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aZ aSiCS SPoRTCiPŐk 
FEJlŐDÉSTÖRTÉnETE

1949-ben a japán Kihachiro Onitsuka a következő 
elhatározással alapította meg az Onitsuka Tiger 
vállalatot: olyan sportcipőket akart előállítani, amelyek 
a világ minden táján segítenek a sportolóknak abban, 
hogy személyes céljaik elérése közben megőrizzék 
egészségüket. Ez a kis vállalkozás nőtte ki magát az 
ASICS nagyvállalattá.

A sporttörténelmi sikerekkel büszkélkedő ASICS már több mint 60 
éve foglalkozik sportcipők és sportruházati cikkek gyártásával, és in-
novatív kutatásaival már hat évtizede fejleszti termékeit és újítja meg 
technológiáit.  A vállalat koncepciói mögött pedig mindig az az ösz-
tönző erő állt, hogy az új megoldásokkal hozzájáruljon a sportvilág 
fejlődéséhez. Ennek alapja az a tudományos munka, amelynek során 
a japán Kobe városában található ASICS Kutatócentrum cipőfejlesz-
téssel foglalkozó munkatársai a kutatás minden szakaszában szoro-
san együttműködnek a sportolókkal a világ minden tájáról.
A profik együttműködésnek köszönhetően a sporttermékekkel kap-
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csolatban számtalan rendkívül innovatív megoldás született.
Annak érdekében, hogy az ASICS cipők és anyagok a manapság 
kapható legkényelmesebb és egyúttal legstrapabíróbb termékek 
közé tartozzanak, és hogy segítségükkel mindenki – profi és amatőr 
sportolók egyaránt – hatékonyan érhesse el a célját, a vállalat olyan 
koncepciókat és technológiákat alkotott meg, mint például a GELTM 
rezgéscsillapító rendszer, az IMPACT GUIDANCE SYSTEM (I.G.S.TM), 
a SPACE-TRUSSTIC rendszer vagy a BIOMORPHIC technológia. 
Így a következetes, innovatív, a tudományon és a sportolókkal való 

együttműködésen alapuló munka segítségével elérhetjük célunkat:

azáltal, hogy technológiáinkkal fejlesztjük a sporttermékeket, támo-
gatjuk a versenyzőket és a szabadidejükben aktívan sportolókat 
személyes, sporttal kapcsolatos céljaik elérésében és életstílusuk ki-
bontakoztatásában. Nevünk, az ASICS, tükrözi szemléletmódunkat, 
a márkanév ugyanis egy betűszó a latin mondásból: „Anima Sana In 
Corpore Sano”, amely magyarul így hangzik: „Ép testben ép lélek.”
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aSiCS 
SPoRTCiPŐk

a SPoRTCiPŐk JElEnTŐSÉgE

Mindegyik sporthoz kell egy jó cipő. Mindegy, hogy a sportoló előre 
vagy egy másik irányba mozog, a lábak által kifejtett erő a lábakról 
a talajra tevődik át, és mozgást eredményez. A láb elmozdulása a 
cipőben, vagy a láb, illetve a cipő bármilyen instabilitása kiegyensú-
lyozó mozgásra kényszeríti a sportolót, ez pedig nem csak értékes 
energiát emészt fel, hanem bizonyos körülmények között növelheti 
a sérülés kockázatát. 
Ezért az ASICS sportcipőinek gyártásakor különös hangsúlyt fek-
tettünk a dinamikus stabilitásra. A SPACE-TRUSSTIC rendszer, a 
DUOMAX és a PERSONAL-HEEL-FIT (P.H.F.) technológiák szinte 
természetes és rendkívül hatékony mozgásformát eredményeznek, 
amelyek során az energiaveszteség a lehető legkevesebb, a sérü-
lés kockázata pedig a lehető legkisebb.

aZ aSiCS lEgFonToSaBB TECHnolÓgiÁi

Minden innovatív, sportcipőkkel kapcsolatos megoldásnak, ame-
lyet az ASICS fejlesztett ki, világos célja van: az adott sportoló 
teljesítőképességének növelése. Ebből kifolyólag mindig az adott 
amatőr vagy profi sportoló specifikus igényeiből indulunk ki.
Így voltunk képesek olyan sportcipőket megalkotni, amelyek épp 
annyira stabilak, mint amennyire kényelmesek, és a lehető legki-
sebbre csökkentik az ízületek terhelését, miközben elősegítik a láb 
természetes mozgását. Ezt a sportcipőt nem csupán hordani fogja: 
lábának szinte a részévé válik majd. És ez még nem minden. A 
komfortfokozatot növeli a szilikonalapú ASICS GELTM rezgéscsilla-
pító rendszer, amely már majdnem húsz éve az ASICS sportcipők-
nél alkalmazott legfontosabb technológia. A talp elülső és hátsó 
részén célzottan elhelyezett GELTM elemek hatékonyan csökkentik 
az ütközések erejét, amelyek futás közben terhelik a test ízületeit. 

Tehát arról gondoskodnak, hogy lábait futáskor a lehető legkeve-
sebb terhelés érje.
A futók nem mindig azért fejezik be a futást, mert fáradtak, hanem 
gyakran azért, mert a lábuk nincs összhangban a sportcipővel, ami 
megnehezíti a futást. Ezért dolgozott ki az ASICS olyan koncepci-
ókat és technológiákat, amelyek segítségével a cipő jobban alkal-
mazkodik viselőjének igényeihez, és kevésbé akadályozza a futást. 
A legújabb, a cipő felső részébe épített BIOMORPHIC technológiá-
nak köszönhetően a lábfej meghajló részének anyaga kevésbé gyű-
rődik meg, kisebb nyomást fejt ki a lábra, és így kisebb a súrlódási 
potenciál, aminek következtében a láb kevésbé hólyagosodik ki, és 
a cipő még tökéletesebben illeszkedik a lábra.

a REZgÉSCSillaPÍTÁS ÉS a TÖkÉlETESEn illESZkEDŐ 
FoRma mEllETT aZ aSiCS CiPŐk mÁSik FonToS  
ElŐnYE a STaBiliTÁS

A DUOMAX védőrendszer lényege, hogy a középtalp két vagy több 
különböző keménységű anyagból áll. A rendszer csökkenti a túl-
zott pronációt, és az ízületek terhelése is jelentősen csökken, így 
a sportoló a lehető legtermészetesebben tud mozogni. Következ-
mény: a sérülés kockázata minimálisra csökken, a lábizmok pedig 
a lábak stabilizálására fordított energia előállítása helyett a futó-
mozgásra „koncentrálhatnak”.
A SPACE-TRUSSTIC rendszer könnyű, a középtalpba épített stabi-
lizáló egység, amely összekapcsolja a lábfej hátsó és elülső részét, 
és segíti a középtalp felkészülését az ellökési fázisra. Stabilitást 
biztosít, és a lábat mozgásra optimális helyzetben tartja. A rend-
szernek köszönhetően az energia a teljes lábon egyenletesen és 
hatékonyan oszlik el egészen addig a pillanatig, amíg a lábujjak 
felemelkednek a talajról.
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A koncepció legfontosabb eleme tehát egy olyan 
rendszer, amelynek köszönhetően az egyes alkotó-
elemek és technológiák olyan tökéletesen egysé-
gesen működhetnek, mint az emberi láb különféle 
részei. Így válik a sportcipő a láb szerves részévé. A 
kényelmes cipő biztosítja a láb számára a szükséges 
stabilitását, tartást ad, csökkenti az igénybevételt és 
a teljes mozgási folyamat során az optimális pozíci-
óban tartja a lábat.

