny vplyv.

GORE-TEX®
Membrána Gore-Tex® obsahuje viac ako 1,4 miliardy
mikroskopických pórov na cm2. Tieto póry sú 20 000-krát
menšie ako kvapôčky vody, ale 7000-krát väčšie ako
molekula vodnej pary. Preto membrána Gore-Tex®
neprepúšťa vlhkosť z vonkajšieho prostredia, a pritom
výborne odvádza telesný pot. Vaše nohy zostanú v pohodlí
v každom počasí, dokonca i pri namáhavej fyzickej aktivite.

Ide o ľahký a priedušný syntetický materiál, ktorý má
vynikajúce izolačné vlastnosti. Používa sa v zimnej
outdoorovej obuvi, rovnako ako v bundách, ktoré sú určené
do chladného prostredia. Vďaka svojej špecifickej štruktúre
a zloženiu vlákien má PRIMALOFT® tú výhodu, že dokáže
udržať teplo, aj keď sú obuv alebo odev mokré.
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outdoor

Antibakteriálna vrstva, ktorá zabraňuje vzniku a množeniu
baktérií. AgIONTM výrazne predlžuje životnosť produktu
a zabraňuje vzniku baktérií v dôsledku tvorenia potu
v obuvi. Je používaný ako antibakteriálny prostriedok na
zamedzenie rastu baktérií a plesní vo vnútri topánky.

Technológia medzipodošvy

adiPRENE® sa používa v oblasti päty ako dodatočný tlmiaci
materiál, ktorý má za úlohu znižovať extrémne zaťaženie,
ku ktorému dochádza v priebehu fázy došľapu. Materiál
sa pritom vďaka svojim viskóznym vlastnostiam cielene
deformuje, takže pohlcuje veľkú časť energie. Rovnako ako
napríklad pri bežeckých topánkach i v outdoorovej obuvi
prispieva k lepšej absorpcii nárazov a dopadov.

adiPRENE®+ podporuje vďaka svojim elastickým
vlastnostiam odrazovú fázu športovca, a preto sa používa
iba v prednej časti topánky. Jeho účinok je možné
prirovnať k trampolíne. Poskytuje bežcovi pridanú energiu
a väčšiu dynamiku pri odraze. Tento materiál je ďalej
výrazne tvarovo stálejší než klasický materiál pre podošvy
EVA. Pri outdoorovej obuvi prispieva k lepšej dynamike
a rýchlejšiemu pohybu v teréne.
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protection plate
Špeciálny spevňujúci plát je zabudovaný do konštrukcie
medzipodošvy a podošvy a plní tak funkciu ochrany proti
nebezpečenstvu, ako sú napr. ostré kamene, ktoré by mohli
poraniť nohy. Umožňuje zvýšenú trakciu a stabilitu topánky
vo všetkých terénnych podmienkach. Stabilizuje prednú
časť nohy, čo prispieva k lepšej trakcii, a podporuje tak celkovú funkciu topánky.

Technológia FormotionTM zaisťuje hladký dopad a prirodzený nášľap. Redukuje zaťaženie kĺbov a obmedzuje prílišné
vytáčanie kolena mimo os, navyše až o 40% znižuje
pravdepodobnosť zranenia členku pri pohybe v teréne.
Výhody tohto systému outdooroví športovci ocenia hlavne
pri zostupe po nerovnom povrchu, kedy FormotionTM
umožní prirodzenejší prechod medzi pätou a špičkou a tým
aj istejší krok.

TORSION® SYSTEM vám pri športe neustále stabilizuje
strednú časť chodidla. Umožňuje vykonávanie nezávislého
pohybu medzi prednou a zadnou časťou chodidla, tzv.
torsionabilitu. Dôležité je, aby sa topánka pri vykonávaní
pohybu prispôsobila chodidlu a nie naopak. Umožnenie
tohto pohybu je veľmi dôležité pri behu po nerovnom
teréne, pri pohybe na halovom povrchu či pri zdolávaní
horského terénu. Znižuje riziko zranenia a spevňuje nohu
pri náročných pohyboch.
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outdoor
Technológia podošvy
Špecifický profil podrážky a rozmiestnenie jednotlivých
gripov tak, aby na nohu nebol vyvíjaný prílišný tlak. Využíva
sa predovšetkým pri kopačkách, ale výhody prináša tiež
u obuvi, ktorá je určená na iné športy (napr. beh v prírode).
Traxion® maximalizuje záber do všetkých smerov. Športovec
tento dizajn podošvy ocení hlavne pri zmenách smeru a pri
predozadných pohyboch.

