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boost
Maximálna návratnosť energie

KAPSULE 
NEKONEČNEJ  
ENERGIE

Pena BOOST™ vracia 
viac energie než 
akákoľvek iná penová 
výstelka - takže čím viac 
energie do nej vložíte, 
tým viac 
získate naspäť.

ENERGIA ZA 
KAŽDÝCH PODMIENOK

Či už je mínus 20 alebo plus 40 
stupňov Celzia, BOOST zostáva mäkký 
a spoľahlivý za každých podmienok, 
na rozdiel od EVA peny, ktorá vplyvom 
chladu môže stuhnúť a skrehnúť 
a vplyvom tepla zmäknúť a zostať 
kašovitá.

PRIEDUŠNÁ 
TECHFIT 
SIEŤOVINA 
ZVRŠKU

Obopína Vaše nohy 
s maximálnou prispôsobivosťou 
a zabezpečuje pre Vaše nohy 
priedušnosť a komfort.

CHRÁNIČ 
PÄTY

Pre ten upokojujúci 
pocit dosadnutia a 
podpory päty.

FLEXIBILNÝ 
TORSION 
SYSTEM

Ľahko sa prispôsobí 
akémukoľvek povrchu 
a zostáva stabilný, takže 
môžete behať s istotou.

ENERGIA PRE 
VYTRVALOSŤ

Môže to byť váš prvý 
alebo päťstý kilometer, 
návratnosť energie 
materiálu Boost zostáva 
konštantná, krok za 
krokom.
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4-5

1.

2.

3.

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

Nedráždi pokožku v okolí achylovky

Hladký nášľap a dynamický odraz

4.

5.

6.

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

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

Zažite úžasne pohodlný beh

7.

8.

9.

Mäkké a pohodlné odpruženie pre beh na 
každom povrchu

Neuveriteľný pocit 
Výnimočná stabilita

Aj tisíci krok je rovnako pohodlný ako prvý

Tradičný zdroj výplne, 
EVA pena sa odbúrava 
a každým krokom 
stráca energiu.

EVA FOAM

Na pocit je to ako vznášanie sa, 
vyzerá to ako let. BOOST™ je 
revolučný v odpružení a vracia 
oveľa viac energie než tradičný 
materiál EVA.

boost



Pre stabilné odrazy a dopady. FORMOTION® je jedinečný 
systém voľne sa pohybujúcej päty, ktorý vám umožní 
rýchlo sa prispôsobiť akémukoľvek povrchu a zabezpečí čo 
najhladšie dopady.

ADIWEAR™  je extrémne odolná guma, ktorá nezanecháva 
šmuhy. Používa sa pre podrážky športovej obuvi adidas v 
oblastiach vysoko namáhaných oderom, aby sa zabránilo 
predčasnému opotrebovaniu.

obuv

6-7 adidas technológie

Pre nekonečnú energiu pri každom kroku.  
BOOST™ poskytuje väčšiu návratnosť energie než akýkoľvek 
iný penový tlmiaci materiál v bežeckom priemysle. 
Kombinuje mäkký komfort so spoľahlivou energiou pre 
maximálny zážitok z behu.

BOUNCE™ je odpruženie navrhnuté tak, aby premenilo aj 
vašu poslednú dávku energie na hybnosť, a tak vám pomáha 
trénovať dlhšie a mať viac zábavy a menej námahy.



Outdoor
Špeciálna outdorová jednotka FORMOTION® pre lepšiu 
kontrolu pohybu a pohodlie pri chôdzi a behu pri klesaniach 
a na nerovnom povrchu.

ADIPRENE®  je vysokoúčinný tlmiaci materiál, ktorý pôsobí 
ako vankúšik a chráni vašu pätu pri náraze.

obuv

8-9 adidas technológie

Nájdite svoju výbušnú energiu so springblade. Vďaka 
inovatívnej konštrukcii medzipodrážky a elastickej výstuhy 
okolo zvršku táto obuv uchopí zem a vytvára zážitok 
z pohybu vpred, ktorý ste nikdy predtým nezažili. 

Springblade

Jedinečnosť gumy Stealth® Rubber  spočíva v jej vysokej 
schopnosti absorbovať trenie a nárazy. Rozdiel medzi gumou 
Stealth® Rubber a inými gumami na trhu je zrejmý. 
Jednoducho guma Stealth® Rubber zabezpečí 
bezkonkurenčnú priľnavosť.



Odľahčený TPU film, ktorý podporuje stabilitu medzipodrážky 
a chráni bočnice EVA pred poškodením.

obuv
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GORE-TEX® obuv s väčším komfortom: nepremokavá 
a priedušná. Ideálna pre outdoorové aktivity.