A magas komfortfokozatot biztosító I.G.S.TM rendszernek köszönhe-
tően a sportoló kevésbé fárad el, így jobban kihasználhatja egyéni tel-
jesítménypotenciálját. Ütközéskor jelentős erőtényezők hatnak. Ezek 
az erők különböző irányokban, ill. dimenziókban hatnak. Képzeljen el 
egy háromdimenziós testet, például egy kockát szilikonból, amelyet az 
egyik élén terhel nyomás (ütközés). A kocka ekkor két dimenzióban 
(szélesség és magasság) nyomódik össze.

Mivel a nyomás felülről hat, a kocka saját magába nyomódik be (ma-
gasság). .Ezen tulajdonság miatt jönnek létre három dimenzióban a 
nyíróerők, amelyeket a rezgéscsillapító rendszernek semlegesíteni kell.

Japán és ausztrál tudósok kis csoportja a kilencvenes évek elején 
alkalmazta ezeket az ismereteket a cipőknél is, és alapvetően meg-
kérdőjelezték a futócipők hagyományos kialakítását. A lényeg így 
hangzik: nincs mozgáskontroll, csak mozgástámogatás.

Az emberi test hosszú évekig tartó intenzív elemzését követően az ASICS kifejlesztett egy olyan sportci-
pőgyártási koncepciót, amelynek segítségével a láb a maximális teljesítményt nyújthatja. Ez az IMPACT 
GUIDANCE SYSTEM (I.G.S.TM). Az egységes koncepció, amely a lábat tökéletes egységként kezeli és tulaj-
donságait teljes mértékben figyelembe veszi, természetes mozgást tesz lehetővé.

imPaCT guiDanCE SYSTEmTm

(i.g.S. Tm)
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Még több információ: Az I.G.S. TM rendszer önmagában is elég ru-
galmasan alkalmazkodik a különböző sportágak sajátosságaihoz. 
Vagyis nemcsak futók számára alkalmas, hanem gyalogláshoz, 
teniszezéshez, röplabdázáshoz, kézilabdázáshoz, fallabdázáshoz 
és tollaslabdázáshoz is. A tervezők a cipők megalkotásakor teljes 
mértékben fi gyelembe vették az egyes sportágak speciális köve-
telményeit.

Például a talp hátsó részén elhelyezett forradalmi ASICS GELTM rez-
géscsillapító rendszer elnyeli a sarok felemelkedésekor keletkező füg-
gőleges ütközési erőket.  A SPACE-TRUSSTIC rendszer a középtalpat 
támasztja meg, és elvezeti a lábfejet az ellökés fázisáig, miközben a 
talp elülső részénél található GELTM rezgéscsillapító rendszer hatéko-
nyan oszlatja el a láb ellökési fázisakor fellépő nyíró- és nyomóerőket.

SolYTE-laSTing
ComFoRDRY

PERSonal-HEEl-FiT (P.H.F.) 

aSZimmETRikuS FŰZŐ 

BiomoRPHiC CuPRoTHERmo mESH

DuRaSPongE®

SolYTE kÖZÉPTalP a TalP ElÜlSŐ RÉSZÉn

aSiCS®-gEl™
a TalP HÁTSÓ 
RÉSZÉn

DiSCRETE SolE 

aHaR®+ 

HEEl-CluTCHing REnDSZER

SPaCE-TRuSSTiC

i.g.S.Tm9



A GUIDANCE LINE kiváló példája a teljes I.G.S. koncepció filozófiájának, és egyúttal 
annak egy tökéletesített és továbbfejlesztett változata.

Egy futócipőnek a talajjal való érintkezés minden szakaszában tökéletes kapcsolatot 
kell teremtenie a láb és a talaj között, és közben folyamatosan adaptív módon kell 
reagálnia az adott körülményekre. Ez azt jelenti, hogy a cipő az egész mozgási 
folyamat során észleli a láb terhelését, és minden szakaszban annyi támaszt nyújt, 
amennyi éppen szükséges.

A különleges külsőtalp- és középtalp-kialakítás koncepciójának, a beépített GUIDANCE 
LINE rendszernek és a kettéosztott sarokrésznek köszönhetően a futócipő egyedi 
rezgéscsillapítást tesz lehetővé, és egyre tökéletesebben alkalmazkodó sporteszköz 
válik belőle. 

Az új tervezésű GUIDANCE LINE az egész cipőn függőleges irányban egészen a belső 
oldalig húzódó bevágás, amely rugalmasságot biztosít. A vonal a futók minden egyes 
lépésénél optimális erőelosztást biztosít, miközben a talp a talajjal érintkezik. A 
kettéválásnak köszönhetően a láb magától az optimális nyomási pontra billen, ami a 
futást hatékonyabbá teszi, ezen kívül megelőzi a korai kifáradást és a sérüléseket.

guiDanCE linE
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1. FÁZiS
A GELTM rezgéscsillapító rendszer és a rugalmas bevágásokkal ket-
téosztott sarokkialakítás együtt tökéletes összhangban enyhíti az 
ütközések erejét.

2. FÁZiS
A GUIDANCE LINE egy konkáv formájú középtalp-kialakítással 
kezdődik, amely pozitívan befolyásolja a pronációs mozgást. :: Rezgé-
scsillapítási kategória:

::  a pronációra kevésbé hat és 
tökéletesen alkalmazkodik a futási stílushoz

::  Stabilitási kategória: 
közepes mértékben hat a pronációra és átlagosan alkalmazkodik 
a futási stílushoz

::  A mozgáskontroll kategóriája: 
nagymértékben hat a pronációra és kevéssé alkalmazkodik a 
futási stílushoz

3. FÁZiS 
Az álló fázisban a GUIDANCE LINE a SPACE TRUSSTIC rendszer 
segítségével semleges pozícióba helyezi a lábat. A GUIDANCE LINE 
az ellökési fázishoz való átmeneti állapotban megkönnyíti a mobil és 
alkalmazkodóképes lábszerkezet (pronáció) és a merev lábszerkezet 
(szupináció) közötti váltást, ami hatékony ellökést tesz lehetővé.
 
4. FÁZiS
A test súlypontja az ellökési fázis első részében az álló fázishoz képest 
a láb laterális pozíciójában (szupináció) található. A GUIDANCE LINE 
koncepció lehetővé teszi a vonalak mentén az erő ideális eloszlását.

5. FÁZiS
Az ellökési fázis második részében a lábnak egy reszupinált pozíciót 
kell felvennie (a lábfej elülső részének pronációja), hogy a lábfej mediális 
oldalán hatékony legyen a lökés.  A belső oldal felé ívelő GUIDANCE 
LINE segíti ennek a fontos pozíciónak az elérését, mivel így a lábfej ket-
téosztott elülső része külön reagálhat az egyes hatásokra.

guiDanCE linE11



i.g.S.Tm Running

BiomECHanika
A futás közben lezajló mozgásfolyamat elemzése azt mutatja, hogy a láb három fázisban érintkezik a 
talajjal: felemelkedési, álló és ellökési fázis.

TalaJFogÁSi FÁZiS

A láb először a mozgási folyamat rezgési 
fázisában érintkezik a talajjal.

A sarok felemelésekor nagy ütközési erőket 
kell semlegesíteni. Ehhez szükséges a rezgés 
csillapítása és a stabilitás.

ÁllÓ FÁZiS 

A mozgási folyamat ezen szakaszában az 
egész talp a talajon nyugszik.

A stabil és lehetőleg természetes és harmo-
nikus átmenet mellett a sarok felemelkedé-
sétől a lábujjakon át történő elgördülésig a 
támasztási és rezgéscsillapítási tulajdonságok 
játszanak fontos szerepet.

ElRugaSZkoDÁSi FÁZiS 

A mozgási folyamat utolsó szakaszában 
felemelkedik a sarok, és a test a lábujjakon át 
előre gördül.