Stabilita, trvanlivosť a grip vytvorený pre technicky náročný
terén. Tuhá, veľmi odolná gumová platforma v pätovej
a prednej časti nohy zaručuje stabilnú trakciu – priľnavosť
počas vysokého zaťaženia. Hlboké, mnohými smermi
vedené drážky, vytvorené z oderuodolnej gumy, dokonale
priľnú k technicky náročným terénom; zároveň odpudzujú
blato a zaručujú tak topánke výborný grip. Zlomová zóna
v pätovej časti podrážky zaisťuje lepšiu funkciu topánky pri
zostupoch.

Pretekmi overený grip, zaručujúci rýchlosť a mrštnosť
v náročných terénoch. Podrážka s lineárne vedenou vzorkou
je z vysoko oderuodolnej zmesi, ktorá bola navrhnutá
pre maximalizované predozadné pohybové sily. Mnohými
smermi orientované drážky v podrážke topánky spôsobujú,
že sa topánka zahryzne do uvoľnených vertikálnych terénov
a zaručuje vám tak vyššiu rýchlosť pri výstupoch. Zlomová
zóna v pätovej časti podrážky zaisťuje lepšiu funkciu topánky
pri zostupoch.
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Grip najlepšie pôsobí v zimných podmienkach. Oderuodolná
vzorka navrhnutá pre zaistenie gripu v mnohých smeroch,
a to v akomkoľvek teréne. Teplotne citlivé gumové výstupky
v chladných podmienkach tvrdnú, vďaka tomu sa zahryznú
hlboko do snehu a ľadu a zaisťujú tak maximálnu trakciu –
priľnavosť. Zlomová zóna v pätovej časti podrážky zabraňuje
pokĺznutiu na snehu a ľade.

Poskytuje maximálny grip vo vlhkých a klzkých podmienkach. Lamelová vzorka podrážky odvádza vodu z jej spodku,
preto gumová podrážka nezanecháva šmuhy, môže priľnúť
maximálnou plochou k podložiu a v mokrých podmienkach
tak dosiahne maximálny grip. Strategicky navrhnuté
drážkovanie vzorky zaručuje stabilný grip pri styku so suchým
podložím. V pätovej časti podrážky je protišmyková zlomová
zóna.
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PETER CSONKA

Peter sa venuje kanoistike už od detstva.
Začal ako 10-ročný a momentálne
je 8-násobným držiteľom titulu majstra
Slovenska a 4-násobný víťaz Kayaking
Eurocup-u.
Taktiež sa umiestnil na prvej priečke
v
majstrovstvách
Európy
2010
v rakúskom Lienzi. Kanoistika je už od
detstva Petrova vášeň a vďaka plnému
nasadeniu a tvrdým tréningom je na
najlepšej ceste aby sa stal svetovou
kajakárskou legendou.
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football
Futbalová kolekcia kopačiek adidas football sa delí do niekoľkých radov, aby uspokojila potreby
rôznych futbalistov – jednotlivé modely kopačiek, ktoré sú vyrábané z vysoko kvalitných a odolných
materiálov, líšia sa najnovšími technológiami adidas, ktorých použitie má za následok napr. zníženie
hmotnosti topánky a vďaka tomu vyššiu akceleráciu, stabilitu a spevnenie vnútorného členku
alebo ešte presnejšie a rýchlejšie strely ako kedykoľvek predtým. Kolekcia kopačiek je zastúpená
ponukou modelov pre všetkých, ktorí vyžadujú rýchlosť a topánky na nohe nepotrebujú ani cítiť,
ďalej sú k dispozícii kopačky pre hráčov, ktorých hlavnou úlohou v zápase sú priame i nepriame
kopy, rohy alebo dlhé centre a súpera prehrávajú rýchlym driblingom.

adizero f50
zaži rýchlosť

© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

Kopačky adizero f50 sú
celé o najnižšej hmotnosti
pre tých najrýchlejších.
Len 165g ju robí najľahšou
v triede. Viac rýchlosti
znamená byť stále o krok
vpred.

leo messi
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SPRINTWEB
- Kľúčový prvok konštrukcie f50
- Dodáva stabilitu pri vysokej rýchlosti
- 3D textúra pre lepší kontakt s loptou
- Zvyšuje výdrž a odolnosť kopačky

SPRINTSKIN™
Len 1,5mm hrubá SPRINTSKINTM je revolučná jednovrstvová syntetika pre neuveriteľný kontakt s lotpou
a nižšiu hmotnosť

