
PUMA roept spelers op to play loud met
evoSPEED 17 SL-S
Nieuwe evoSPEED in Fluorescerend Geel, Gifgroen en Zwart

Leusden, (16 december 2016) – PUMA onthult de nieuwste kleurvariatie voor de

evoSPEED 17 SL-S. Met een opvallend gifgroene buitenzool en een graphic print die overloopt

in fluorescerend geel aan de bovenkant van de schoen, heeft de nieuwe evoSPEED 17 SL-S een

frisse nieuwe look gekregen. De nieuwe schoen wordt op het veld gedragen door PUMA’s

SPEED sterspelers, waaronder Antoine Griezmann, Sergio Agüero en Marco Reus.



De nieuwe evoSPEED 17 SL-S is gebaseerd op dezelfde filosofie van verbeterde snelheid en

wendbaarheid als de andere schoenen uit de PUMA SPEED familie. Het bovenstuk is gemaakt

uit Japans microvezel waardoor de SL-S II zacht en comfortabel aanvoelt en tevens zorgt voor

een beter balcontact. De lasergesneden SPEEDFRAME structuur optimaliseert de vorm van de

schoen en biedt ondersteuning tijdens voorwaartse versnelling en bij het maken van een snelle

draai. Voor een optimale pasvorm en extra ondersteuning is de schoen voorzien van een

minimalistische externe hielkap. Andere onderdelen die de prestaties verbeteren zitten aan de

buitenkant van de zool. De SPEEDTRACK spine zorgt voor de perfecte balans tussen stabiliteit

van de middenvoet en flexibiliteit van de voorvoet, waardoor de behendigheid van de speler

wordt geoptimaliseerd en hij sneller kan rennen. De lichtgewicht zool met de strategisch

geplaatste conische noppen en blades zorgt voor goede stabiliteit, grip en snelheid.

Sterspeler van Atlético Madrid, Antoine Griezmann vertelt meer over de schoen: “Ik heb heel

veel zin om straks het veld op te gaan met deze nieuwe evoSPEED SL-S colourway. Het is een

opvallende kleurcombinatie die jonge spelers geweldig zullen vinden. Ik kijk ernaar uit om in

de tweede seizoenshelft op deze schoenen te spelen, want we strijden voor de prijzen in de

grootste competities. We eindigden als eerste in de groepsfase van de Champions League en ik

ben dus extreem gemotiveerd om hard te trainen op deze nieuwe schoenen en optimaal te

presteren in de wedstrijd om ons zo dichterbij de overwinning te brengen.” De evoSPEED 17

SL-S in fluorescerend geel, gifgroen en zwart is vanaf 16 december wereldwijd verkrijgbaar op

www.puma.com, in de PUMA winkels en in sportwinkels.
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OVER PUMA

PUMA is een van de meest vooraanstaande sportmerken ter wereld dat schoeisel, kleding en accessoires
ontwerpt en ontwikkelt. In de afgelopen ruim 65 jaar heeft PUMA een traditie opgebouwd in het ontwikkelen van
snelle product designs voor de snelste atleten ter wereld. PUMA biedt performance en door sport geïnspireerde
lifestyle producten voor voetbal, hardlopen, training en fitness, golf en motorsport. PUMA werkt samen met
beroemde designerlabels voor het ontwerpen van innovatieve en snelle designs voor de sportwereld. De PUMA
Group is eigenaar van de merken PUMA, Cobra Golf en Dobotex. Het bedrijf verkoopt zijn producten in meer dan
120 landen, heeft wereldwijd meer dan 11.000 mensen in dienst en heeft zijn hoofdkantoor in
Herzogenaurach/Duitsland. Kijk voor meer informatie op www.puma.com
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