Az optimális ellökéshez az szükséges, hogy 
a lábujjak gördülés közben kapaszkodni 
tudjanak, és legyen elég helyük szétterülni.

i.g
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kÖVETElmÉnYEk

A cipőnek a mozgás minden szakaszában tartást kell adnia a láb-
fejnek, különben láb- és lábfejizomzat állandóan a lábfej tartásának 
korrigálásával lesz elfoglalva. Jobb, ha ez az energia a tényleges fel-
adatra fordítódik: a test előremozgatására.

Így segít a stabil cipő a futónak abban, hogy az erejét optimális mó-
don a futásra fordítsa. Ráadásul egy stabil cipő minimálisra csökkenti 
a sérülés kockázatát, mert megóvja a lábat az idő előtti elfáradástól, 
amely végül sérüléshez vezethet.

Futás közben – mindenekelőtt kemény talajon – az ízületek és az 
izmok kemény terhelésnek vannak kitéve. Ezért fontos, hogy a cipő 
csökkentse az ütközés erejét. Ellenkező esetben nő a sérülés kocká-
zata, mert a láb és a lábfej izmait és ízületeit túlzott terhelés éri.
A jó futócipő másik követelménye az optimális tapadás. Ez segíti elő, 
hogy a láb stabilabban álljon a talajon, és ez biztosítja, hogy a lábak 
és lábfejek összes teljesítménye hatékonyan a talaj felé továbbítódjon 
és mozgásra fordítódjon.

Ugyanilyen fontos az, hogy a cipő a lehető legtökéletesebben illesz-
kedjen a lábra. Ezt a szempontot a cipők gyártásakor gyakran elha-
nyagolják, pedig döntő szerepet játszik a biztonságos, kényelmes és 
gondtalan futásban. Ezért fontos, hogy a cipő - különösen a felső rész 
anyaga - minden mozgási fázisban tökéletes összhangban legyen a 
cipővel, és optimális módon illeszkedjen hozzá, különben gyűrődések 
keletkezhetnek, amelyek sérüléseket okozhatnak.

mEgolDÁSok

Annak érdekében, hogy a futócipő a négy legfontosabb funkciót: a 
stabilitást, a tapadást, a rezgéscsillapítást és az illeszkedést tökéle-
tesen ellássa, az ASICS a futómozgás három specifikus szakaszá-
nak intenzív tudományos vizsgálata alapján az I.G.S. rendszer egyes 
komponenseit célzottan az egyes fázisok igényeihez igazította.

i.g.S.Tm Running13



i.g.S.Tm walking
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A járás és a futás közötti minden különbség ellenére egy elemzés kimutatta, hogy a járómozgás folya-
mata alapvetően hasonlít a futáshoz. A futáshoz hasonlóan a járómozgás az alábbi három fázisra oszt-
ható: felemelkedési, álló és ellökési fázis.

TalaJFogÁSi FÁZiS

A láb először a mozgási folyamat rezgési 
fázisában érintkezik a talajjal.

A sarok felemelésekor nagy ütközési erőket 
kell semlegesíteni. Ehhez szükséges a 
rezgés csillapítása és a stabilitás.

ÁllÓ FÁZiS 

A mozgási folyamat ezen szakaszában az 
egész talp a talajon nyugszik.

A stabil és lehetőleg természetes és harmo-
nikus átmenet mellett a sarok felemelkedé-
sétől a lábujjakon át történő elgördülésig a 
támasztási és rezgéscsillapítási tulajdonsá-
gok játszanak fontos szerepet. 

ElRugaSZkoDÁSi FÁZiS 

A mozgási folyamat utolsó szakaszában 
felemelkedik a sarok, és a test a lábujjakon 
át előre gördül.

Az optimális ellökéshez az szükséges, hogy 
a lábujjak gördülés közben kapaszkodni 
tudjanak, és legyen elég helyük szétterülni.

14



kÖVETElmÉnYEk

A gyaloglócipők nem futócipők. Mégis fontos tulajdonságuk a stabi-
litás, a rezgéscsillapítás és a tartás. A különbség az intenzitásban és 
az adott funkciók szempontjából fontos technológiák elhelyezésben 
és sajátosságaiban figyelhető meg. Így a jó gyaloglócipő egyik legfon-
tosabb alapkövetelménye a stabilitás. A befektetett energia csak egy 
stabil cipő segítségével fordítható optimális mennyiségben az előre irá-
nyuló mozgásra. Ellenkező esetben az izmoknak folyamatosan ki kell 
egyensúlyozniuk a lábat, ami egyrészt fárasztó, másrészt az energiát 
nem a megfelelő célra hasznosítja.

Ráadásul az optimális stabilitás jelentősen csökkenti a sérülés kocká-
zatát is. Például lassú séta esetén az izomzat és az ízületek előzetes 
feszülése kisebb, így a térd és a lábfejízületek stabilitása szintén jobban 
csökken. Ebben az esetben a gyaloglócipőnek ellenállást kell kifejtenie, 
és biztosítania kell a szükséges dinamikus stabilitást.

A futáshoz hasonlóan gyaloglásnál is a sarok érintkezik először a talaj-
jal, csak a talp hátsóbb és középső részén. Ebben a fázisban figyelhe-
tő meg a legnagyobb ütközési erő, amely az ízületeket és az izmokat 
különösen megterheli. Ezért az ütközés erejének csillapítása különösen 
fontos. Ellenkező esetben nő a sérülés kockázata, mert a láb és a lábfej 
izmait és ízületeit túlzott terhelés éri.

Annak érdekében, hogy a lábfej elég stabilan álljon, és hogy a lábak 
és lábfejek által kifejtett összes energia hatékonyan a mozgásra fordí-
tódjon, biztosítani kell a gyaloglócipő optimális tapadását. Ezáltal nő a 
teljesítmény, a gyaloglás pedig még szórakoztatóbb lesz. Ráadásul a 
cipők gyártásakor sokszor figyelmen kívül hagyják azt a szempontot, 
hogy a cipőknek illeszkednie kell a lábra. Márpedig ez fontos ahhoz, 
hogy a cipő biztosan tartsa a lábat, és jó érzés legyen viselni. Ehhez 
viszont a cipő felső részének minden fázisban a lehető legpontosab-
ban követni kell a lábfej mozgását, mégpedig anélkül, hogy gyűrődések 
keletkeznének rajta. A lábfej elülső, tágas és rugalmas része elegendő 
helyet biztosít a lábujjaknak ahhoz, hogy az ellökési fázisban szétte-
rüljenek.

mEgolDÁSok

Annak érdekében, hogy a gyaloglócipő a négy legfontosabb funkciót: 
a stabilitást, a tapadást, a rezgéscsillapítást és az illeszkedést tökéle-
tesen ellássa, az ASICS a járómozgás három specifikus szakaszának 
intenzív tudományos vizsgálata alapján az I.G.S. rendszer egyes kom-
ponenseit célzottan az egyes fázisok igényeihez igazította.

i.g.S.Tm walking15
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REZgÉSCSillaPÍTÓ REnDSZER

Az ASICS-GELTM rezgéscsillapító rendszer egy forradalmi és 
egységes rendszer, amely egyszerre biztosítja a két legfontosabb 
követelményt: a rezgéscsillapítást és a stabilitást. Csökkenti a lökési 
és nyomóerőt, és a terhelés közben úgy támogatja a futást, hogy a 
sportolót nem készteti felesleges mozgásra.

