
 

 مدل جدید کفش چاپ سه بعدی شده آدیداس

گسترش  Y-3 RUNNER 4D II مدل را با انتشار Futurecraft 4D یورزش یکفش هاتولید سری  خط داسیآد

 Yohji یو طراح Carbonشرکت  سه بعدی چاپ یبا استفاده از تکنولوژاین کفش های ورزشی . داد

Yamamoto، .طراح  مد برجسته ژاپنی تولید شد 

 آدیداسکفش مدل جدید  و چاپ سه بعدیژی تکنولو

و  ها یطراح ،ها یتکنولوژ انواع از برای استفادهخود را  اتقیتحق ،Y-3 RUNNER 4D II  تولید با داسیآد

 .دهد یهر ورزشکار ادامه م یبرامناسب  یکفش ورزش نیارائه بهتر یبراهای جدید  یهمکار

 

با  کفش ها به دنیبهبود بخش یبرا یبرنامه اکه را   Futurecraft،2017از سال  یکننده کفش آلمان دیتولاین 

 هشروع ب داسیآد شرکت کار، نیانجام ا ی. برامی باشد مورد استفاده قرار داده است سه بعدی گرچاپاستفاده از 

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
 کفش توسعه کف یبرا Silicon Valley کمپانی چاپ سه بعدی  و Carbon سه بعدی با شرکت چاپ یکارهم

 .کرده است  Synthesis Light Digital (DLS)  تکنولوژی چاپ سه بعدی با استفاده ازهایش 

Y-3 RUNNER 4D II در سری کفش های پرینت سه بعدی شدهاست که آدیداس  یکتان نیدتریجد 

Futurecraft  طراح مدو  داسیآد کمپانی یهمکار که محصول مشترک دیجد کفشاین . قرار گرفته است 

به  Carbonوت و پرینت سه بعدی شده توسط کمپانی اکفی هایی متف، است Yohji Yamamoto ژاپنی 

 .گذاشته است شینما

وابسته به مکتب های ) avant-garde هیروحبا  که اماموتوی یوجی"دهد:  یم حیتوض Y-3 تیدر وب سا داسیآد

در اندازه ای اغلب از امضای خود به صورت یک لوگو ، شناخته شده است شیلباس ها (هنری نوین و غیر سنتی

 ".به رنگ سیاه بر روی انواع پارچه های گوناگون استفاده می کند و بزرگ تر از حد معمول

 



 
 دالری چاپ سه بعدی شده کمپانی آدیداس 600کفش جدید 

. می باشد Primeknit از هیو دو ال دیسف کفی کی یو دارا است شده یتابستان طراح وبهار  یکفش برا نیا

قرار  او وجود دارد یو امضادر اندازه های متفاوت که سه خط  جاییکفش  هزبان یخود را بر رو لوگوی اماموتوی

 .ه استداد

در کرد.  رونماییقرمز  به رنگ Y-3 RUNNER 4D II از کفش مدل داسیآدکمپانی  ،2019سال  هیماه ژانو در

 کف ،در این مدل دیتوان یشما م به عنوان مثال،تکرار شده کف کفش تغییر داده شده بود.  ههندس ،این مدل

 با پهنای بیشتر، ضخیم تر و ارتفاع بیشتر مشاهده کنید.  را کفش

به   یآلمان یشرکت خودرو ساز کی و Adidas شرکت نیب یبه لطف همکار انقباض و محکم شدن کف کفش

 است. هشدبرای کفش های آدیداس  دیجد یکیپاشنه الستساخت است و منجر به  افتهیبهبود  Continentalنام 

 هم چنین این مدل پشتیبانی و راحتی فوق العاده ای را برای مصرف کننده فراهم می کند.

 یشه موجود و در دسترس نخواهدهم یبرا نیاست و بنابرا تولید شده محدودآدیداس به تعداد کفش مدل  نیا

می به صورت  3دالر دارد که از تاریخ  600 قیمتی در حدود Y-3 RUNNER 4D II کفش مدل از یک جفتبود. 

 .می باشدقابل خریداری  Y-3آنالین از فروشگاه های 

نسخه بعدی این مدل در قسمت پنجه و پاشنه مزین به چرم و باالی کفش به صورت جورابی با زبانه ای از جنس 

 نئوپرن خواهد بود.



 

 

runner-3-y-designed-yamamoto-yohji-launches-https://all3dp.com/4/adidas-منبع: 

sneakers-ii-4d/ 

-ii-4d-runner-3-y-white-bone-launches-https://manufactur3dmag.com/adidas

yamamoto-yohji-designer-fashion-japanese-by-designed-sneakers/ 

 

https://all3dp.com/4/adidas-launches-yohji-yamamoto-designed-y-3-runner-4d-ii-sneakers/
https://all3dp.com/4/adidas-launches-yohji-yamamoto-designed-y-3-runner-4d-ii-sneakers/
https://manufactur3dmag.com/adidas-launches-bone-white-y-3-runner-4d-ii-sneakers-designed-by-japanese-fashion-designer-yohji-yamamoto/
https://manufactur3dmag.com/adidas-launches-bone-white-y-3-runner-4d-ii-sneakers-designed-by-japanese-fashion-designer-yohji-yamamoto/

