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PUMA lanserar FUTURE Z tillsammans med Neymar Jr. 
 
Sportföretaget PUMA presenterar den banbrytande fotbollsskon FUTURE Z 1.1. Förbered er på 
ALLT. PUMA:s GAME.ON.-version av FUTURE Z kommer bäras av några av världens mest dynamiska 
och kreativa fotbollsspelare – Neymar Jr., James Maddison, Eugénie le Sommer, Marco Reus och 
Dzsenifer Marozsán. Skon har en innovativ teknik för att ge spelaren överlägsna förutsättningar. 
 
FUTURE Z är framtagen för att förbättra spelstilen för världens mest spännande och underhållande 
spelare. Utvecklad kring ett adaptivt FUSIONFIT+ kompressionsband erbjuder skon en optimal lock-in 
och support för explosiva rörelser. Ovansidan består av ett innovativt, nytt stickat material belagt 
med ett tunt lager GripControl Pro för överlägsen bollkontroll. Lägg till den nya, banbrytande 
yttersulan Dynamic Motion System och du har en fotbollssko skapad för att ge dina spelare 
överlägsna förutsättningar. 
 
– Den främsta innovationen hos PUMA FUTURE Z är kompressionsbandet FUZIONFIT+, som är 
placerat vid mitten av skon, säger Lilly Cocks, Developer Teamsport Footwear.  
 
– Bandet är utvecklat av en specifik kombination av polyester- och spandex-garn, tillsammans med 
speciellt tekniskt garn för att skapa den perfekta balansen av kompression, komfort och hållbarhet 
som erbjuder bäraren den där andra hud-känslan, fortsätter Cocks. 
 
PUMA fortsätter att förflytta gränserna med FUTURE Z genom utvecklandet av ett nytt 
lättviktssystem – yttersulan med Dynamic Motion System. Den iögonfallande Z-formade stryksulan 
reducerar vikt, erbjuder en 360 graders inlåsning runt foten och bibehåller en stabil grund för 
playmakers att nå förödande acceleration, rörelser och skicklighet.   
 
FUTURE Z har designats med hjälp av medicinskt kunnig personal från några av PUMA:s toppklubbar 
världen över för att försäkra att skon har optimal dubb-utformning. Inklusive vad gäller placering av 
mittdubben vid skons vridningspunkt för att förbättra snabba vändningar.   
 
– Passform och komfort är grundläggande för agila, kreativa playmakers. För att främja den här typen 
av spelare har vi utvecklat yttersulan från ett super-lättvikts PEBA material som genomgått rigorös 
testning under utvecklingsfasen. Genom 20-meters smidighetstest uppnådde spelare som bar 
FUTURE Z i genomsnitt 3% snabbare tider i jämförelse till dess föregångare, berättar Florian Nemetz, 
Senior PLM Manager Teamsport Footwear.  
 
– Skon har utvecklats med hjälp av viktiga insikter och analyser som har bidragit till att vi kunnat 
förbättra och förnya FUTURE-silon och samtidigt bibehålla FUTURE DNA:t, avslutar Nemetz. 
 
PUMA FUTURE Z fotbollssko, lanseras i de kombinerade färgerna yellow-alert och PUMA black 
GAME.ON. Finns att beställa på PUMA.com & Stadium.se med försäljningsstart kl: 09.00, torsdag 21 
januari. 
 
LOCK IN & DRIVE THEM CRAZY 
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Bilder:  
Neymar Jr. x FUTURE Z 1.1 Bilder:https://fastcat.puma.com/transfer/2386f180208d2b5cacf1943f87571ea322b2724152e4900f8e23f516112e2010 
FUTURE Z 1.1 Produktbilder: https://fastcat.puma.com/transfer/bf90ce7193f48a8c10a736b0fa803f090c7aa678bd9398ef35d9c6e82b3c7a6f 
FUTURE Z 1.1 Skisser: https://fastcat.puma.com/transfer/a03627ffa4cc802a4b6011655715e57bb1c9f234d15933e4e33dba08db34e73f 
 

VIDEO: 
PR Brand Film YT Länk: https://youtu.be/fx9H1AaMbRc 
PR Brand Film Filer: https://fastcat.puma.com/transfer/fb95757faea90452af81152b8b97dff8cfb7ffa74e29f072e69efda63730995c 
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Jack Crofts, Nordic Brand Communication PUMA 
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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 more 
than 70 years, PUMA has relentlessly pushed sport and culture forward by creating fast products for the world’s fastest athletes. PUMA 
offers performance and sport-inspired lifestyle products in categories such as Football, Running and Training, Basketball, Golf, and 
Motorsports. It collaborates with renowned designers and brands to bring sport influences into street culture and fashion. The PUMA Group 
owns the brands PUMA, Cobra Golf and stichd. The company distributes its products in more than 120 countries, employs more than 16,000 
people worldwide, and is headquartered in Herzogenaurach/Germany. https://about.puma.com/ 

 