SPRINTFRAME
„Stabilita a geometria“ vďaka najľahšej podražke
s trojuhoľníkovými TRAXION štuplami pre maximálny
záber a zrýchlenie.
miCoach®
Kombatibilné s miCoach®

adizero™
Najlahšie v triede
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nitrocharge

energia za
motorom mužstva
Kopačka nitrocharge
dodáva energiu “motoru
mužstva” - hráčovi, ktorý
je oporným pilierom
tímu. Je neúprosný,
nezastaviteľný a neustále
v pohybe.

dani alves
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Ochraná sieťovina
Flexibilná ochranná sieťovina neustále ochraňuje tvoje
chodidlo a kopačku počas 90 minútovej explozívnej hry

ENERGYSLING
Vysoko elastický gumený pás dodáva podporu pri
rýchlych otočkách

Ochranná výplň
3D tvarované ochranné prvky neustále chránia
achillovku a špičku počas 90 minútovej explozívnej hry

HYBRIDTOUCH
Poskytuje výhody extra mäkkého LEATHER TOUCH
materiálu

ENERGYPULSE
Inšpirované pružinou. Elastický prvok dodáva energiu
pri každom odraze
miCoach®
Kombatibilné s miCoach®
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predator

kontrola nad loptou
Predator s nebezpečnými
zónami sú celé o kontrole
nad loptou. Počas
90-minútového zápasu
držíš loptu iba 90 sekúnd.
Každý dotyk sa preto
počíta.

xavi
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dribble
Odľahčená SL guma pre optimálnu priľnavosť lopty pri
driblovaní

first touch
Prehĺbené rebrovanie vytvára vákuum a tak umožnuje
okamžité spracovanie lopty

sweet-spot
Pogumovaná špička pre lepšiu rotáciu lopty pri strelbe

drive
Vyššie a hrubšie 3-D prvky poskytujú lepší záber pri
strelbe
control and pass
Penová výplň rozkladá silu pri nahrávkach na väčšiu
plochu a tak poskytuje viac kontroly nad loptou

hybridtouch
Nový hybridný mäkký materiál kombinujúci výhody
kože aj syntetiky - komfort, stabilita a pomalšie
nasiakanie vody
SPRINTFRAME
Konštrukcia podrážky využíva systém rozloženia
štupľov TRAXION 2.0 a tak poskytuje rovnováhu medzi
záberom a nízkou hmotnosťou

www.adidas.sk
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Kompatibilné s miCoach®

miCoach® SPEED_CELL™
- Meria vzdialenosť, rýchlosť,
rýchlostné zóny, počet šprintov
- Zabudovaná pamäť
- Dáta sa bezdrôtovo prenášajú do
mobilu/PC

adidas technológie
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adipure 11pro
čistá elegancia
čistý komfort
Kopačky adipure 11pro sú
hráčových schopnostiach.
Komfort, luxus
a prirodzený kontakt
s loptou, vedia z hráča
vytvoriť nevyhnutného
člena každého tímu.

philipp lahm
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ZVRŠOK
Nový anatomicky tvarovaný zvršok, navrhnutý
v spoluprácií s pro hráčmi (ako napríklad Lahm) pre
najlepší strih a maximum pohodlia.

Extra mäkká Taurus koža
Prémiová, extra mäkká a ľahká býčia koža Taurus pre
maximum pohodlia a najlepší kontakt s loptou.

DURA COATING
Vysoko odolná tenká vrstva zvyšuje odolnosť kopačky
pri strelbe a spracovávaní lopty. Vďaka spojeniu
s podrážkou tak zpevňuje celú kopačku.

miCoach®
Kombatibilné s miCoach®

SPRINTFRAME
„Stabilita a geometria“ vďaka najľahšej podražke
so zaguľatenými trojuhoľníkovými TRAXION štuplami
pre maximálny záber a zrýchlenie.
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football

Typy futbalových podošiev a ich využitie

(soft ground = mäkký povrch)
optimálny záber na mäkkom a veľmi mäkkom
povrchu

FG
(firm ground = pevný povrch)
poskytuje perfektný záber na tvrdom aj mäkšom
povrchu a prírodnej tráve, univerzálne použitie

mäkký povrch

SG

HG
(hard ground = tvrdý povrch)
zaručuje komfort, tlmenie a odolnosť voči oderu,
pre suchý a velmi tvrdý povrch či škváru

AG
(artificial grass = umelá tráva)
zosilnená konštrukcia kopačiek pre vyššiu
odolnosť na náročnom povrchu umelej trávy a iné
rozmiestnenie štupľov pre lepší záber

