
Typ / nazwa: butelka na napoje
Producent: Hydrapak
Model: SF350
Linia: SoftFlask™
Waga: 

• 51g całkowita
• 20g butelka
• 31g korek (wraz z pętlą)

Materiały: tworzywo sztuczne wolne od BPA:
• termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPU)
• polietylen o dużej gęstości (HDPE)
• sylikon
• tkanina syntetyczna

Grubość ścianki: 0,4mm
Pojemność: 473ml
Korek: nakręcany, z przygryzanym ustnikiem, oraz blokadą
chroniącą przed przypadkowym otwarciem
Wymiary: (wysokość x średnica) 19,7 x 18cm po wypełnieniu / około 9 x 18cm po opróżnieniu i złożeniu 
Warianty kolorystyczne: TAK 

– biały
– pomarańczowy
– ciemno szary

Warianty pojemności: TAK 
– SF250 / pojemność 250ml
– SF500 / pojemność 500ml
– SF750 / pojemność 750ml

Cena w sklepie internetowym (USA):
– SF150 / pojemność 150ml – 12,99$ / ok.52zł*
– SF250 / pojemność 250ml – 13,99$ / ok.60zł*
– SF350 / pojemność 350ml – 18,99$ / ok.76zł*
– SF500 / pojemność 500ml – 19,99$ / ok.80zł*
– SF750 / pojemność 750ml – 20,99$ / ok.84zł*

Technologie: 
• produkt wolny od BPA („BPA FREE”)**
• możliwość mycia w zmywarkach / w temperaturze do 60°C 

Maksymalna temperatura napoju: 60°C 
Gwarancja: krajowa – w zależności od sprzedawcy / US wieczysta na butelkę
Inne: logo marki i typ modelu nadrukowany na butelce, zdejmowane uszko tekstylne, nasadka korka 
zintegrowana z pętlą przeciwdziałając ryzyku jej zagubienia, elastyczny wieszaczek pozwalający troczyć 
butelkę

Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie: 
Lekka,  wykonana  z  wysokiej  jakości  materiałów,  wolna  od  BPA,  hipoalergiczna,  składana  butelka  o
pojemności  350ml  o  szerokim potencjale  możliwych  zanotowań,  od  sportów  biegowych,  przez  kolarstwo
terenowe i szosowe, nordic-walking, wypady w góry, po codzienne użytkowanie. 

*dla ceny dolara amerykańskiego równej 4zł
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**BPA FREE  – produkt  oznaczony  tym symbolem jest  wolny  od  Bisphenolu  A,  który  jest  syntetycznym estrogenem
stosowanym  przy  produkcji  poliwęglanu  i  plastiku.  Badania  naukowe  wykazały,  że  BPA  może  powodować  zmiany
hormonalne i negatywnie wpływać na zdrowie.

Tytułem wstępu...
Bywają wynalazki tak banalne w swojej istocie że trudno się nie zastanowić czemu nikt wcześniej na to nie
wpadł, przy czym wynalazki nader trafione i przydatne. Bywają one odpowiedzią na różnego rodzaju problemy,
czasem błahe, czasem poważniejsze, a czasem błahe tylko z pozoru... z całą pewnością tak jest w przypadku
jednej z butelek amerykańskiej firmy Hydrapak, tu modelu SF350, który dzięki uprzejmości firmy RAVEN trafił
do mnie na testy. 

butelka HYDRAPAK SF350 o pojemności 350ml

Nim przejdę do samej recenzji zwyczajowo kilka słów o samej marce. Firma Hydrapak w zakresie informacji o
swojej  historii,  nader  jest  tajemnicza.  Nie  znajdziemy  ani  na  amerykańskiej,  ani  wciąż  nie  do  końca
funkcjonalnej polskiej stronie marki, takich danych jak miejsce powstania, czy przebieg rozwoju. Stąd pomimo
prób nie udało mi się tych faktów ustalić, skupmy się jednak na tym co od samej faktografii jest ważniejsze,
tudzież tego co firma proponuje swym klientom. Marka specjalizuje się w produkcji składanych, elastycznych,
butelek, bukłaków na wodę i wino. W ofercie marki znajdziemy ponadto również plecaki, jak i akcesoria do
nich.  Wszystkie  ich  produkty  cechują  się  poszukiwaniem  równowagi  pomiędzy  innowacyjnością,
funkcjonalnością, oraz dobroczynnym wpływem na środowisko naturalne. Zapraszam serdecznie do lektury
recenzji w której przyjrzymy się na przykładzie wymienionej butelki SF350 jak starania te przekładają się na
praktykę... 

