
PUMA Running Presenteert: Ignite Your City Parijs
Vierhardlopers ontdekken de sensatie van hardlopen door de Lichtstad in het donker

TheIGNITE YOUR CITY video serie lanceert de zevende video uit de serie in Parijs.

Dezekeer verzamelde PUMA vier hardlopers uit de Franse hoofdstad voor eenavondsprint door
minder betreden locaties in Parijs. Tijdens het hardlopenwerden ze ondersteund door PUMA’s
nieuwste hardloop lijn geschikt voorhardlopen in koud weer en voor situaties met weinig licht.
De IGNITEPWRWARM hardloopschoen heeft een kussen dat een hoge vering heeft en ultiem
comfort biedt op de plekken waar de hardlopers dat het meeste nodig hebben. In de schoen is
gebruik gemaakt van een warmte regulerende technologie die helpt het lichaam deoptimale
temperatuur te laten behouden en op de schoen zitten reflecterendeelementen voor meer
zichtbaarheid.

DePWRWARM samen met de NightCat lijn bestaat uit functionele en comfortabelehardloop
kleding, waaronder de PWRWARM trui met rits, T-shirt en korte broekinclusief reflecterende

http://puma.grayling.nl/videos/21313


elementen gemaakt van materiaal dat zich aanpast om eenoptimale lichaamstemperatuur te
behouden. 

#IGNITEParis

De volgende bestemming van de IGNITE YOUR CITY videoserie is New York.

http://puma.grayling.nl/images/184148
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OVER PUMA

PUMA is een van de meest vooraanstaandesportmerken ter wereld dat schoeisel, kleding en accessoires ontwerpt
enontwikkelt. In de afgelopen ruim 65 jaar heeft PUMA een traditie opgebouwd inhet 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 metberoemde designerlabels
als Alexander McQueen en Mihara Yasuhiro voor hetontwerpen van innovatieve en snelle designs voor de
sportwereld. De PUMA Groupis eigenaar van de merken PUMA, Cobra Golf, Dobotex en Brandon. Hetbedrijf
verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen, heeft wereldwijd meerdan 10.000 mensen in dienst en heeft zijn
hoofdkantoor inHerzogenaurach/Duitsland. Kijk voor meer informatie op www.puma.com
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