TF

IN
(indoor = halový povrch)
zaručuje priľnavosť a stabilitu za všetkých
podmienok
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tvrdý povrch

(turf = umelý povrch)
tvrdý trávnatý a umelý povrch, škvára

miCoach speed cell
• Monitoruje pohyby v 360°
• Vyhodnocuje výsledky použitím aplikácie a online platformy.
• Aplikácie pre futbal, tenis, beh, basketbal a americký futbal.
• PC/Mac alebo iPhone/IPod touch.
• Až 8 hodín pamäte.
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football

bezšvové spoje pre
väčšiu výdrž a nemožnosť
nasiaknutia vody

3D povrchová úprava
pre ešte lepší kontakt
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Driblovanie
Dobré driblovanie je možné iba vtedy,
keď lopta reaguje na najmenší dotyk
a dodržuje očakávaný smer, popr. uhol.
OBVOD
Aby bolo možné
predvídať smer
lopty, musí byť
obvod lopty
konštantný. Obvod
futbalovej lopty sa
meria na desiatich rôznych miestach.
Zo zistených údajov sa vypočítava priemerná hodnota. Lopty s certifikátom
„FIFA Inspected” musia vykazovať
obvod 68 až 70 cm a lopty „FIFA Approved” 68,5 až 69,5 cm.
Klzká lopta
Lopta, ktorá nasiakla veľkým
množstvom vody, sa správa úplne inak
ako suchá lopta. Lieta veľmi lenivo,
nezdvíha sa a nemožno ju podseknúť.

Podseknutie lopty
Lopta môže byť optimálne podseknutá
iba vtedy, keď je dokonale guľatá, aby
bola zaručene nemenná dráha letu.
GUĽATOSŤ LOPTY
Nepravidelne
spracovaný šev
môže loptu
zdeformovať.
Priemer sa meria
v 16 rôznych
bodoch a z údajov sa vypočítava
stredná hodnota. Odchýlka najväčšieho
a najmenšieho priemeru od strednej
hodnoty môže byť iba 2% u „FIFA
Inspected” a 1,5% u „FIFA Approved”
lôpt.
Dlhá prihrávka
Perfektná prihrávka z jednej strany
ihriska na druhú vyžaduje pozoruhodnú
schopnosť hráča, pretože musí presne
odhadnúť silu strely.
STRATA TLAKU

NASIAKNUTOSŤ VODOU
Pri tomto teste sa
lopta 250-krát otočí
a ponorí v nádobe
s 2 cm vody. „FIFA
Inspected” lopty
nesmú prijať viac
vody než 15%
a „FIFA Approved”
lopty nesmú prijať viac vody než 10%
svojej pôvodnej hmotnosti.

www.adidas.sk

Zastavenie lopty
Odskakujúcu loptu dostane hráč pod
kontrolu najlepšie vtedy, keď vie, ako
ďaleko odskočí. Vďaka tomu môže
odhadovať, ako a kde loptu zastaviť.
ODSKOK

HMOTNOSŤ

Z dvojmetrovej výšky sa
necháva lopta desaťkrát
odraziť od oceľovej
dosky. „FIFA Inspected”
lopty musia vyskočiť 115
až 165 cm vysoko, „FIFA
Approved” lopty 120 až
165 cm vysoko. Rozdiel
medzi najvyšším a najnižším odrazom nesmie
presiahnuť 10 cm.

Každá lopta je trikrát
zvážená v uzavretom
púzdre. Nádoba je
utesnená tak, aby váženie nemohol ovplyvniť
žiadny prúd vzduchu.
Lopty s certifikátom
„FIFA Inspected”
by mali vážiť 410 až 450 gramov a lopty
s certifikátom „FIFA Approved” 420 až
445 gramov.

Energická strela
Zvlášť brankári musia vedieť presne
odhadnúť správanie lopty za letu pri
tvrdej strele. Túto pravidelnosť si lopta
musí zachovať počas celej hry.

Certifikát „FIFA
Inspected“ môžu získať
lopty, ktoré úspešne
prešli šiestimi prvými
testami obvodu, guľatosti,
hmotnosti, straty tlaku,
odskoku a nasiaknutosti
vodou.

STÁLOSŤ TVARU A VEĽKOSTI
Lopta, ktorej počas
hry uniká vzduch, je
nevypočítateľná
a nespráva sa
stále rovnako. Pre
testovanie je lopta
nafúknutá vzduchom s tlakom 1 bar a po 3 dňoch (72
hodinách) je premeraný. Pre certifikát
“FIFA Inspected” nesmie byť strata
tlaku väčšia ako 25% a pre “FIFA
Approved” nesmie byť viac ako 20%.