GORE-TEX®

adidas technológie

climachill
Pocit maximálneho 360° aktívneho vetrania vďaka 
inovatívnej synergii priedušnosti zvršku prostredníctvom 
najmodernejších materiálov, konštrukcií a priedušnosti 
medzipodrážky prostredníctvom strategicky 
rozmiestnených vetracích otvorov podrážky. Toto vedie 
k prúdeniu vzduchu okolo celého vášho chodidla a vytvára 
optimalizovanú klímu aj za najhorúcejších poveternostných 
podmienok.

COOLEVER je špeciálna tkanina v tvare ďateliny, ktorá 
udržuje chodidlo v chlade, v suchu a v pohodlí.

COOLEVER



Dostatočne izolovaná obuv na udržanie vašich nôh v teple.

obuv

12-13

climacool® používa priedušné materiály pre zvršok ako 
aj na vetracie kanáliky podošvy, aby pomáhal odpariť pot 
a znížiť teplotu vo vnútri vašej topánky.

adidas technológie

Naše vôbec najteplejšie. Technológia Climaheat je 
navrhnutá tak, aby napodobňovala duté vlákna kožušiny 
ľadových medveďov zachytávaním tepla a rýchlejším 
schnutím.

Naše najlepšie izolačné technológie (duté vlákno/primaloft) 
v kombinácii s materiálmi odolnými voči vode pre udržanie 
nôh v teple aj pri extrémnych podmienkach.

climaheat

Pohodlie pri každom kroku. Tlmiaca vrstva, ktorá pohlcuje 
nárazy predtým, než by zasiahli vaše päty, urobí každý krok 
hladším a zlepšuje vašu stabilitu.



ADIPRENE®+ pre aktívny a plynulejší beh. Ultra aktívny 
materiál, ktorý poháňa špičku vpred a získa maximum 
z vašej hybnosti vpred. Beh je tak dynamický a aktívny.

obuv
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Poskytuje odpruženie, priľnavosť a odolnosť vďaka 
kopírovaniu prirodzených kontaktných zón chodidla 
so zemou.

adidas technológie

Pre lepšiu priľnavosť na nerovnomernom povrchu. Agilný 
dizajn podrážky do každého počasia, ktorý zlepšuje vašu 
priľnavosť, stabilitu a pohon po mäkkých aj tvrdých 
povrchoch. Takže nikde nemáte zákaz vkročiť.

Dizajn podrážok, ktorý zabezpečí maximálnu priľnavosť vo 
všetkých smeroch bez zbytočných tlakových bodov na cho-
didle.



Hroty podošvy injektované na tenký základ pre flexibilitu, 
redukciu hmotnosti a odolnosť.

QUICKSTRIKE

obuv
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Pre maximálnu priľnavosť a trakciu za každého počasia. 
Vysoko výkonná gumová podrážka, so zlepšeným záberom 
pre lepšiu trakciu a silný odraz. Takže bez ohľadu na počasie 
máte všetko pod kontrolou.

adidas technológie

Pre pohyb, aký stvorila príroda. Pásik stability po celej 
dĺžke, ktorý umožňuje vašej päte a priehlavku prirodzene sa 
pohybovať a zároveň strednej časti chodidla zostať 
flexibilnou a stabilnou.

Podošva má leštený povrch. Guma je tak hladká, že sa blato 
nelepí na podrážku. Rozstup medzi trakčnými výstupkami je 
vytvorený tak, aby sa nečistoty uvoľnili okamžite.

Mud Release surface



techfit
Prirodzene sedí a je flexibilný. Ľahký, pružný zvršok, ktorý 
sa pohybuje synchrónne s vaším chodidlom zabezpečí pocit, 
že vaše topánky sa prispôsobujú od prvého kroku. Techfit 
poskytuje zážitok z toho, že dokonale sadne ako uliaty.  
Počas chôdze sa pohybuje s vaším chodidlom, prispôsobujúc 
sa mu pri rozpínaní a zmenšovaní.

obuv
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Gumová podrážka pre lepší výkon na akomkoľvek teréne. 
Má vynikajúcu priľnavosť na suchej i mokrej zemi a ponúka 
o 32% väčšiu priľnavosť v porovnaní s našimi konkurentmi.

adidas technológie

Je mäkšou, menej odolnou formou gumy, ktorá sa používa 
pre podošvy obuvi a vyrába sa vstrekovaním vzduchu do 
roztavenej gumovej zmesi. Vzduchové bubliny spôsobujú, 
že guma je ľahšia, mäkšia a tak je špička ešte lepšie 
odpružená. 
Guma Blown rubber™  je menej odolná než tvrdá guma 
a obyčajne má nízku odolnosť proti oderu a roztrhnutiu. 
Používa sa preto len na menej namáhaných miestach.

LACE BUNGEE je elastická tkanina na priehlavku, ktorú 
možno jednoducho zdvihnúť a umiestniť pod ňu šnúrky. 
Udržuje šnúrky na mieste.



