2018-02-15 07:20 CET

ASICS lancerer lynhurtige sko til
konkurrencer og intervaltræning
Nu lancerer ASICS to nye lette modeller i speed-produktkategorien på det
danske marked. Det er den populære Tartherzeal 6, som er manges favorit og
nu gør comeback i de danske butikker, og den helt nye model GEL-451 med
BOA-snørebånd. De er begge et glimrende valg, hvis man vil have en superlet
sko til eksempelvis konkurrencer eller intervaltræning.
TARTHERZEAL
Denne sjette udgave af Tartherzeal har alle de egenskaber, der kendetegner
en let og hurtig sko: ASICS Racing-læst, FlyteFoam-mellemsål og en overdel i
ASICS Adapt Mesh, som sikrer en optimal pasform. Skoen er velegnet til
energiske løbere på distancer op til halvmaraton eller til hård træning på
bane.
Vægt: 160 gram (herre str. 9), 140 gram (dame str. 7)
Drop: 10 mm (20/10)
Kan købes fra februar, blandt andet på asics.dk Vejledende udsalgspris:
1100,-

GEL-451
Det her er en helt ny sko, som er skabt til at løbe hurtigt i. Skoen er
fremstillet af lette materialer hele vejen igennem, og de praktiske BOAsnørebånd gør den nem at få på og giver overdelen den bedst mulige
pasform. En fremragende sko til alt fra korte og hurtige løb til halvmaraton.
Eller hvorfor ikke til triatlon?
GEL i hælen, SpEVA-mellemsål og udtagelig EVA-indersål.
Vægt: 205 gram (herre str. 9), 170 gram (dame str. 7).
Drop: 6 mm (16/10)
Fås på asics.dk fra 1. marts. Vejledende udsalgspris: 1100,-

Anima Sana In Corpore Sano betyder “En sund sjæl i et sundt legeme” og er
et gammelt latinsk ordsprog, som akronymet ASICS udspringer af, og det
fundament, som brandet stadig hviler på. Virksomheden blev grundlagt af
Kihachiro Onitsuka for mere end 60 år siden og er i dag en af de førende
designere og producenter af løbesko og andet fodtøj, beklædning og tilbehør
til sportsudøvere. Du kan læse mere på www.asics.com
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