
 

 فلیپ فالپ برای ورزشکاران  پرینت سه بعدی

 

 ، در بازار کفشپرینت سه بعدی شده خودهای  اولین فلیپ فالپ اخیراً با معرفی ASICS برند معروف ورزشی

حضور پیدا کرده است. اگرچه این صندل ها برای پوشیدن در اطراف استخر یا ساحل ایده آل شده  پرینتهای 

 استفاده از تکنولوژی به لطفبه نظر می رسند، اما در واقع برای ورزشکاران طراحی شده اند. این برند ژاپنی 

طراحی کند که برای بهبودی ایده آل  ACTIBREEZE توانست یک کفش بسیار راحت به نام، سه بعدی رپرینت

 .استکشیده کفش جدید سه سال طول  این نهاییاست. روند توسعه 

 پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی فلیپ فالپ برای ورزشکاران تولید 

سفارشی سازی  .سازگار هستندو کفش به خوبی با هم  پرینت سه بعدیفناوری بر کسی پوشیده نیست که 

 بهتر پا را فراهم می آورند ونفس امکان تپای فرد، طیف وسیعی از مواد که  ی متناسب باقسمت رویه یا کف
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 امروزهاست.  از مزیای استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در صنعت تولید کفش ،سبکی و راحتی

یک مورد  حداقل ازخود در طول توسعه محصوالت جدید  ی در صنعت تولید کفشتولیدکنندگان بیشتر و بیشتر

قبالً با  آدیداس، ریباک یا نایکاز جمله شماری برندهای ورزشی بی. وری های نوآورانه استفاده می کنندفنا از

مد روز یک کفش ورزشی صحبت از  این بار .استفاده کرده اند از پرینت سه بعدی در فرایند تولید خودموفقیت 

 .، بلکه دمپایی است که برای ورزشکاران طراحی شده استنیست

 

 ASICSفلیپ فالپ پرینت سه بعدی شده شرکت 

ساخت.  چاپگر سه بعدیاستفاده از توان آن را به روش دیگری جز  ساختار این کفش غیر معمول است و نمی

 .ارائه می دهد ی رابرای پاها و راحتی بیشتر که تنفس بهتر استیک ساختار النه زنبوری  کفش دارای این

برای کمک به بهبودی پس   ™ACTIBREEZEصندل": توضیح داد خود در اینباره در وب سایت ASICSشرکت 

راحتی و تنفس بهتر را فراهم می ، با ساختاری با طراحی پارامتریک کفش شده است. این تولیداز دویدن شما 
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است که به بدن و پاهای  یسه بعدی شده است، دارای ساختار شبکه ای ضخیمچاپ  که کامالًمدل کند. این 

 ."شوندبعدی آماده  رقابتشما اجازه می دهد تا استراحت کنند و برای 

 

، برای ساخت این فلیپ فالپ ها استفاده شده است پرینت سه بعدی موادو چه که از چه دستگاه  مشخص نیست

ارائه می دهد. این کفش برای  را ی باالییو راحت یاحساسی نرم آن ساختار مشبکبه نظر می رسد اما 

فلیپ فالپ های پرینت  ASICSمناسب است. برند ژاپنی  نوع رقابتصرف نظر از کاوری ورزشکاران در مرحله ری

یونیسکس فقط  یکفش هااین دالر در وب سایت خود به فروش می رساند.  80خود را به قیمت  شده سه بعدی

 .در رنگ مشکی موجود هستند
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