Runsmooth inserts
Vložky Runsmooth umožňujú šnúrkam speed lace rýchle 
prechádzať očkami pri zaťahovaní a zaväzovaní šnúrok. 
Šnurovanie po celej dĺžke obuvi je možné ovládať jedným 
ťahom a tak ľahko zabezpečí stabilitu a optimálne pohodlie.

obuv

20-21

Úchyt šnúrok speed lace má hliníkové koliesko, ktoré 
umožňuje vizuálnu technológiu a poskytuje maximálnu 
oporu. “Lace End Cover” (LEC) vám umožní ľahko skrátiť 
šnúrky a rýchle ich vymeniť v prípade potreby.

Toggle and Lace End

Speedlacing
Šnúrky speed-lace zabezpečujú jednoduchú manipuláciu a 
sú vyrobené z extrémne odolného materiálu (teplom rezané 
s nepleteným jadrom), ktorý zabraňuje oderu a zabezpečí 
dlhú životnosť.

adidas technológie

stabilizátor päty

Externý ochranný prvok na päte pre väčšiu stabilitu pri 
turistike po nerovnom teréne. 

externá výstuha päty

Stabilizátor päty dodáva istotu pri dopadoch na pätu.

Zdokonalená penová vložka pre použitie vo vysoko 
namáhaných športových disciplínach, s vysokou pružnosťou 
pre komfort a odpruženie. 

OrthoLite® Sockliner



obuv
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VEĽKOSTI OBUVI

UK 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2

FG / GR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3

UK 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 17 18 19

FG / GR 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3

FR / GR 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UK 3 K 4 K 5 K 5 1/2 K 6 K 7 K 7 1/2 K 8 1/2 K 9 1/2 K

FG / GR 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3

UK 10 K 11 K 11 1/2 K 12 1/2 K 13 1/2 K 1 2 2 1/2 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6

DOSPELÍ

DETI

DOJČATÁ

technológie textilu



GORE-TEX® PRO SHELL

GORE-TEX® PRO SHELL je vyrobený z najrobustnejších, najpriedušnejších, vodovzdorných a vetruvzdorných 
tkanín. Spĺňa požiadavky outdoorových profesionálov a vážnych nadšencov, takže je optimálnym riešením 
profesionálneho vrchného oblečenia pre použitie v extrémne náročných podmienkach. Gore-Tex® PRO SHELL 
trojvrstva pozostáva zo špeciálnej vysoko výkonnej GORE-TEX® membrány, spojenej s pevným vonkajším 
materiálom a robustným vnútrajškom. GORE-TEX® Pro nová generácia: Lepší komfort v širšej škále 
podmienok pre (ski) alpinistov, freeriderov, horských sprievodcov a vážnych outdoorových nadšencov.
 
• Lepšia odolnosť
• Zvýšená priedušnosť (až do 28 %)
• Spoľahlivá odolnosť voči vetru a vode

GORE-TEX® ACTIVE SHELL

GORE-TEX® ACTIVE SHELL lamináty sú kombináciou ľahšej, tenšej GORE-TEX® membrány s jemnejšími 
funkčnými textíliami, aby poskytli najlepšie 3-vrstvové riešenie pre aktívneho spotrebiteľa. Na strane podšívky 
patentovaná technológia laminovania integruje podpornú textíliu priamo do GORE-TEX® membrány, čím sa 
umožní extrémna priedušnosť a vynikajúci komfort pri pokožke.
Moderný laminátový balíček, spolu s prístupom GORE k navrhovaniu odevov na vedeckej úrovni  prináša do 
sveta nepremokavého oblečenia úplne novú, doteraz neexistujúcu úroveň komfortu.

• extrémne priedušný (RET < 3)
• trvalo nepremokavý a odolný proti vetru
• ľahký (váha odevu 300–400 gramov)
• vynikajúci komfort pri pokožke
• špeciálne vyvinutý pre vysoko aeróbne aktivity

24-25

textil

Najľahší, najviac zbaliteľný produkt, ponúkajúci absolútnu vetruvzdornosť, 
maximálnu priedušnosť  a odolnosť voči vode. WINDSTOPPER® active 
shells vám dáva komfort pre zvýšený výkon počas vysoko aeróbnych aktivít.

• Ľahký materiál: umožňuje efektívny únik nadmerného telesného tepla
• Zbaliteľný: ľahko sa stlačí a skladuje, ak sa nepoužíva
• Nepremokavý: odpudzuje dážď, sneh a rýchlo schne

climaproof® je priedušná ochrana pred počasím aj v najdrsnejšom vetre, daždi a 
búrke tak, že slúži ako bariéra proti týmto živlom. Zároveň umožňuje teplu a vlhku 
unikať prostredníctvom odparovania.

climaproof® storm – vás ochráni aj v tých najnáročnejších klimatických 
podmienkach.