Hlavičkovanie
Aj u hráčov, ktorí ovládajú techniku
hlavičkovania, sa môže výška alebo
dráha letu lopty zmeniť, ak je futbalová
lopta príliš ťažká alebo príliš ľahká.

V tomto teste sa
lopta 2000-krát
nastrelí proti ceľovej
doske rýchlosťou
50 km za hodinu.
Švy a vzduchové
ventily musia zostať
nepoškodené, strata tlaku a tiež
odchýlka obvodu lopty a guľatosť možu
byť iba minimálne.

Pre najvyššiu kvalitatívnu
normu certifikát „FIFA
Approved“ musí lopta
prejsť šiestimi prvými
testami s prísnejšími
skúšobnými kritériami.
Navyše je lopta testovaná
v siedmom teste vzhľadom
k stálosti tvaru a veľkosti.
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LIONEL MESSI

adidas je hrdým celosvetovým partnerom
futbalovej hviezdy Lionela Messiho, ktorý
v súčasnosti oblieka dres španielskeho
veľkoklubu FC Barcelona. Najlepšiemu
FIFA futbalistovi sveta za roky 2009,
2010, 2011 a 2012 pomáha k ešte lepším
výkonom na ihrisku jeho osobný model
najľahších kopačiek na svete adidas F50
adiZero a je aj ich tvárou. Vďaka rýchlym
kopačkám má Messi schopnosť ovplyvniť
hru v priebehu okamihu, kombinuje
kreativitu, rýchlosť a bleskovú prácu
nôh vedúcu k oslňujúcemu výsledku.
Po prvýkrát v tohtoročnej sezóne
svoje výnimočné schopnosti Leo Messi
predstavuje tiež ako tvár funkčného
radu CLIMA365 z tréningovej kolekcie
Men´s Traning.
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textil
Vďaka využitiu funkčných technológií adidas ponúka kolekciu športového oblečenia adidas pre ženy
i mužov, pre rôzne druhy športu a svojim nositeľom prináša maximálny pocit komfortu v pohybe
a priedušnosť, aby sa mohli úplne sústrediť iba na výkon. Vybrané modely zaisťujú ochranu proti
vode alebo výrazným spôsobom zlepšujú držanie tela, čím prispievajú k optimalizácii výkonov. V lete
sa vďaka použitým technológiám a materiálom vyvinutým firmou adidas v oblečení neprehrievate
a môžete preto dosahovať lepšie výsledky, v zime alebo v nepriaznivom počasí ste zase v suchu
a teple – v oblečení adidas budete vždy pripravení podávať najlepšie športové výkony.

textil
Princíp vrstvenia
CLIMA365 je technologická platforma s niekoľkými hlavnými
funkciami. Cieľom je ideálne vybavenie športovca optimálnymi
výrobkami pre akúkoľvek klímu po 365 dní v roku – od extrémneho
chladu až po horúce počasie. Bez ohľadu na klimatické podmienky
si športovec vďaka koncepcii CLIMA365 môže zostaviť perfektnú
kombináciu oblečenia, aby mohol podávať maximálne výkony
a cítiť sa pritom dobre. Platforma CLIMA365 je založená na princípe
Clima-Concept, ako aj na meraní Body-Mapping.

3. vrstva

Princíp vrstvenia (hovorovo nazývaný aj princíp cibule) zaručuje
zachovanie funkčnosti jednotlivých textilných vrstiev (priedušnosť,
regulácia vlhkosti, ventilácia, izolácia) vo vzťahu k ostatným vrstvám.
Vrstvy by mali plniť nasledujúce funkcie:
2. vrstva
1. vrstva

2. vrstva

3. vrstva

vrstva priliehajúca
k telu

izolačná vrstva

ochranná vrstva

priedušnosť
tepelná izolácia

priedušnosť
ochrana proti
vonkajším vplyvom

Funkcia
priedušnosť
regulácia vlhkosti

Rôzne funkčné textílie skombinované podľa princípu vrstvenia
zaručujú i za tých najrozdielnejších poveternostných podmienok
príjemný pocit pri nosení a vytvárajú tak optimálne predpoklady pre
špičkové športové výkony.
Funkčné prerušenie princípu vrstvenia v dôsledku použitia
nefunkčných materiálov (napr. textílií z bavlny) má za následok,
že celý systém prestáva plniť svoju funkciu. Patrí sem tiež prípad,
kedy ochranná vrstva (napriek funkčným vláknam) už nemá pri
daždi žiadne vlastnosti odpudzujúce vodu (impregnáciu) a tkanina
sa potiahne vodným filmom. V dôsledku toho sa vo vnútri textílií
hromadí vlhkosť, pretože dochádza k zníženiu priedušnosti.
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1. vrstva