Az ASICS-GELTM rezgéscsillapító rendszer különböző GELTM komponensekből vagy pár-
nákból áll, amelyek optimális hatásfokot biztosítanak. Maga a GELTM szilikonból készült, 
és már a talajjal való első érintkezésnél igazolja nagyfokú terhelhetőségét nyomásos ter-
helés esetén. Ennek köszönhetően a gördülő mozgás során nagy stabilitásról tesz tanú-
bizonyságot. Az ún. ASICS-GELTM párna maximum 0,4 cm vastag, és rendkívül simává 
teszi a talprészt. Így a cipő könnyebb, közvetlenül érintkezik a talajjal, és a laterális áthajló 
rész csökkenti a sérülés kockázatát.

Az ASICS-GELTM párnák a legnagyobb függőleges terhelési csúcsértéknek kitett részeken 
helyezkednek el, vagyis a sarok és nagylábujj ízülete, illetve az ujjpárnák alatt. A felemel-
kedés pillanatában a párnák vízszintes irányban elvezetik a függőlegesen érkező lökések 
erejét, így megelőzik a túlterhelést. Az ASICS-GELTM másik kiváló és hatékony tulajdonsá-
ga, hogy a rezgés tartós csillapítása révén csökkenti az elfáradás mértékét.

PoZiTÍVumok

:: A hatékony rezgéscsillapítás és a nagyobb stabilitás 
Nagyobb komfortérzetet biztosít és csökkenti a sérülések 
kockázatát

:: Viselőjét nem fárasztja el, ráadásul tartós
:: A kisebb ütközési erőnek köszönhetően kisebb a sérülések 

kockázata
:: A kisebb súly nagyobb teljesítményt tesz lehetővé

ElŐnYÖk

:: Az ütközési és nyomóerők funkcionális csökkentése
:: Közvetlen kapcsolat a talajjal
:: Megakadályozza az elfáradást
:: Csökkenti az emelés hatását (pronáció és szupináció esetén)
:: Stabil alap oldalirányú erők esetén is
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a lÁBFEJ ElÜlSŐ 
RÉSZE

a lÁBFEJ 
HÁTSÓ RÉSZE 

Az ASICS GELTM elnyeli az ütközés erejét, amely a talp és a talaj első 
érintkezésekor keletkezik, és elbírja a testsúly háromszorosát vagy 
akár ötszörösét is. Az erők csökkentésében a GELTM rezgéscsillapító 
rendszert a középtalp anyaga és felépítése segíti, amelyek egyidejűleg 
vezető és stabilizáló funkciót is ellátnak. A felemelkedési fázisban a 
stabilizálásról ezen kívül speciális rugalmas zónák is gondoskodnak, 
amelyek a lábfej hátsó részénél helyezkednek el.

A futáshoz képest a gyaloglásnál a lábfej hátsóbb és középsőbb része 
érintkezik először a talajjal, így a sarkat is itt éri az ütés.  Az optimális 
rezgéscsillapítás érdekében a GELTM rendszert célzottan az említett 
területeken helyeztük el. Ezen kívül a GELTM rendszerből a lábfej hátsó 
részének középtalpi területén rugalmas zónák indulnak ki, amelyek a 
célzott deformálódás révén járás közben stabilizálják a lábat. 

A lábfej átgördülése és elrugaszkodása a lábfej elülső részében talál-
ható szilikonalapú GELTM rezgéscsillapító rendszer minimálisra csök-
kenti a kialakuló nyomó- és terhelőerőket, a középtalp anyagának 
segítségével pedig a keletkező nyíróerőt is semlegesíti. A számtalan 
különböző keménységi foknak és formának köszönhetően a rendszer 
optimális minden egyéni terhelési követelményhez.

Ráadásul a lábfej elülső részén a rugalmassá tévő bevágások is se-
gítenek a terhelés elosztásában, míg a test súlypontja az ellökésnél a 
lábujjak felé továbbítódik.

REZgÉS17



kÖZÉPTalP

A futócipő középtalpa a felépítés összességét tekintve sok fontos feladatot lát el, ezért 
kialakításának különösen funkcionálisnak kell lennie. A rezgés csillapítása mellett a közép-
talpnak meg kell akadályoznia, hogy a láb a talajjal való érintkezés közben hibás mozgást 
végezzen.

A habos anyag a szivacsos szerkezetének köszönhetően gyorsan visszaugrik eredeti 
állapotába, így optimálisan ötvözi a rezgéscsillapításhoz szükséges tulajdonságokat és a 
stabilitást.

Az ASICS futócipők középtalprésze ma már különféle alkotóelemekből áll, aminek köszön-
hetően rendkívül rugalmas és különböző funkciókra is alkalmas. A középtalp összetevőinek 
különböző keménységi foka a gördülőmozgás egyes fázisait figyelembe véve különféle 
funkciókat tesz lehetővé.
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A középtalp SpEVA nevű anyaga a hagyományos ASICS-EVA anyag 
továbbfejlesztett, hatékonyabb változata.

Az anyag gumihoz hasonló tulajdonsággal bíró makromolekulákból 
áll, amelyek a talajjal történő minden érintkezés után rendkívül gyor-
san regenerálódnak, és újra felveszik kiindulási formájukat, hogy a 
következő lépéskor bekövetkező ütközést ismét hatékonyan tudják 
csillapítani.

ElŐnYÖk
::  Minden lépésnél biztonságos és hatékony rezgéscsillapítás, mert

gyorsan felveszi eredeti állapotát
:: Jobb kopásállósá

PoZiTÍVumok
:: Rendkívül kényelmes hordani, és kicsi a sérülés kockázata
:: Tovább élvezheti futó- és gyaloglócipőjének előnyeit

Az ASICS által kifejlesztett forradalmi középtalpanyag jelentősen 
csökkenti a cipő súlyát, és felülmúl minden korábbi ASICS terhelési 
szabványt.  A SOLYTE egy modern kopolimer anyag, amely jelentősen 
könnyebb, mint a SpEVA vagy más hagyományos EVA anyag. Kitűnő 
rezgéscsillapítási tulajdonságokkal rendelkezik, nagyon hamar felves-
zi eredeti alakját és rendkívül kopásálló.

ElŐnYÖk
::  Minden lépésnél biztonságos és hatékony rezgéscsillapítás, mert

gyorsan felveszi eredeti állapotát
:: A talaj érintése kellemes érzés
:: A cipő összsúlya kisebb, így energiát takarít meg

PoZiTÍVumok
:: Hatékonyabb rezgéscsillapítás hosszabb ideig
::  A kényelemnek és a kisebb sérülési kockázatnak köszönhetően 

nagyobb futási/gyaloglási teljesítmény és jobb szórakozás

SpEVa SolYTE

REZgÉS19



kÖZÉPTalPRÉSZ ElEm

A Lasting a cipő felső részét köti össze a középtalppal, így a két rész együtt alkotja a cipőt. 
Ennek megfelelően a Lasting különösen nagy jelentőséggel bír, mivel döntő szerepet játszik 
abban, hogy milyen érzés a talajjal történő érintkezés. Az új verzió, amelynél egy-egy önálló 
elem található a talp elülső és hátsó részén, három különböző keménységi fokban (45°, 
55° és 65°) kapható, így különféle módon ötvözi a stabilitás és a rezgéscsillapítás tulaj-
donságait.  A Duo Density Lasting nevű technológia 45° keménységi fokú változata a talp 
elülső részének érzékenyebb területein jobban csillapítja a rezgést, és az ellökési fázisban 
jobban elosztja az erőket. Az Asics a futócipőknél különböző változatokat kínál: 45/45°, 
45/55° és 45/65° keménységi fokkal.

A kék Középtalprész elem 45 jobban csillapítja a rezgést, rugalmasabb és jobban kiegészíti 
az I.G.S.TM rendszer csillapító és stabilizáló tulajdonságait. 

A sárga Középtalprész elem 55 valamivel vastagabb, és tökéletesen kiegészíti a középtalp 
tulajdonságait. Az egyébként is kényelmes futást és gyaloglást tovább tökéletesíti, és a 
lábnak stabil alaphelyzetet biztosít.