Je vysoko odolný proti vetru a vode a vznikol pre extrémne podmienky, kde je 
potrebná maximálna ochrana po dlhú dobu. Tieto odevy sú vhodné pre viacdňové 
výpravy v silnom vetre, daždi a snehových podmienkach. Štandardná hodnota 
vodného stĺpca u climaproof® storm je 10 000 mm.

adidas technológie



climaproof® je priedušná ochrana pred počasím aj v najdrsnejšom vetre, daždi a búrke tak, že 
slúži ako bariéra proti týmto živlom. Zároveň umožňuje teplu a vlhku unikať prostredníctvom 
odparovania.

climaproof® wind je najpriedušnejšia úroveň ochrany s nízkou hmotnosťou pre tých, ktorí sa 
pohybujú rýchle a produkujú veľa tepla a potu. Je ideálny pre popoludňajší beh za chladných, 
vlhkých podmienok. Udržuje vás v teple tým, že blokuje vietor odčerpávajúci energiu, pričom 
umožňuje odparovať maximálne množstvo potu z pokožky. 

climaproof® rain – vynikajúca ochrana pred vetrom a dažďom.

Je to vetru a vode odolná ochrana pre tých, ktorí sú vonku v nepriaznivom počasí,
ale sa pohybujú pomalšie, a preto potrebujú úroveň ochrany pred počasím a teplotou navyše. 
Táto odev je vhodná pre celodenné alebo dlhšie túry, pomalé tréningové behy, daždivé podmienky.

wind + rain

   Cocona® hardshell 2,5 L
Vodotesná technológia Cocona® využíva prírodné aktívne častice s mikroporéznou 
štruktúrou. Obrovský povrch aktívnych častíc reaguje na telesné teplo a urýchľuje 
odparovanie vlhkosti cez tkaninu, aby táto zostala suchšia, menej lepkavá, komfortnejšia.

textil

26-27

Odevy FORMOTION® využívajú vopred vytvarované 3D siluety, ktoré 
umožňujú vysokú voľnosť pohybu pri cvičení. Výsledkom mnohých znakov, 
napríklad vytvarovaných otvorov na golieri, páse, lemov, otvorov na 
ramenách, na manžetách a nohách v kombinácii so špecifickými 
tkaninami, konštrukciami a ideálnym umiestnením švov je, že odev 
optimálne sadne a je pohodlná.

techfit SPRINTWEB
techfit sprintweb je špeciálne navrhnutá potlač, ktorá pomáha bežcom 
zachovať správne držanie tela počas behu. Menšia svalová vibrácia vedie 
prostredníctvom techfit kompresii k o 0.8 % väčšej vytrvalosti v porovnaní 
s normálnym oblečením.

adidas technológie



    je prírodná, rýchloschnúca 
a protizápachová technológia s UV ochranou
Vyrobené z aktivovaného uhlíka z recyklovaných kokosových škrupín. 
Používa sa do textílií a pradiva a nevyperie sa ani sa neopotrebuje. Zaisťuje 
maximálne ochladzovanie odparovaním, reguluje odvod potu a chráni pred 
UV žiarením bez ďalších vrstiev a povrchových úprav. Žiadne agresívne 
chemikálie alebo miestne úpravy, ktoré by viedli k podráždeniu pokožky. 
Cocona® rýchlo odvádza pot cez obrovskú plochu (tvorenú vďaka pórom 
aktívovaného uhlíka) a urýchľuje vyparovanie 
podobne, ako keď sa telo samo ochladzuje. 

: prirodzený dotyk s vysokým výkonom
Dri-release® využíva patentovanú zmes prírodných a syntetických vlákien. 
Prírodné vlákna absorbujú vlhkosť odčerpávajúc ju od pokožky smerom do textílie. Syntetické vlákna 
vlhkosť odpudzujú, nútiac ju postupovať k povrchu odevu, kde sa rýchlo odparí tým, ako prúdi vzduch 
cez tkaninu.  

adidas Outdoor ponúka:
• Dri-release® Cotton (80 % PES / 14 % CO / 6 % EL) vrátane Freshguard-u, neutralizéru zápachu 
šetrnému k životnému prostrediu 
• Dri-release® Wool (88 % PES / 12 % vlna merino)

Výhody
• Schne 4x rýchlejšie ako bežné bavlna 
• Odsáva pot od pokožky
• Na pocit ako bavlna
• Antimikrobiálny

textil
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INŠPIROVANÉ 
ĽADOVÝMI 
MEDVEĎMI

DUTÉ VLÁKNA 
NAPODOBŇUJÚ 

KOŽUCH 
ĽADOVÝCH MEDVEĎOV

VZDUCH ZACHYTENÝ 
VO VNÚTRI 

DUTÝCH VLÁKIEN 
VÁS UDRŽUJE V TEPLE

climaheat
oblečenie 
climaheat

izolácia

hydro

flís

adidas technológie



textil
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Izolácia
climaheat - naša najvýkonnejšia izolácia. Prvý hybrid na svete z PrimaLoft® 
ultratenkých syntetických vlákien a vodoodpudivého, vysoko kvalitného 
páperia, poskytujúci maximálne teplo a komfort za rôznych podmienok, 
aj keď je mokrý.