BodyMapping
BodyMapping identifikuje rôzne teplotné zóny človeka.
Poskytuje informácie o teplote a produkcii potu pri zvyšovaní
fyzickej záťaže na jednotlivých častiach tela. Využitie tohto
systému nám pomáha pri výrobe funkčného športového
oblečenia. Používajú sa rôzne materiály, technológie
a strihy tak, aby športový textil mohol čo najlepšie plniť
svoju funkciu, či už ide o rýchly odvod vlhkosti, priedušnosť,
zamedzenie úniku tepla, či ochranu pred nepriaznivými
klimatickými podmienkami.

Nadväzuje na funkciu BodyMappingu. FlowMapping využíva
princípy cirkulácie vzduchu okolo tela. Cieľom tohto systému
je zlepšiť funkčnosť športového oblečenia z hľadiska odvodu
tepla a priedušnosti. Ventilačné otvory v textile (napr.
runningovom tričku) sú navrhnuté a umiestnené tak, aby
mohli čo najlepšie využiť prúdenie vzduchu okolo tela.
Vzduch, ktorý tak naberáme, dokáže ochladiť nielen prednú
časť tela, ale i zadnú. Efektívne využitie FlowMoppingu
môže odvádzať teplo až o 30 % rýchlejšie.

Bez ventilačných otvorov

S ventilačnými otvormi

FORMOTIONTM, revolučný systém vytvorený firmou adidas
podporuje atlétov svalový systém a zároveň mu pomáha
k udržaniu správneho držania tela počas výkonu. Zvyšuje
komfort a výkon vďaka kombinácii niekoľkých rôznych
použitých materiálov a kombinácií ich rôznych vlastností.
Všetky FormotionTM kusy oblečenia sú vopred vytvarované
a podporujú tak koncept optimálneho umiestnenia švov pre
lepší strih a komfort pri použití počas športových aktivít.

www.adidas.sk
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textil

CLIMA365 je technologická platforma s niekoľkými
hlavnými funkciami. Cieľom je ideálne vybavenie športovca
optimálnymi výrobkami pre akúkoľvek klímu po 365 dní
v roku – od extrémneho chladu až po horúce počasie.
Bez ohľadu na klimatické podmienky si športovec vďaka
koncepcii CLIMA365 môže zostaviť perfektnú kombináciu
oblečenia, aby mohol podávať maximálne výkony a cítiť sa
pritom dobre. Platforma CLIMA365 je založená na princípe
Clima-Concept, ako aj na meraní Body-Mapping.

CLIMACOOL® je navrhnutý tak, aby reguloval telesnú
teplotu športovca lepšie ako ktorýkoľvek iný samostatný
alebo
konkurenčný
materiál.
Vďaka
kombinácii
materiálov regulujúcich teplo a vlhko, vetracích kanálikov
a trojrozmerných látok, ktoré umožňujú vzduchu cirkulovať
priamo pri vašej pokožke, odvádza oblečenie CLIMACOOL®
teplo a pot preč z vášho tela. Nech budú podmienky okolo
akékoľvek, budete sa pri športe cítiť vždy príjemne a sviežo.

+
climacool+ využíva materiál s prímesou jadeitu, ktorý
vytvára chladivý efekt na pokožke a skvele odvázda vlhkosť.
Pomáha tak k regulácií potu a zvyšuje komfort počas
akýchkoľvek tréningov.
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CLIMALITE® je materiál pre optimálnu reguláciu vlhkosti.
CLIMALITE® sa skladá zo 100% syntetických funkčných
vlákien. Cieľom je viazať tekutinu, ktorú telo vylučuje
v podobe potu, čo najrýchlejšie v textile a odvádzať ju von.
Pot je „nasávaný“ vnútornou štruktúrou vlákien na vonkajší
povrch a odtiaľ sa odparuje preč. Aby tento proces mohol
hladko fungovať, musia sa textílie prvej vrstvy nosiť tak, aby
tesne priliehali k telu.