A piros Középtalprész elem 65 az intenzíven sportoló futóknak és gyaloglóknak még 
nagyobb stabilitást biztosít, és korlátozza a középtalp eldeformálódását, amivel javítja a 
tartást.

kÖ
ZÉ

PT
al

PR
ÉS

Z 
El

Em

REZgÉS 20



A középtalp SpEVA nevű anyaga a szokásos ASICS-EVA anyag to-
vábbfejlesztett, hatékonyabb változata.

Az anyag gumihoz hasonló tulajdonsággal bíró makromolekulákból 
áll, amelyek a talajjal történő minden érintkezés után rendkívül gyor-
san regenerálódnak, és újra felveszik kiindulási formájukat, hogy a 
következő lépéskor bekövetkező ütközést ismét hatékonyan tudják 
csillapítani.

ElŐnYÖk
:: Minden lépésnél biztonságos és hatékony rezgéscsillapítás, mert

gyorsan felveszi eredeti állapotát 
:: Jobb kopásállóság

PoZiTÍVumok
:: Rendkívül kényelmes hordani, és kicsi a sérülés kockázata
:: Tovább élvezheti futó- és gyaloglócipőjének előnyeit

Az ASICS által kifejlesztett forradalmi középtalpanyag jelentősen 
csökkenti a cipő súlyát, és felülmúl minden korábbi ASICS terhelési 
szabványt.  A SOLYTE egy modern kopolimer anyag, amely jelentősen 
könnyebb, mint a SpEVA vagy más hagyományos EVA anyag. Kitűnő 
rezgéscsillapítási tulajdonságokkal rendelkezik, nagyon hamar felves-
zi eredeti alakját és rendkívül kopásálló.

ElŐnYÖk
:: Minden lépésnél biztonságos és hatékony rezgéscsillapítás, mert

gyorsan felveszi eredeti állapotát
:: A talaj érintése kellemes érzés
:: A cipő összsúlya kisebb, így energiát takarít meg

PoZiTÍVumok
:: Hatékonyabb rezgéscsillapítás hosszabb ideig
:: A kényelemnek és a kisebb sérülési kockázatnak köszönhetően 

nagyobb futási/gyaloglási teljesítmény és jobb szórakozás

SpEVa SolYTE
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DuomaX

A DUOMAX támaszelem magasabb keménységi fokú középtalpanyagból készült.

A középtalprészen elhelyezett elemet úgy alakították ki, hogy egyrészt csökkentse a túlzott pronációt, másrészt 
javítsa a természetes mozgási folyamatot. Ezért a DUOMAX támaszelem alkalmazása főként azoknak a 
futóknak és gyaloglóknak a cipőjénél jellemző, akiknek a lába hajlamos a túlzott pronációra. Az elem az ellö-
kési fázis előtt támasztó és stabilizáló szerepet tölt be. 

Du
om

aX

STaBiliTÁS

ElŐnYÖk
:: Csökkenti a túlzott pronációt
:: A láb számára optimális és természetes mozgást biztosít

PoZiTÍVumok
:: Csökkenti a sérülés kockázatát
:: Harmonikus mozgást biztosít
:: Segítségével a túlzott pronációra hajlamos sportolók is biztonsá-

gosabban edzhetnek
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SoFT ToP DuomaX

a soft top DuomaX a DuomaX támaszelem nemspecifikus kiegészítője, a 
középtalp része.

A pronációt szabályozó DUOMAX egy viszonylag kemény elem a középtalpban, amely női futóknál a talpon 
végighúzódó izomköteg (plantaris fascia) gyulladásos betegségéhez vezethet.  A technológia kidolgozásánál 
elsősorban az ösztrogén hormonális hatásait vettük fi gyelembe (lásd biomechanikai különbségek). Ezért az új 
DUOMAX a női modellek felső pereménél jelentősen puhább anyagból készült, amely kifejezetten alkalmaz-
kodik a női láb formájához és a nők szükségleteihez, így a sérülés kockázata minimálisra csökken, és a cipő 
még jobban illik viselője lábára.

ElŐnYÖk
:: Ugyanolyan hatékonyan csökkenti a túlzott pronációt
:: A női láb számára optimális és természetes mozgást biztosít

PoZiTÍVumok
:: Kisebb a lábizomzat sérülésének kockázata
:: Harmonikus mozgást biztosít
:: Segítségével a túlzott pronációra hajlamos női sportolók is biztonsá-

gosabban edzhetnek

SoFT ToP Duom
aX
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SPaCE-TRuSSTiC-SYSTEm

A SPACE-TRUSSTIC rendszer könnyű, a közép-
talpba épített stabilizáló egység, amely összekap-
csolja a lábfej hátsó és elülső részét, és segíti a 
középtalp felkészülését az ellökési fázisra.

A közvetlenül a lábfej boltíve alatt található rendszer része egy egységes, 
zárt és üreges tér, amelyet a női és férfi  modelleknél eltérően alakítottak 
ki (lásd a férfi ak és a nők közötti biomechanikai különbségek).

Az eredmény a láb terheléséből közvetlenül következő középtalp-de-
formáció szabályozása; a cipő torzulási stabilitása változatlan marad, a 
lábfej boltíve rögzül, és a talp mentesül a teher alól.

ElŐnYÖk
:: A természetes mozgási folyamatot funkcionális torzulási stabilitással 

segít
:: Jobb erőeloszlást biztosít és tehermentesíti a talpat, mivel csökkenti 

a súlyt
:: A dinamikus pufferelés célzottan csökkent az egyéni ütközési 

hatásokat, és növeli a sportra fordítható energiát

PoZiTÍVumok
:: A láb számára optimális és természetes mozgásfolyamatot biztosít
:: Nagyobb stabilitás és kisebb terhelés a lábnak 
:: Kisebb sérülési kockázat és nagyobb kényelem

mEgJEgYZÉS

A PROPULSION TRUSSTIC, a TRUSSTIC egy vál-
tozata, kizárólag a GEL-DS TRAINER és a GEL-DS 
KINSEI modellek kiegészítője. Ez a TRUSSTIC vál-
tozat mindkét cipőnél a láb csörlőmechanizmusát 
segíti elő, és növeli a lábizomzat előzetes feszülé-
sét, így impulzívabbá teszi az ellökést és növeli a 
teljesítményt. 
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DYnamiC-
FoREFooT-
CRaDlE

HEEl-
CluTCHing-
SYSTEm

A DYNAMIC-FOREFOOT-CRADLE a középső oldalon 
célzott támogatást nyújt, különösen azoknak a túlzottan 
pronáló futóknak, akiknél a pronáció a mozgási 
folyamat végén következik be.

A CRADLE az álló fázisban megakadályozza az erőteljes pronációt, 
az ellökési fázisban pedig célzott támogatást nyújt, hogy a mozgási 
folyamat optimális és dinamikus legyen.

Az új középtalpfajták közül ezt a rendszert a harmadik keménységi 
fok jellemzi: 53° a lábujjak alatti területen és a sarok alatt, 60° a talp 
felső szakaszának ívelt részén és 65°a talp középső és hátsó része-
in. Az összességében alacsonyabb színvonalú talprésszel kombinált 
konstrukció hatására a sportoló közvetlenebbül érzi a talajt, ezen kívül 
a cipő stabilabb és jobb a tartása.

A korábban a cipő felső részén alkalmazott hagyo-
mányos sarokkérget most a HEEL-CLUTCHING 
rendszer váltja fel.