hydro
Technológia dutého vlákna, inšpirovaná kožuchom ľadových medveďov, 
izoluje zadržiavaním vzduchu, aby poskytovala teplo a ochranu pred 
nepriazňou počasia. Tieto ľahké odevy majú vodoodpudivý povrch pre 
mimoriadne pohodlie pri nízkych teplotách.

adidas technológie

Naše vôbec najteplejšie. Technológia Climaheat je navrhnutá tak, aby 
napodobňovala duté vlákna kožucha ľadových medveďov zachytávaním 
tepla a rýchlejším schnutím.

flís

climawarm je ľahká, priedušná izolácia, ktorá vás udrží v suchu a pohodlí 
v chladných klimatických podmienkach použitím husto tkaných 
syntetických vlákien, ktoré zachytávajú teplý vzduch v blízkosti pokožky. 
Aj keď tieto vlákna sú dostatočne husté na zachytenie vzduchu, sú dosť 
ďaleko od seba na to, aby ľahko umožnili teplonosnému potu uniknúť 
odparovaním.
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climachill™ je navrhnutý pre chladenie organizmu v najväčších 
horúčavách. Je to oblečenie s najefektívnejšou reguláciou teploty.

climacool®  je kombináciou funkčných tkanín. Otvorená sieťovina 
a vetracie kanáliky zabezpečujú prúdenie chladného vzduchu do vnútra 
a prúdenie tepla a potu von. Zostávate pohodlne v suchu a podávate 
maximálne výkony aj v najhorúcejších súťažiach.

adidas technológie

Ľahké, priedušné tkaniny, ktoré sa nosia v blízkosti pokožky, odvádzajú 
teplo a pot preč od tela, aby ste zostali v chlade a suchu v teplých 
podmienkach.

Športové veľkosti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Numerické veľkosti 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Alfa veľkosti XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hrudník 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Pás 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Boky 86 90 94 98 102 105 108 111 115 119 123 127 131 135

Numerické veľkosti
Alfa veľkosti
Hrudník
Pás
Boky

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
XS S M L XL

72 76 80 84 88 92 96 100 104 110
54 58 62 66 70 74 78 82 86 92
82 86 90 94 98 102 106 110 114 120
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techfit™  je škálou adidas oblečenia základnej 
vrstvy pre všetky druhy športov.
Ponuka pokrýva potreby všetkých športovcov
od najlepších profesionálnych hráčov až po 
amatérov.

techfit

power
climacool® / PU powerbands + kompresia

heat
climaheat® / tvarované

base
climalite® / climawarm™  kompresia + tvarované

cool
climacool® / compression + tvarované

adidas technológie

kompresia tvarované

techfit™ pre všetkých športovcov, na každý deň a všade ponúka 2 prevedenia:

- kompresia: Cíťte sa pevne a bezpečne. Tento odev poskytuje 
 strednú kompresiu pre väčšiu podporu svalov 
 a účinnosť.

- tvarované:   Cíťte sa ľahko a pohodlne. Použitie strečových tkanín 
v kombinácii s 3D štruktúrou vám dávajú odev, ktorý 
nasleduje vaše pohyby pri všetkých športoch. 

kompresia

techfit power

techfit power vytvorený tak, aby uvoľnil vašu silu

- technológia:  -  POWERWEB™ 2.0: maximalizovaná výbušnosť,
    zrýchlenie a vytrvalosť s PU pásmi.
- climacool®:   - climacool®: udrží vás v pohode a suchu.
- prevedenie:  -  prevedenie Kompresia: zvyšuje podporu svalov
    a účinnosť.
 -  Sadne ako uliaty: vysoká úroveň slobody pohybu 

prostredníctvom 3D štruktúry.
 -  Maximálny komfort: ultramäkké švy v kombinácii
    so strategicky umiestnenými plochými švami mini 
    malizujú podráždenie.
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techfit heat

Viac pohodlia:  protizápachové vložky vyrobené z jednoduchého 
džerseju poskytujú vyšší komfort. Vďaka elastínu vo 
zvršku odev vynikajúco sadne a máte viac slobody 
pohybu.

Zostaňte v teple:  Technológia dutých vlákien, inšpirovaná kožuchom 
ľadových medveďov, izoluje tým, že zadrží vzduch 
pre ľahšie, rýchlejšie schnutie odevu s lepším  
odvodom vlhkosti než u štandardných tkanín. 

kompresia obtiahnutý strih

techfit cool

teplé počasie

- technológia:  -  zostaňte čerstvý: 3-smerná strečová tkanina 
vám poskytne vynikajúcu priedušnosť a 
manažment vlhkosti, ktorý vás udrží v pohode 

   a suchu. 
- climacool®:   - climacool®: udrží vás v pohode a suchu.
- prevedenie:  -  Kompresné prevedenie / obtiahnutý strih

 -  Sadne ako uliaty: vysoká úroveň slobody pohybu 
prostredníctvom 3D štruktúry.

