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adidas eyewear lanceert nieuwe evil eye halfrim pro sportbril 
 

 

 
De evil eye serie van adidas eyewear is al meer dan tien jaar een vertrouwde 
naam voor sportprofessionals en enthousiaste amateurs, die staat voor 
innovatie en functionaliteit. adidas eyewear introduceert nu de nieuwe evil eye 
halfrim pro: een veelzijdig model met half montuur, geschikt voor 
uiteenlopende sporten, zoals biking, outdoor en snowboarden. Daarnaast 
lanceert adidas eyewear de eerste evil eye Flow Country Trail van Europa in 
Bischofsmais (Duitsland) en biedt hiermee dé garantie voor ultieme biking fun.  
 
Verbeterd zicht dankzij slim design 
De nieuwe evil eye halfrim pro is veelzijdig in gebruik. Dankzij het halve montuur en 
het duurzame, flexibele SPX™-materiaal is de bril zo licht als een veertje. De 
afneembare sweatblocker blijft goed op zijn plaats, terwijl het de ogen beschermt 
tegen transpiratie en tocht. Door het speciale ontwerp aan de zijkant past de evil eye 
halfrim pro onder elke helm en sluit het perfect aan op het gezicht. Uiteraard kan de 
bril ook individueel worden aangepast voor een nog betere pasvorm. De neusbrug 
kan op twee manieren worden afgesteld en de zijkant op drie manieren voor een 
optimale grip, zelfs tijdens snelle afdalingen. Het aerodynamische model beschikt 
over sterk gebogen lenzen met een breed perspectief. De filter-technologie Light 
Stabilizing Technology™ in de lenzen regelt de intensiteit van het licht en versterkt 
de contrasten voor een optimaal zicht. Zo worden de ogen minder snel moe en kan 
de drager zich volledig op zijn sporttechniek concentreren. De lenzen kunnen 
bovendien snel en gemakkelijk worden aangepast door op de clip aan de zijkant te 
drukken en de gewenste lenzen in het montuur te plaatsen.  
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De evil eye Flow Country Trail: biking fun voor iedereen 
adidas eyewear, de freeride-legende Hans Rey 
(Zwitserland) en de Duitse parkconstructeur Diddie 
Schneider (MTB-Zone) hebben de handen ineen geslagen 
en op 8 oktober 2010 het eerste Flow Country Trail in 
Europa geopend in het bikepark van Bischofsmais. Flow 
Country Trails zijn smalle, natuurlijke paden (50 tot 
100 cm) met een aantal, niet al te moeilijke, hindernissen. 
In bepaalde gedeelten kan het parcours op technisch vlak 
iets uitdagender zijn met steilere, ruwere en smallere 
stukken. De piste is een combinatie van een bikepark, een 
crosscountry single trail en een uithoudingsparcours. De 
“evil eye Flow Country Trail” is bedoeld voor bikefans van 
alle niveaus.  
"Zelfs minder geoefende mountainbikers brengen deze 
Flow Country Trail met een brede lach op het gezicht tot 
een goed einde", legt Hans Rey enthousiast uit.  
 
 
De evil eye halfrim pro ligt vanaf januari 2011 in de winkel (adviesprijs € 207,-). Er is ook 
een evil eye halfrim model beschikbaar met minder features aan de adviesprijs van € 
144,-; Net zoals alle andere modellen van de adidas eyewear-collectie is ook dit ontwerp 
ontwikkeld en geproduceerd door de bekende Oostenrijkse brillenfabrikant Silhouette 
International. 
 
www.adidas.com/eyewear. 
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