+
Podobne ako CLIMALITE slúži aj CLIMALITE+ na reguláciu
potu a tak prispieva ku komfortu. Kombinuje však výhody
syntetiky aj bavlny. Komfortný materiál je na pocit mäkký
ako bavlna, avšak je 3x priedušnejší a o 25% rýchlejšie
schnúci.

CLIMAPROOF® funguje ako bariéra k zamedzeniu postupu
zrážok cez materiál, ale súčasne umožňuje prestup tepla
a odparovanie potu von od tela. CLIMAPROOF® Wind je
najpriedušnejšia ľahká štruktúra, ktorej úroveň ochrany je
nastavená na použitie pre častý pohyb. Je to ideálny materiál
pre odpoludňajší beh v chladných, vlhkých podmienkach.
CLIMAPROOF® Rain umožňuje pohyb v podmienkach
vytrvalejšieho dažďa, zabraňuje prenikaniu vody cez túto
škrupinku, ale súčasne je zaručená vysoká priedušnosť.
Odevy s označením CLIMAPROOF® Storm sú určené do
náročných klimatických podmienok, ktoré vládnu napríklad
v horách. Hodnota vodného stĺpca sa u týchto materiálov
pohybuje okolo 10 000 mm.

www.adidas.sk
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textil

Ľahká priedušná izolácia zabezpečuje pocit sucha a komfortu
pri použití v zimných poveternostných podmienkach,
vytvorená pomocou husto tkaných syntetických vlákien
alebo pomocou mikrokomôrok, udržujúcich teplo
z ľudského tela blízko povrchu jeho pokožky. Tieto vlákna sú
tkané dostatočne husto, aby zadržali teplo uvoľňujúce sa zo
vzduchu ohriateho ľudským telom, ale zároveň sú od seba
dostatočne vzdialené a umožňujú tak jednoduché a rýchle
odparenie potu.

+
Nová technológia v podobe dutých vlákien pre eśte lepšiu
izoláciu proti chladu. Každé vlákno je duté a vzduch v jeho
vnútrajšku funguje ako tepelný izolant. Textil CLIMAWARM+
je tak o 32% teplejší v porovnaní s klasickymi polyesterovými
vláknami.

Cocona
Cocona je vyrobený z recyklovaných kokosových škrupiniek.
Ide o 100% prírodný materiál, ktorý je aplikovaný priamo
do vlákien. Je zaistená vysoká trvanlivosť a funkčnosť
tohto materiálu, pretože bežným nosením ani praním
nedochádza k jeho poškodeniu alebo strate funkčnosti.
Zaisťuje prirodzené ochladzovanie tela, zabraňuje vzniku
baktérií a následného zápachu a v neposlednom rade
poskytuje ochranu proti škodlivému UV žiareniu.
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Vodeodolná
a extrémne priedušná
membrána
Prenikajúci pot

Mikroskopická
častica Cocony
Koža

bez
Cocony

Cocona

Unikajúce
vodné pary
Dážď a vietor
Vonkajší materiál
Membrána
GORE-TEX®
Podšívka

Membrána GORE-TEX® je mikroporézna vrstva, ktorá sa umiestňuje
medzi vonkajšiu textíliu a podšívku. Jej póry sú 20 000-krát menšie,
než kvapôčka vody, ale 700-krát väčšie, ako molekula vodnej pary.
Dokonale vás ochráni pred dažďom a vetrom, a pritom účinne odvádza
pot. Odevy GORE-TEX® sú trvale nepremokavé a vetruvzdorné, a to aj
v extrémne vlhkom počasí pri najnáročnejšom použití.

Vietor

Odolnosť voči snehu a vode

Membrána WINDSTOPER® je ultratenká a vetruvzdorná ochranná
vrstva, vyrobená z univerzálneho polyméru PTFE (polytetrafluorethylen). Ten je upravený tak, aby vytváral mikroporéznu
štuktúru. Mikropóry sú 900-krát väčšie než molekula vodnej pary,
takže umožňujú ľahké odvádzanie potu. To znamená, že membrána
WINDSTOPER® dodáva akejkoľvek textílii úplnú vetruvzdornosť bez
toho, aby pri tom obmedzovala jej pôvodnú priedušnosť či zvyšovala
hmotnosť.