A következetesen funkcionális és könnyebb szerkezetű kialakítás kisebb 
súlyt és nagyobb komfortfokozatot eredményez. A rendszer kivételes 
rugalmassága biztosítja a sarokrész tökéletes illeszkedését. A láb talaj-
jal való első érintkezésénél a sarokrész kivételes stabilitásáról a PEBAX 
nevű anyag gondoskodik, amely a CRADLE részt összeköti a közép-
talp-kialakítással. A pronáló mozgás stabilitását a HEEL CLUTCHING 
rendszer középső oldala erősíti.

ElŐnYÖk
:: Alacsonyabb súly az új gyártási módszernek köszönhetően
:: Rugalmas sarokrész

PoZiTÍVumok
:: A könnyebb cipő növeli a teljesítményt
:: A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően tökéletesebben illeszkedik

DYnam
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PERSonal-HEEl-FiT (P.H.F.)
A rendkívül vastag memóriahabot tartalmazó anyagból készült 
PERSONAL-HEEL-FIT rendszer, amely mindig illeszkedik az egyén 
lábformájához és sarokszerkezetéhez, a sarok- és a nyelvrészen 
található.

Bármikor veszi is fel a sportoló a cipőt, az P.H.F. rendszer tökéletesen alkalmazkodik 
az egyéni szükségletekhez. Eredmény: a lábfej kevésbé csúszkál a cipőben, amely így 
jelentősen kényelmesebb lesz, és jobban tud illeszkedni.

ElŐnYÖk
:: Kevesebb csúszkálás, kényelmesebb viselet, jobban illeszkedő anyag
:: Ha nem használják, ismét felveszi kiindulási formáját

PoZiTÍVumok
:: Kevesebb súrlódás, kisebb sérülési kockázat és minimális kisebesedés
:: A sarokrészben kevesebb csúszkálás, ennek köszönhetően hatékonyabb energiafelhaszná-

lás és erőátvitel
:: Gyorsan felveszi eredeti alakját és kevésbé fáraszt el
:: Kényelmesebb, ezért a futás/gyaloglás szórakoztatóbb és  a sportoló nagyobb teljesítmény-

re lesz képes

HalluX-aBlak
A nagylábujj ízületénél elhelyezett speciális HALLUX betét többrétegű, 
elasztikus és puha eszkainból készült. Magas nyomás esetén ez – a 
láb sajátos formájához illeszkedő – betét csökkenti a lábfej elülső 
részének terhelését.

A kisebb súrlódás miatt a cipő sokkal kényelmesebb viselet, s így az elülső rész még jobban 
illeszkedik a lábfejhez. 
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BiomoRPHiC
A BIOMORPHIC technológia még tökéletesebb összhangot biztosít a cipő felső részének anyaga és a 
lábfej között. Célzottan csökkenti a nagy súrlódási és terhelési erőket, amelyeknek a láb a mozgási 
folyamat bizonyos pillanataiban ki van téve.

Az álló és az ellökési fázis között, amikor a láb nagyon meghajlik, és a cipő felső részének anyaga különösen hajlamos a gyűrődésre, a techno-
lógiának köszönhetően az anyag úgy viselkedik, mint egy második bőrréteg. A cipő különösen igénybevett külső és belső oldalain elhelyezett 
háromrétegű anyagbetétnek köszönhetően a cipő optimálisan követi a láb mozgását. Következmény: kevesebb súrlódási pont, jobb illeszkedés, 
kevésbé károsodó anyag és ezáltal kevesebb kisebesedés.

ElŐnYÖk
:: Megakadályozza az anyag gyűrődését
:: Kevesebb nyomás, bőrirritáció és súrlódás
:: Az egész mozgási folyamat során jobb illeszkedés
:: Jobb illeszkedés a gördülési folyamat közben is

PoZiTÍVumok
:: A kényelemnek és a jobb illeszkedésnek köszönhetően nagyobb 

futási/gyaloglási teljesítmény és jobb szórakozás

Biom
oRPHiC
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ComFoRDRY
A háromrétegű, ORTHOLITE 
anyagból és memóriahabból 
készült COMFORTDRY talpbetét 
jobban alkalmazkodik a talp egyéni 
igényeihez, és hatékonyabban 
elvezeti a futócipő nedvességét. 

A betétnek köszönhetően a cipő kényel-
mesebb viselet, és jobban illeszkedik a láb 
formájához. A memóriahab tulajdonsága, 
hogy képes újra felvenni eredeti formáját, s 
így tovább garantálja a tökéletes illeszkedést. 

ElŐnYÖk
:: Garantáltan jobb illeszkedés
:: A talp gyorsabban regenerálódik
:: Optimális légáramlás
:: Antibakteriális hatóanyagok 

SZEgÉlY gYaloglÓCiPŐHÖZ
Gyaloglás közben az ellökési 
szakaszban a lábujjak hosszabb 
ideig érintkeznek a talajjal, mint 
futásnál.

Következmény: a lábujjaknak több idejük 
van arra, hogy szétterüljenek. Ehhez pedig 
nyilvánvalóan több helyre van szükségük. 
Ezért az ASICS a gyaloglók számára egy 
speciális, tágasabb szegélyt fejlesztett ki: a 
Real-Walking szegélyt.

ElŐnYÖk
:: Élvezetesebb gyaloglás
:: a mozgási folyamat természetesebb, így 

csökken a sérülés kockázata

PoZiTÍVumok
:: Kényelmesebb viselet
:: A láb szabadabban mozog, így a lábujjak 

hatékonyabban rugaszkodnak el

gYaloglÁSi BETÉT
FuTÓ BETÉT
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innER-loCk FŰZŐREnDSZER

aSZimmETRikuS FŰZŐREnDSZER

A kétfázisú INNER-LOCK fűzőrend-
szer kesztyűként fedi be a lábat.

A cipő középső részébe varrt két betét szárny-
ként funkcionál, amelyek a cipőfűző meghúzá-
sakor rögzítik a cipőt. A fűző továbbhúzásakor 
a felső anyag külső része összehúzódik, és a 
belső rendszerrel tökéletesen illeszkedik a láb-
fejhez.

ElŐnYÖk
:: Segítségével a cipő felső része hatékonyab-

ban dolgozik együtt a lábfejjel
:: Megszünteti a súrlódásokat és csökkenti a láb 

terhelését
:: A láb kevésbé csúszkál és a cipő jobban tart

PoZiTÍVumok
:: Sokkal stabilabb középtalprész
:: A kényelemnek és a jobb illeszkedésnek 

köszönhetően nagyobb futási/gyaloglási 
teljesítmény és jobb szórakozás

Az aszimmetrikus fűzőrendszer 
a cipő felső részének teljesen új 
kialakítása, amely újraértelmezi és 
tökéletesen kiegészíti a biomorfi kus 
rendszert.

A rendszer fi gyelembe veszi a láb anatómiáját és 
követi a lábfej tetejéről a lábfej belső része felé 
ívelő természetes vonalak aszimmetriáját. Ezáltal 
az illeszkedés fogalma egészen új és sajátos ér-
telmezést nyer, és a rendszer megakadályozza a 
láb véredényeinek és idegeinek irritációját.

ElŐnYÖk
:: Segítségével a cipő felső része hatékonyab-

ban dolgozik együtt a lábfejjel
:: A lábfejet kisebb megterhelés éri

PoZiTÍVumok
: Sokkal stabilabb középtalprész
:: A kényelemnek és a jobb illeszkedésnek 

köszönhetően nagyobb futási/gyaloglási 
teljesítmény és jobb szórakozás

FŰZŐREnDSZER
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a nŐk ÉS a FÉRFiak 
kÖZÖTTi BiomECHanikai 
kÜlÖnBSÉgEk 
A férfiak és a nők között nem csak egy, hanem számtalan különbség van. Ezek közül a 
sportolók teljesítményére leginkább a biomechanikai különbségek hatnak. Az ASICS ezért 
a különbségek kiegyenlítésére és az abszolút egyenlőség megteremtésére törekszik. 
Ezért olyan sportcipőket fejlesztett ki, amelyek teljes mértékben figyelembe veszik a nők 
anatómiai sajátosságait. Ennél a pontnál szintén irányadó az ASICS I.G.S. koncepciója.