 -  Maximálny komfort: ultramäkké švy 
    v kombinácii so strategicky umiestnenými 
    plochými švami minimalizujú podráždenie.

adidas technológie

kompresia obtiahnutý strih

- technológia:  -   climalite®: speciálny spôsob výroby zabezpečí 
maximálnu priedušnosť a reguláciu vlhkosti, 
pričom dodáva chladivý a suchý efekt.

 -  climawarm™: 3-smerová strečová tkanina 
zabezpečuje tepelnú izoláciu, telo udržiava       
v suchu a komforte.

 -  UV OCHRANA: dodáva 50 faktorovú UVA           
a UVB ochranu.

- prevedenie:  -  Kompresné prevedenie / obtiahnutý strih

 -   Sadne ako uliaty:  vysoká úroveň slobody 
pohybu prostredníctvom 3D štruktúry.

 -  Maximálny komfort: ultramäkké švy 
    v kombinácii so strategicky umiestnenými 
    plochými švami minimalizujú podráždenie.

techfit base

do každého počasia



textil

38-39

techfit women

adidas techfit® baselayers je vaša prvá vrstva, bez ohľadu na druh 
športovej aktivity. Ich všeobecný dizajn ponúka obrovskú škálu 
príležitostí pre všestranné využitie a kombinácie.

S osobitným ohľadom na ženské telo vám dáva na výber strednú 
kompresiu a upravené produkty, ale aj produkty s PU pásmi pre 
maximalizáciu stability.

adidas techfit™ best level je určený na zvýšenie základnej stability, vnímanie tela, pohodlie 
a maximálnu oporu so zvláštnym ohľadom na potreby ženského tela. 

Dokonalejšie vnímanie tela:  Zvýšená kompresia vhodná pre zlepšenie vnímania tela 
   a poskytnutie maximálnej opory.
Viac sily:    Perforované PU pásy s potlačou sú prispôsobené ženským 
   tvarom na zvýšenie sily a sebavedomia, pričom ale poskytujú   
   dostatočnú priedušnosť.
Zostaňte v suchu:   climalite® udržuje vaše telo v suchu odčerpávaním potu
   od pokožky.

techfit power

adidas technológie

1. zmerajte obvod hrudníku pod prsiami 

Poznať svoju veľkosť je najdôležitejším krokom k výberu dokonalej športovej podprsenky. 
Zvládnete to ľavou zadnou. Pripravte si meter a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

#mygirls 
ako sa správne zmerať

2. Meranie zaokrúhlite k najbližšiemu násobku čísla 5 a získate veľkosť 
obvodu hrudníku. 

(Napr: 82 = 80, 84 = 85, atď.)
3. Veľkosť košíčkov získate tak, že zmeriate obvod najširšej 

časti hrudníku cez prsia a meranie si zapíšte. 

4. Od nameraného obvodu odpočítajte obvod hrudníku 
pod prsiami a v tabuľke nájdite svoju veľkosť košíčkov.

(Napr: 99 ‑ 85 = 14, vaša veľkosť je teda 85B)

Rozdiel 10-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24

Veľkosť košíčkov a b c d e f
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ľahká podpora        stredná podpora       silná podpora  

xs s m l xl

jóga

pilates

veslovanie

cyklistika

lyžovanie

horská 
cyklistika

kruhový tréning

tenis

tanec

tímový šport

jazda na koni

beh

#mygirls 
nájdite správnu podporu

Pri hľadaní správnej športovej podprsenky už nemusíte hádať. 
Skombinujte svoj obľúbený šport s veľkosťou košíčkov 

a nájdite tú správnu podporu.

xxS xS S m l xl xxl

60 a ‑ c d

65 a b ‑ d

70 a ‑ b c ‑ d

75 a‑ b c ‑ d

80 a ‑ b c ‑ d

85 a ‑ c d

90 a b ‑ d

95 a ‑ c d

100 a ‑ d

#mygirls 
nájdite dokonalý strih

nájsť dokonalý strih je jednoduché. Vyberte veľkosť športovej podprsenky adidas 
podľa svojej klasickej podprsenky a pohybujte sa sebavedome.

textil

FOOTBALL
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DRIBBLETEX
Zvýšená textúra 3D mriežky zlepšuje 

skvelý kontakt s loptou pre rýchle 
driblovanie za suchých aj mokrých 

podmienok.

SPEEDTRAXION
Najrýchlejšia konfigurácia trakcie tlačí 

rýchlostný limit o 14 % nárast trakcie pre 
maximálne zrýchlenie a o 3 % zníženie točivých 

síl pre rýchlejšie obraty a zmeny smeru.

HYBRIDTOUCH
Prémiový, vysoko funkčný futbalový 

vrchný materiál definuje novú úroveň 
jedinečnej mäkkosti a dotyku&pocitu 

pre vynikajúci fit v kombinácii 
s extrémnou ľahkosťou a perfektným 

dlhodobým tvarom za všetkých 
poveternostných podmienok.

