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adidas Snowboarding -mallisto tuo huipputeknisiä materiaaleja ja tyylikkyyttä 
lumilautailuun 
adidas Snowboarding -tuotteet esittäytyvät ensimmäistä kertaa Skiexpo-messuilla osastolla 7C29 
 
adidas Snowboarding -mallisto tarjoaa laatua ja huipputeknologiaa intohimoisille lumilautailijoille. 
Talvella 2013–2014 adidas Snowboarding -malliston mustavalkoinen tyylikkyys ja tekniset 
materiaalit tekevät rinteiden valloituksesta entistä suuremman elämyksen. Mallistoon kuuluu alla 
esiteltyjen tuotteiden lisäksi runsaasti muita vaatteita, lumilautakenkiä ja -asusteita. 
 
adidas Snowboarding -malliston suunnittelussa on ollut mukana kuusi ammattilumilautailijaa: Jake 
Blauvelt, Eric Jackson, Keegan Valaika, Kazu Kokubo, Forest Bailey ja Helen Schettini. Yhteistyön tuloksena 
syntyi huipputekninen mallisto, joka tarjoaa lumilautailijalle parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja 
muodikkaita asukokonaisuuksia. 1940-luvulta lähtien adidas on kehittänyt tuotteita, jotka ovat auttaneet 
urheilijoita saavuttamaan tavoitteensa. Tämä näkyy myös adidas Snowboarding -malliston uusinta 
teknologiaa hyödyntävässä vaatemallistossa ja lumilautakengissä. Kankaissa on käytetty muun muassa 
kierrätysmateriaaleja, kuten kahvinporoja ja polyesteritaftia. 
 

 adidas Samba -lumilautakenkä sai maailmanlaajuisen ensiesittelynsä jo vuonna 
1950. Silloin Sambaa käytettiin sisäpelikenkänä, mutta nyt se suuntaa talvisempaan 
maastoon. Samban klassisessa muotoilussa yhdistyvät tyyli ja teknologia: pohja on 
Continental-kumia, joka takaa erinomaisen pidon. Lisäksi kengässä on mm. Recco-
hälytysjärjestelmä. adidas The Samba -lumilautakenkä, suositushinta 250 €. Kaksi 
värivaihtoehtoa: valkoinen ja musta.  

 Miesten mustavalkoinen J.V. Senior Insulated -takki on saanut inspiraationsa 
adidas Letterman -takista, josta on päivitetty käytännöllisempi versio tämän päivän 
lumilautailijoita varten. Parannusten joukosta löytyy muun muassa ainutlaatuinen 
kangasmateriaali, jossa on käytetty kierrätettyjä kahvinporoja. Materiaali pitää 
laskijan kuivana ja tuoksut loitolla.    adidas J. V Senior Insulated -takki miehille, koot 
S-M-L-XL, suositushinta 280€. 

 
 Naisten Rose Camo -takissa on napakka istuvuus ainutlaatuisen kankaan ansiosta. 

Siihen on sekoitettu muun muassa denimiä, jonka ansiosta takki tuntuu ja näyttää 
yhtä hyvältä kuin lempifarkut. Vuorimateriaalissa on käytetty mm. 100 % 
kierrätettyä polyesteritaftia. Vedenpitävien taskujen, vetoketjun ja kankaan 
ansiosta takki pitää laskijan kuivana ja lämpimänä tyylikkyydestä tinkimättä. adidas 
Rose Camo -takki naisille, koot: 32/XS-36/S-40/M-44/L, suositushinta 330€. 
Saatavana myös mustana. 

 
Viestintä:  PR- ja viestintätoimisto Soprano Promode, puh (09) 170 070 

  Anu Kuronen, anu.kuronen@soprano.fi, puh 050 344 4636 

  Wilma Wallin, wilma.wallin@soprano.fi, puh 040 737 3888 

adidas.com/com/apps/snowboarding 

Kuvamateriaali:  kuvapankki.soprano.fi, käyttäjätunnus: media, salasana: media 

Kuluttajatiedustelut:  adidas group puh. 030 647 7030  

Myynti:  Beyond sekä beyondstore.fi, Overboard.fi, Lautakylä ja Sinne 
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