Az ASICS legújabb kutatásai bebizonyították, hogy nők teljesen sajátos sérülési mintát 
mutatnak, mert a nők szalagjait a sportolás jobban terheli, mint a férfiakéit. Ennek egyik oka 
az eltérő hormonháztartás.

A nőkben sokkal nagyobb mennyiségben megtalálható ösztrogén az az anyag, amely csök-
kenti a szalagok és inak feszülési erejét. Az ösztrogénkoncentráció állandóan változik. Ennek 
egyik következménye lehet, hogy a nők hajlamosabbak a szalagsérülésekre. A lábfej puhább 
szalagszerkezete mindenesetre ingadozó lábboltívmagasságot eredményez.

Az ASICS fejlesztette ki az első interaktív futócipő-gyártási technológiát, 
amely fi gyelembe veszi ezt a problémát: a SPACE-TRUSSTIC rendszer 
alkalmazkodik a nők és a férfi ak sajátosságaihoz. A „női” SPACE-
TRUSSTIC rendszer időnként célzottan kiegyenlíti a női láb laposabb 
tartását. 

Az új ASICS cipőmodell pufferzónája (a hely) nagyobb és a középtalprész 
kicsit laposabb, hogy a cipő jobban illeszkedjen a lábfej boltívéhez, és 

dinamikusabban megtámassza azt. A „női” SPACE-TRUSSTIC válto-
zatnál a súlypont egy nagyobb pufferzónában található, kevésbé a vé-
konyabb középtalpon. Az eredmény viszont mindenképpen érezhető: 
nagyobb teljesítmény, kényelmesebb cipő, jobb illeszkedés és mindig 
gondtalan futás.

BiomECHanikai kÜlÖnBSÉgEk
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nEmSPECiFikuSan PÁRnÁZoTT 
ElÜlSŐ TalPRÉSZ

A különféle keménységű habfajtákból készült 
középtalpon és a különböző szegélyformákon 
kívül a PLUS 3 rendszer másik sajátossága, hogy 
alapjaiban változtatta meg a női és férfimodellek 
középtalpának geometriáját.

A nőkben sokkal nagyobb mennyiségben megtalálható ösztrogén az 
az anyag, amely csökkenti a szalagok és inak feszülési erejét. Ez ér-
vényes az Achilles-ínra is, amely nőknél nagyobb igénybevételnek van 
kitéve. Az igénybevétel kiegyensúlyozására a női modellek középtal-
pánál változásokat hajtottunk végre, hogy megóvjuk az Achilles-ínt a 
nagy terheléstől. A PLUS 3 elnevezés arra utal, hogy a sarokrészt 3 
milliméterrel megemeltük, hogy ez a rész elvezesse az Achilles-ínre 
irányuló terhelést.

A női és férfi cipőmodellek középtalpának különböző felépítése ezzel 
a technológiával a talp elülső részén is alkalmazható, és így adaptív 
rezgéscsillapítást tesz lehetővé.

A lábfej elülső részén a GELTM rezgéscsillapító rendszer felett található középtalpelemek keménysé-
gi foka a férfi  és a női modellek esetében eltér. Egy új gyártási eljárás a keménységi foknál a lehető 
legkisebb toleranciát engedélyezi. A férfi aknál a keménységi fok 53°, a női modellekbe pedig egy 
49° keménységi fokú puhább betét került. Ez fi gyelembe veszi a futás közben létrejövő különbö-
ző erőket, amelyek a nőknél értelemszerűen kisebbek. Ezért a női modellek elülső része puhább 
elemeket és ezeknek megfelelő rezgéscsillapító rendszert tartalmaz. Ezt követően a hajlási ív a 
betétnek köszönhetően az ellökési fázisnál optimális lesz.

10 mm
kÜlÖnBSÉg

22 mm

24 mm

12 mm

11 mm
13 mm

kÜlÖnBSÉg

PluS 3

PluS 3

BiomECHanikai kÜlÖnBSÉgEk

gEnDER SPECiFiC FoREFooT CuSHioning & PluS 3
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DuoSolE 
A DUOSOLETM az ASICS egyedül-
álló, a talp külső részén alkalma-
zott innovatív megoldása, amely 
nagyobb rugalmasságot, jobb 
tartást és kisebb súlyt biztosít.

A DUOSOLETM megoldás azért rendkívül 
ötletes, mert két különböző anyagból áll, 
amelyek kitűnő gördülési tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Egy könnyű és rugalmas ala-
pú anyagon úgy helyezték el a gumiból ké-
szült részeket, hogy optimális tapadást biz-
tosítsanak. Azokon a részeken, amelyeknek 
különösen rugalmasnak kell lennie, ezek az 
elemek hiányoznak; így az alapanyag az

ellökési fázisban a lábbal együtt nyúlik meg 
és mozdul el. A gumiból készült részeket és 
az alapanyagot olyan takarékosan és haté-
konyan rendezték el, hogy a cipőnek még 
ez a része is jelentősen könnyebb lett.

ElŐnYÖk
:: Rendkívül rugalmas és nagy ellökési sebes-

séget tesz lehetővé 50%-kal kisebb súly
:: Kiemelkedően kopásálló

PoZiTÍVumok
:: A talaj optimális érintése és a tapadás 

csökkenti a sérülés kockázatát 
:: A rugalmasságnak köszönhetően nagyobb 

mozgási szabadság, jobb teljesítmény és 
nagyobb komfortfokozat

aHaR®+
Az új AHAR®+ egy sokkal 
puhább talpkialakítás.

Ez a rendszer kényelmesebbé teszi a talajjal 
való első érintkezést, ezen kívül a gördülő-
mozgás során jobb tapadást és hatéko-
nyabb rezgéscsillapítást tesz lehetővé. A talp 
hátsó részén található AHAR®+ magasabb 
karbontartalmával
strapabíróbbá teszi a cipőt. A talp elülső 
részében elhelyezett, habállagú AHAR®+ 

(DURASPONGE®) kényelmesebbé teszi a 
cipő elülső részét.   Az AHAR®+ a cipőt ru-
galmasabbá teszi, csökkenti annak súlyát és 
növeli a kopásállóságot.

ElŐnYÖk
:: Kopásállóbb hátsó talprész
:: Kényelmesebb viselet és jobban tapad a 

talajhoz
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RugalmaSSÁgoT BiZToSÍTÓ BEVÁgÁSok

Speciális bevágások a cipőtalp külső részének elülső és hátsó részén, 
amelyek még hatékonyabb elrugaszkodást és a mozgáshoz szükséges 
rugalmasságot biztosítanak.

ElŐnYÖk
:: Meghatározzák és elosztják a terhelést és elősegítik a természetes mozgási folyamatot
:: Optimális kialakítás és stabilitás
:: Dinamikus gördülőmozgás
:: A talp elülső és hátsó részén található rugalmas zónák hatékonyabban csillapítják a rezgést 

és nagyobb stabilitást biztosítanak

PRoPulSion-PlaTE 
Speciális, a talp elülső részén elhelyezett I.G.S. elem, amely a 
TRUSSTIC rendszer (az optimális átalakulásért) segítségével átala-
kítja a gördülőmozgás előrehaladási energiáját ellökési energiává. 

A PROPULSION-TRUSSTIC rendszer, amely a talp szalagjaihoz hasonló elven működik, 
javítja a láb emelőhatását, és stabilizálja azt a talp középső és elülső részén. A rendszer, 
amely keresztirányban fut végig a talpon, a talp középső részét és az elülső rész új kiala-
kítását köti össze.