SPEEDFOIL
Inšpirovaný najrýchlejšou plachetnicou, 

revolučný materiál speedfoil spája výhody 
ľahkosti, mäkkosti, pružnosti a napriek tomu 

vysokej životnosti, aby vynikajúco sadol na pätu.

adizero f50

Technológie
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nitrocharge
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OCHRANNÁ SIEŤOVINOVÁ VRSTVA:
Pružná ochranná sieťovina chráni 

vaše nohy a obuv počas nepretržitej 
výbušnej 90-minútovej hry.

ENERGYSLING™: 
Vysoko elastický gumený pás 

podporuje bočné krojenie 
a mení pohyb, aby dominoval 

vzdialenosti z-rozmeru.

OCHRANNÉ VANKÚŠIKY:
3D-tvarované ochranné vankúšiky 

pokrývajú najcitlivejšie zóny
okolo Achillovej šľachy, aby vás 

chránili počas neprestajnej 
výbušnej 90-minútovej hry.

HYBRIDTOUCH: 
Poskytuje vám výhody super 
mäkkého materiálu na dotyk 

pripomínajúceho kožu.

ENERGYPULSE™: 
Inšpirovaný geometriou pružiny, 

vysoko elastický ENERGYPULSE™ 
materiál poskytuje prvotriedny

energetický výkon počas 
odrazovej fázy, aby prevládala 

vzdialenosť rozmeru 
x-(beh) a y-(skok)

miCoach®: 
Pripravený sledovať vašu vzdialenosť.
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GÉLOVÝ VANKÚŠIK:
Presná prihrávka a kontrola 

prostredníctvom novovyvinutého 
gélového vankúšika.

ZÓNY SL GUMY: 
3D-reliéfová SL guma pre 

optimálnu priľnavosť na lopte.

CONTROL FRAME: 
Revolučný control frame 

(kontrolný rám) pre maximálny 
kontakt s loptou 

prostredníctvom špičky.

NOVÁ PODRÁŽKA:
Nová priesvitná podrážka 

s vylepšenou flex movement - 
flexibilitou v prednej časti nohy.

HYBRIDTOUCH: 
Poskytuje vám výhody super 
mäkkého materiálu zvršku, 

ktorý kombinuje výhody kože 
a syntetiky: komfort, znížená 

absorpcia vody, menej oderu.
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ULTRA ĽAHKÁ BYVOLIA KOŽA:
Prvotriedna, ultramäkká, ľahká 

byvolia koža pre fantastický 
výkon & komfort a perfektným 

pocitom lopty.

MEMORY FOAM: 
Pamäťová pena obopína chodidlo, 

aby sadla ako uliata.

OPTIMALIZOVANÉ UMIESTNENIE 
HROTOV & KOMFORTÁ PODRÁŽKA:

Nová komfortná podrážka má menšie 
štuple a je ich viac, aby mohli 

preniknúť do pevného podložia, a pohodlnú 
konštrukciu na rozloženie tlaku.

POHODLNÁ SEMIŠOVÁ VÝSTELKA:
Nová výstelka udržuje zvršok mäkký, 

najmä kvôli komfortu z neho.



football

SG
(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

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

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

m
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Typy futbalových podošiev a ich využitie
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• vo vnútri lopty meria rýchlosť, obrat, kop a trasu a okamžite 
odosiela dáta o kope do aplikácie miCoach na vašom 
zariadení Apple s iOS 7 alebo vyššom s Bluetooth 4.0

• sleduje a zobrazuje okamžitú spätnú na výkon, obrat, kop a 
trajektóriu a zahŕňa príručky s tréningom, trénerské tipy a 
návod na zlepšenie manipulácie a dotyku s loptou

• Tipy na kopy a tréning zameraný na výkon, otáčanie                             
a manipuláciu s loptou; Nahrajte video s vaším kopom, 
aby ste si zlepšili techniku; Dokážte vaše schopnoti                                 
a prijmite výzvy; Sledujte a nahrávajte váš výkon a merajte 
vaše nasledovné  zlepšenie; Zdieľajte a porovnávajte vaše 
najlepšie kopy s priateľmi; Komplexné videá s technikou 
ovládania lopty ; Vizualizujte trasu lopty, aj keď ju vykopnete 
len o stenu

smart ball

Integrovaný senzor

Pridružená aplikácia 

Vlastnosti aplikácie:
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bezšvové spoje pre 
väčšiu výdrž a nemožnosť 
nasiaknutia vody

3D povrchová úprava 
pre ešte lepší kontakt

52-53 adidas technológie

Driblovanie
Dobré driblovanie je možné iba vtedy, 
keď lopta reaguje na najmenší dotyk  
a dodržuje očakávaný smer, popr. uhol.

Podseknutie lopty
Lopta môže byť optimálne podseknutá
iba vtedy, keď je dokonale guľatá, aby
bola zaručene nemenná dráha letu.