Odľahčená textília
Membrána WINDSTOPPER®
Podšívka

Priedušný

Jedná sa o ľahký a priedušný syntetický materiál, ktorý má vynikajúce
izolačné vlastnosti.Používa sa v zimnej outdoorovej obuvi, rovnako
tak i v bundách, ktoré sú určené do chladného prostredia.Vďaka
svojej špecifickej štruktúre a zloženiu vlákien má PRIMAFOLT® tú
výhodu, že dokáže udržať teplo, aj keď sú obuv alebo odev mokré.
PRIMAFOLT® je najlepší izolačný materiál a je tiež veľmi dobre
stlačitelný, preto oblečenie z tohto materiálu zložíte do pomerne
malých rozmerov.

www.adidas.sk

Rýchloschnúci

Vetruvzdorný
Vodeodolný
Stlačiteľný

Teplotne stály
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textil

PREPARE
adidas TECHFIT™ Preparation
Odevy s označením adidas TECHFITTM Cut and Sew sú
vyrobené z vysoko kompresného materiálu pre zvýšenie
pohodlia športovca pri
športovej príprave.
Dokonalejšie vnímanie tela: Kompresia kĺbov a svalov
zlepšuje vnímanie vlastného tela.
Väčšia podpora: Kompresia redukuje vibráciu svalov a tým
športovcom napomáha k dosiahnutiu maximálneho výkonu.
Lepšia ochrana: Ochrana proti UV žiareniu.
Rýchlejšie schnutie: CLIMALITE®.
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PREPARE
adidas TECHFIT™ miCoach
Odevy s označením adidas TECHFITTM miCoach sú vyrobené
z vysoko kompresného materiálu pre zvýšenie pohodlia
športovca pri používaní srdcového senzoru počas športovej
prípravy.
Väčší komfort: Eliminuje potrebu oddelenia hrudného
pásu srdcového senzoru počas tréningu. Veľmi jemné švy
a špeciálny strih zaisťujú maximálnu úroveň pohodlia pri
športovej aktivite.
Väčšia podpora: Kompresia redukuje vibráciu svalov a tým
napomáha športovcom k dosiahnutiu maximálneho výkonu.
Lepšia ventilácia: Integrovaná CLIMACOOL® technológia
odvádza rýchlejšie pot, udržuje telo v suchu a optimálnej
teplote.

PREPARE
adidas TECHFIT™ Cut and Sew
Odevy s označením adidas TECHFITTM Cut and Sew sú
vyrobené z vysoko kompresného materiálu pre zvýšenie
pohodlia športovca pri športovej príprave.
Dokonalejšie vnímanie tela: Kompresia kĺbov a svalov
zlepšuje vnímanie vlastného tela.
Väčšia podpora: Kompresia redukuje vibráciu svalov a tým
športovcom napomáha k dosiahnutiu maximálneho výkonu.
Lepšia ochrana: Ochrana proti UV žiareniu.
Rýchlejšie schnutie: CLIMALITE®.
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textil

COMPLETE
adidas TECHFIT™ PowerWEB
Odevy s označením adidas TECHFITTM PowerWEB sú
vyrobené z vysoko kompresného materiálu, ktorý na
základe vedeckého výzkumu zlepšuje výkon športovca pri
súťažných aktivitách.
Väčšia rýchlosť: Zlepšuje držanie a postavenie tela
s ohľadom na potrebu väčšej sily pri rýchlostných aktivitách.
Viac energie: Ukladá a vracia späť telu energiu pre získanie
väčšej sily pri behu a skokoch.
Väčšia výdrž: Znižuje vibrácie a koncentruje svalovú energiu
pre podporu vytrvalosti.

COMPLETE
adidas TECHFIT™ PowerWEB Women
Produkty TECHFITTM PowerWEB Women ponúkajú zvýšenú
kompresiu, upravený vzor a strih. TPU pásy sú v odevoch
umiestnené s ohľadom na potreby ženského tela, rovnako
tak zábrana pod hrudníkom slúži pre väčšie pohodlie
a pohodu pri nosení. Grafické prvky zvyšujú dynamičnosť
oblečenia. Produkty si zachovávajú ženský vzhľad, ale
vďaka vysokej kompresii a CLIMACOOL® systému majú aj
technologický význam.
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DSP QUICKSTRIKE
Duracoating
ENERGYPULSE
ENERGYSLING
FlowMapping
FORMOTION™
GEOFIT®
GEOFIT®+
GORE-TEX®
HYBRIDTOUCH
micro-suede
mountain grip
Mud release
non-marking
noseam
Ortholite®
protection plate
POWERBOUNCE™
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PRIMALOFT®
pro-moderator™
speed grip
sprint frame
SPRINT SKIN®
SPRINTWEB
SPRINT FRAME
TAURUS koža
TECHFIT™
TORSION® SYSTEM
TRAXION®
water grip
WIND STOPPER®
winter grip
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