FlEXkERBEn & PRoPulSion-PlaTE
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goRE-TEX®-mEmBRÁn 
A GORE-TEX® membrán
négyzetcentiméterenként több mint 1,4 milliárd
mikroszkopikus méretű pórusból áll.

Ezek a pórusok kb. húszezerszer kisebbek, mint egy vízcsepp, 
és hétszázszor nagyobbak, mint egy vízgőzmolekula. Ennek kö-
szönhetően a GORE-TEX® membrán kívülről teljesen vízálló, míg 
az izzadság belülről kifelé szabadon távozik. A membrán zsírálló 
összetevője megakadályozza, hogy a testzsír vagy a rovarirtó 
szerek átjussanak a rétegen.

A GORE-TEX® cipők lábfeje minden időjárási körülmény köze-
pette száraz és megfelelő hőmérsékletű marad, így tökéletes 
klímakomfortot biztosít. Tartósan vízálló, nagy a légáteresztő ké-
pessége és lábait még a legviszontagságosabb feltételek mellett 
is megóvja. A cipő alkotórészei egymással teljes összhangban 
működnek 

ElŐnYÖk
:: Tartósan vízálló
:: Nagy a légáteresztő képessége
:: Hideg időben is tartja a hőmérsékletét
:: Nem törik meg könnyen :: Különösen tartós

PoZiTÍVumok
:: Egész évben kényelmes viselet, és a lábat kívülről és belülről 

is óvja
:: A különösen jó légáteresztő képesség révén óvja a lábat a 

túlmelegedéstől
:: A meleg optimális elvezetése és a kiváló nedvességke-

zelés egész napra nagyfokú komfortérzetet és tökéletes 
cipőhőmérsékletet biztosít

:: A tartósan vízálló réteg megóv a külső nedvességtől

TESTBŐl SZÁRmaZÓ nEDVESSÉg
VÉD aZ ESŐ, a HÓ ÉS 
a SZÉl EllEn

FElSŐ anYag

goRE-TEX®  
mEmBRÁn

BÉlÉS

a FElSŐ RÉSZ anYagai
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SPaCEmaSTER-uV-mESH
A rendkívül könnyű és légáteresztő SPACEMASTER-UV-MESH réteg, amely elsősorban a napsugárzás 
visszaveréséről gondoskodik, a szálak hatalmas felületi szerkezetének köszönhetően (4 csatornás 
szerkezet) javítja a cipő légáteresztő képességét. 

A réteget egy bőrhöz hasonló anyag erősíti meg, amely jelentősen könnyít is a cipő súlyán.

Különleges szerkezetének köszönhetően a GILLED-MESH a cipő külső 
oldaláról a levegőt a cipő belsejébe vezeti.

A szerkezet úgy helyezkedik el, hogy a mellette áramló levegő a láb lendületi fázisa közben nem 
halad el az anyag mellett, hanem egy kis csatornán keresztül a cipő belsejébe jut el, ahol gon-
doskodik a kellemes hőmérsékletről.

gillED mESH

gillED mESH

aiR FlowouTSiDE ouTSiDE

inSiDE inSiDE

aiR Flow

aiR Flow

aiR Flow

noRmal mESH

a FElSŐ RÉSZ anYagai
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4 CSaToRnÁS SZERkEZET
SPaCEmaSTER-uV RoSTSZÁl

1 CSaToRnÁS SZERkEZET
HagYomÁnYoS RoSTSZÁl
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CuPRoTHERmo

TEFlonBoRÍTÁS

A CUPROTHERMO intelligens megoldás a hőmérséklet szabályozására, 
amelynek hatását a futómozgás erősíti.

A CUPROTHERMO egy rendkívül funkcionális cipőanyag, amely négyrétegű szerkezetének köszönhetően 
óvja a lábat a napsugárzástól és a hőségtől. Az alsó rostmentes vékonyabb réteg (MASA™ gyártmány) 
visszaveri a napfényt. A szövet felső rétegének fontos eleme a Spacemaster (egy komplex, keresztalakú 
poliészterszál), amely véd az UV-sugárzástól.

A rendkívül fejlett anyag nemcsak a napsugárzás ellen nyújt védelmet, hanem egyúttal hatékonyabban to-
vábbítja a test melegét a környezetbe. A rostmentes vékony réteg a meleget gyorsan kifelé továbbítja, és a 
cipő belsejében összegyűlő testmeleget a cipő felszíne felé vezeti el. A test melegéből származó hő leadása 
a külső szövetszerkezet feladata. Mozgásnál, különösen futásnál a levegő beáramlik a szöveten keresztül, 
és elszállítja a meleget.

A CUPTHERMO technológiánál a sportcipő felületét nanoméretű fémrészecskék borítják. Ez a technológia 
kerül egy rostrétegben a SPACEMASTER-UV-MESH anyagú felület alá. Egyrészről csökkenti a cipőben 
keletkező hő mennyiségét, másrészről alacsony külső hőmérséklet esetén benntartja a meleget a cipőben, 
és jelentősen csökkenti az elektrosztatikus töltést.

A teflon egy védőszövet DU PONT technológiával, amely elsősorban víz, szen-
nyezések és foltok ellen védi meg a cipőt.

A réteg a rostok köré láthatatlan hálót von anélkül, hogy a szövet jellegzetes tulajdonságait megváltoztatná, 
vagy bőrirritációt, esetleg érintkezést követően allergiát váltana ki.

A teflonborítás nem befolyásolja a légáteresztő képességet és a cipő illeszkedését, hanem inkább elősegíti 
a tulajdonságok érvényesülését. 
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aZ aSiCS TECHnolÓgiÁi

kÜlSŐTalP
 

CiPŐFElSŐRÉSZ

aSZimmETRikuS FŰZŐ

innER-loCk FŰZŐREnDSZER

REJTETT FŰZŐREnDSZER

BiomoRPHiC 

PERSonal-HEEl-FiT (P.H.F.) 

ComFoRDRY 

ComFoRDRY X-40 

CSERÉlHETŐ TalPBETÉT

SanDwiCH-mESH 

gillED-mESH 

3mTm ViSSZaTÜkRÖZÉS

goRE-TEX® XCR®  

SPaCEmaSTER uV 

aTHlETiC-ToE 

HalluX-aBlak  

HEEl-CluTCHing-REnDSZER 

aHaR®+ 

DuoSolE 

wET-gRiP®-RuBBER 

magiC-VEnTilaTion 

guiDanCE linE 

DuRaSPongE® 

DiSCRETE SolE 
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kÖZÉPTalP

imPaCT guiDanCE SYSTEm (i.g.S.Tm) 

RaCing-maCHaRT 

SolYTE-laSTing (Dual DEnSiTY)

SPEVa-laSTing 

DuomaX  

SoFT ToP DuomaX 

DYnamiC-FoREFooT-CRaDlE 

aSiCS gEl™ a lÁB ElÜlSŐ RÉSZÉn

aSiCS gEl™ im RÜCkFuSS 

SolYTE-miTTElSoHlE 

SPEVa-a lÁB HÁTSÓ RÉSZÉn 

SPaCE-TRuSSTiC 

wo/mEn kÖZÉPTalP-kialakÍTÁS

TRuSSTiC-SYSTEm 

TRail-SEnSoR-SYSTEm 

SYSTEm wo/mEn-SoFT-TouCH 

REZgÉSCSillaPÍTÁS PluS 3 

kÖZÉPTalP-kialakÍTÁS PRoPulSion 

PlaTE RoCk PRoTECTion PlaTE
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Österreich 
Asics Austria Gmbh · hauptstraße 385 · A-5531 eben im Pongau
telefon: +43 (0) 6458 20007 · e-Mail: office@asics.at · www.asics.at


