
 

 
 

NIKE SB APRESENTA PRIMEIRO TÊNIS DE SKATE COM NIKE FREE 
Inovadora tecnologia de corrida proporciona movimento natural ao skatista. 

 
 
Pela primeira vez, a liberdade e flexibilidade da tecnologia de corrida Nike Free se unem ao 
skate. O novo tênis Nike SB Free oferece esses benefícios e, portanto, garante um movimento 
mais natural aos pés. Ao se adaptar as características e exigências do skate, o modelo dá aos 
skatistas potencial para aumentar a performance e soltar a imaginação em cima do carrinho.   
 
“Não dá para enganar usando esse tênis”, diz Sean Malto, um dos primeiros skatistas a calçar o 
Nike SB Free. “A sensação dos pés em cima do skate ou no ar quando faço uma manobra é 
potencializada pelo SB Free“. 
 
Criado para que os pés se mexam de acordo com cada detalhe dos movimentos, o Nike SB Free 
favorece o movimento natural e se adapta às exigências específicas da modalidade. Os 
designers da Nike trabalharam numa ampla pesquisa, e na experiência adquirida com o uso da 
tecnologia Nike Free em outras categorias de calçados, para aplicar uma solução de alta 
performance criada para atender às demandas específicas dos skatistas. 
 
"Nós queríamos usar o Nike Free no skate já há algum tempo, porque os benefícios do 
movimento natural são perfeitamente adequados a esse esporte", disse Shawn Carboy, diretor 
de design da Nike SB. "O desafio para nós foi desencadear todos os benefícios da flexibilidade 
e sensibilidade do tênis para os skatistas, ao mesmo tempo em que os protegemos e 
oferecemos a durabilidade necessária para eles andarem de skate todos os dias". 
 
O Nike SB Free dá a sensação de que os pés estão livres e podem se movimentar com menos 
limitações, o que permite uma melhor sensação do skate, aderência e equilíbrio. O tênis 
também dá muita flexibilidade e uma ligação mais próxima com o carrinho. Em última análise, 
isso traz mais controle, liberdade e avanços mais rápidos. 
 
Os designers da Nike construíram o novo produto para ajustá-lo ao pé como uma luva. Eles 
também consideraram a estrutura e os materiais usados, que foram cuidadosamente 
estudados para evitar o uso de materiais não essenciais ao produto, preservando apenas o que 
é absolutamente necessário para o desempenho dos atletas. 
 
O cabedal de camurça durável e a sola externa reforçada incluem áreas de ventilação, que 
permitem a circulação do ar e oferecem conforto durante o dia inteiro. 
 
DISPONIBILIDADE 
 
O Nike SB Free estará disponível no Brasil a partir de 4 de fevereiro de 2015 no nike.com e em 
lojas selecionadas.  
  



 


