Typ / nazwa: bielizna termoaktywna
Producent: Bluewear (marka hipermarketu

Jula)
Waga: 388g / w tym bluza: 214g, spodnie: 174g
Materiały: mikropolar / 100% poliester
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Oddychalność: TAK
Termoizolacja: TAK
Kolory: czarny z zielonymi wykończeniami
Dostępne kolory: czarny
Numer artykułu: 901237
Inne: przedłużany tył bluzy

Przeznaczenie:

Dwuczęściowa bielizna termoaktywna, której dobrej właściwości termiczne, predysponują ją do możliwego
szerokiego spektrum zastosowania, od użytkowania codziennego, po większość dyscyplin sportowych.
Charakterystyka:

Kolejny z opisów taniego, hipermarketowego produktu, którego podstawową cechą jest doskonały stosunek
ceny do oferowanej jakości. Testowany produkt to komplet bielizny termoaktywnej firmy Bluewear. Pod nazwą
tej marki kryje się tak naprawdę sieć hipermarketów JULA, gdzie też została ona zakupiona.
Całość została wykonana z dobrej jakości mikropolaru o średniej gramaturze. Bieliznę wykończono płaskimi
szwami co wydatnie podnosi jej komfort użytkowania, pełnią też one funkcję dodatkowego elementu
ozdobnego, podobnie jak logo Bluewear wyszyte na piersi. Zarówno szwy, jak i logo wykonane zostały
jaskrawo zieloną nitką, zgodnie z nowoczesnym wzornictwem, podkreślając budowę anatomiczną i nawiązując
do podobnych markowych produktów. Bluza posiada krótką dopasowaną stójkę, z zamkiem ułatwiającym jej
wkładanie. Spodnie posiadają gumkę w pasie, oraz dodatkowo sznurek do regulacji obwodu pasa.

Przyznam się że z pewną dozą niedowierzania podchodziłem do rzeczywistej skuteczności i komfortu
rzeczowej bielizny, szybko okazało się jednak że bielizna sprawuje się nad wyraz dobrze. Pierwszą rzeczą która
rzuca się w oczy to jej przyjemna w dotyku struktura, a kolejną po jej założeniu to komfort termiczny jaki
zapewnia. Bieliznę testowałem w warunkach górskich, w temperaturach -8°C stopni, gdzie była ona pierwszą
warstwą odzieży, na niej miałem tylko lekki softshell i kurtkę. Bielizna zapewniała naprawdę dużą ilość ciepła,
a co ważne dość skutecznie odprowadzała nadmiar potu na zewnątrz. Bluzy używam również w codziennym
miejskim użytkowaniu, jako warstwy pierwszej, lub zewnętrznej, wówczas ubierając pod nią tylko T-shirt. W
temperaturach pomiędzy 12 a 17°C zapewnia ona wystarczającą ilość ciepła. Za zaletę należy również poczytać
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fakt że odzież nie wymaga specjalistycznych płynów do prania, oraz że pomimo aktywnego użytkownika nie
wygniata się na łokciach i stawach (co jest częstą przywarą polarów o średniej i niskiej gramaturze).

Trzeba oczywiście pamiętać o tym że bielizna wykonana z micropolaru charakteryzuje się zupełnie innymi
właściwościowymi niż bielizna wykonana z tkanin technicznych jak na przykład oddychające włókna 3D CoolDry®, bowiem micropolar ma przede wszystkim nad ogrzewać. Nieco gorzej natomiast radzi sobie z
transportem wilgoci, pomimo to i tu wypada porównywalnie z innymi bardziej zaawansowanymi produktami.
Niewątpliwą zaleta jest też fakt że szybko wysycha. Odwrotnie natomiast tkaniny techniczne nie zapewniają
jako takie ciepła, ale przeciwdziałają jego odprowadzaniu w nadmiarze z organizmu, oczywiście mają więc
lepsze właściwości termoaktywne. Jest to więc zupełnie inny typ odzieży, który przede wszystkim zapewnia
nam ciepło, stąd może być użytkowany zarówno jako warstwa pierwsza, jak i zewnętrzna. Reasumując odzież
termoaktywna firmy Bluewear jest naprawdę dobrej jakości produktem, a jeśli uda nam się trafić na
promocyjna cenę, wart z całą pewnością zakupu.

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•

doskonały stosunek ceny do jakości
wysoki komfort użytkowania
miły w kontakcie z ciałem
nowoczesny wygląd
staranne wykończenie
niewygniatająca się tkanina micropolarowa
wysoki komfort termiczny

Wady:

•
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Data zakupu: styczeń 2014
Cena w chwili zakupu (promocyjna): 29zł
Cena regularna: 69,99 zł
Zakupiono w: hipermarkecie JULA / sklep w Bielsko-Biała
Przydatne linki:
strona produktu / hipermarket JULA: http://www.jula.pl/bielizna-termoaktywna-zmikropolaru-901329
hipermarket JULA: http://www.jula.pl/
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Bielizny termoaktywnej Bluewear używam z powodzeniem w bardzo różnych sytuacjach, od wyjść w góry (foto: 1), przez wypady z aparatem w plener (foto: 2), po codzienne miejskie użytkowanie (foto: 3 i 4)

Skany opakowania bielizny termoaktywnej Bluewear

opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
06.08.2017

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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