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

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.

OBVOD GUĽATOSŤ LOPTY ODSKOK HMOTNOSŤ

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 pri-
emerná hodnota. Lopty s certifikátom 
„FIFA Inspected” musia vykazovať 
obvod 68 až 70 cm a lopty „FIFA Appro-
ved” 68,5 až 69,5 cm.

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.

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 najniž-
ším odrazom nesmie
presiahnuť 10 cm.

Každá lopta je trikrát 
zvážená v uzavretom 
púzdre. Nádoba je 
utesnená tak, aby váže-
nie 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.

Klzká lopta
Lopta, ktorá nasiakla veľkým
množstvom vody, sa správa úplne inak
ako suchá lopta. Lieta veľmi lenivo,
nezdvíha sa a nemožno ju podseknúť.

Dlhá prihrávka
Perfektná prihrávka z jednej strany
ihriska na druhú vyžaduje pozoruhodnú
schopnosť hráča, pretože musí presne
odhadnúť silu strely.

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.

NASIAKNUTOSŤ VODOU
STRATA TLAKU

STÁLOSŤ TVARU A VEĽKOSTI

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.

Lopta, ktorej počas 
hry uniká vzduch, je 
nevypočítateľná
a nespráva sa 
stále rovnako. Pre 
testovanie je lopta 
nafúknutá vzdu-
chom 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%.

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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miCoach SMART RUN

miCoach  FIT SMART

Trénovanie v reálnom čase
- Využite svoj potenciál s micoach tréningovými plánmi vytvorenými profesionál-
nymi trénermi
Nastaviteľný displej
- Sústredte sa len na informácie ktoré chcete vidieť
Sila a flexibilita
- Zlepši svoju techniku a zníž riziko úrazu s animovanými silovými tréningami a 
strečingom
Hudobný prehrávač
- 3gb pamäte k dispozícií pre hudbu vás udržiava motivovanými počas tréningu

Trénovanie v reálnom čase
- Využite svoj potenciál s micoach tréningovými plánmi vytvorenými profesionál-
nymi trénermi
Snímač tepu a akcelerometer
- Optický snímač tepu a zabudovaný akcelerometer poskytujú  najdôležitejšie 
dáta každého tréningu
Komunikácia so smartfónom
- Bluetooth prepojenie so smartfónom pre získavanie GPS dát 

adidas technológie

miCoach  HRM 2
Trénovanie v reálnom čase
- Využite svoj potenciál s micoach tréningovými plánmi vytvorenými profesionál-
nymi trénermi
Komunikácia so smartfónom
- Vytvorte si zo svojho smartfónu svojho osbného trénera vďaka aplikácií
micoach

miCoach  SPEED_CELL
Multišportové využitie
- Čip SPEED_CELL je jednoduchý na používanie a vhodný na rôzne športy vráta-
ne behu, futbalu, tenisu, basketbalu a iných
Jednoduché použítie
- Stačí čip vložiť do topánky a o ostatné sa postará sám
Analýza výsledkov
- Po tréningu si môžete jednoducho pozrieť namerané hodnoty na vašom smart-
fóne, alebo v počítači

miCoach  X_CELL
Multišportové využitie
- X_CELL je jednoduchý na používanie a vhodný na rôzne športy vrátane behu, 
futbalu, tenisu, basketbalu a iných
Meranie rýchlosti a výskoku
- Unikátny senzor dokáže zaznamenávať rýchlosť, reakčnú rýchlosť, intenzitu 
hry, výšku skokov a srdcový tep
Analýza výsledkov
- Po tréningu si môžete jednoducho pozrieť namerané hodnoty na vašom smart-
fóne, alebo v počítači



ABECEDNÝ ZOZNAM TECHNOLÓGIÍ
adiWEAR™
adiPRENE®
adiPRENE®
adiPRENE®+
ADAPTIVE TRAXION
adizero f50
BOOST™
BOUNCE™
Blown Rubber
climachill
COOLEVER
climawarm
climacool®
climaheat
Continental
Continental™
CLIMAPROOF®
CLIMAPROOF®  wind + rain
Cocona®
Cocona® UV 50+
climaheat Insulation

climaheat hydro
climaheat fleece
climawarm
climachill™
climalite
DSP QUICKSTRIKE
external heel cap
GORE-TEX®
GORE-TEX® pro SHELL
GORE-TEX® ACTIVE SHEL
heel stabilizer
Lace Bungee
Mud Release Surface
miCoach SMART BALL
miCoach®
nitrocharge
oficiálna zápasová lopta
Ortholite® Sockliner
Optimer‘s Dri-release®
pro-moderator™
Stealth® Rubber
TRAXION™

TORSION®SYSTEM
techfit
toggle and lace end
techfit sprintweb
techfit™
techfit™ power
techfit™ heat
techfit™ cool
techfit™ base
techfit™ women
techfit™ power
WINDSTOPPER®
ZONEMOTION
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