Wygląd, funkcja i budowa...
Butelka od pierwszego kontaktu zaskakuje, nie jest to typowe opakowanie do transportu napojów, jej korpus
wykonano bowiem z elastycznego materiału umożliwiającego dowolną jego zmianę. Zapewne każdy z nas sam
ma w tej mierze własne doświadczenia... kupujemy napój, ruszamy w teren, a po jego wypiciu zostaje nam
niepotrzebna i zajmująca miejsce w plecaku, czy torbie, butelka. Podobnie dotyczy to nie tylko opakowań PET
po napojach, ale też i klasycznych, wielokrotnego użytku, wszelakich bidonach, czy butelkach. 

Nieważne jak jest to wyszukane naczynie, z jakiego materiału, faktem jest że po wypiciu zawartości, zmuszeni
jesteśmy nosić je przez kolejne godziny puste, gdzie tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce w plecaku, czy torbie.
Nie trzeba też tu dodawać że ta właśnie konieczność noszenia, często staje się przyczyną tegoż że puste
butelki PET, a nawet szklane, zaśmiecając góry, czy tereny rekreacyjne, porzucone po opróżnieniu... Właśnie
tegoż problemu rozwiązaniem jest omawiana butelka Hydrapak SF350. Dodać tu trzeba butelka występuje w
kilku rozmiarach, jak i formach, co pozwala dopasować jej pojemność i wielkość do naszych własnych potrzeb.
Firma posiada w swej ofercie butelki o podobnej konstrukcji i pojemności, w tym dla serii SF warianty: 

• SF150 / pojemność 150ml
• SF250 / pojemność 250ml
• SF350 / pojemność 350ml
• SF500 / pojemność 500ml
• SF750 / pojemność 750ml
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Firma Hydrapak oferuje kilka pojemności ich elastycznej linii butelek SF: 150, 250, 350, 500 i 750ml – to pozwoli wybrać model dopasowany do naszych potrzeb

Cechą  łączącą  je  wszystkie  jest  wspomniana  elastyczna  forma  części  na  napój.  Wykonano  ja  z  bardzo
odpornego tworzywa, tudzież termoplastycznego elastomeru poliuretanowego (TPU), oraz polietylenu o dużej
gęstości  (HDPE),  ścianka  butelki  ma  0,4mm  grubości,  co  w  połączeniu  z  wymienionymi  materiałami
gwarantuje jej wysoką, potwierdzoną empirycznie w testach, odporność na oddziaływanie mechaniczne. Mowa
tu nie tylko o nacisku na samą ściankę, lecz również jej bezpieczne wielokrotne składanie i rozkładanie. Na
uwagę  zasługuje  tu  też  fakt  że  tworzywa  te  wolne  są  od  szkodliwego  bisphenolu  A (BPA)  obecnego  w
większości jednorazowych opakowań PET. 

Omawiany model SF350 jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: ciemnoszarym, pomarańczowym, oraz białym. / zdjęcie po prawej skompresowane butelki Hydrapak SF350

Jedynymi w samej butelce sztywniejszymi częściami są jej dno i kołnierz, których ścianka ma grubość 1mm.
Dno po wypełnieniu napojem usztywnia całą konstrukcję, zostało ono na gorąco zgalwanizowane z zasadniczą
częścią  butelki.  Dodano  do  niego  również  praktyczny  uchwyt  pozwalający  na  troczenie  butelki,  lub  jej
wygodne suszenie. Kołnierz butelki, przechodzący w gwint ma powiększoną grubość, wynosząca około 1,2mm
grubości, co go usztywnia, ułatwiając nakręcanie korka, oraz zapewniając szczelne połączenie. 

Zdjęcia od lewej: najważniejszą z zalet butelki SF350, jak i jej całej rodziny jest elastyczny korpus wykonany z bardzo wytrzymałych tworzyw sztucznych, pozwala to na silne 
kompresowanie jej rozmiarów po wypiciu napoju, dzięki czemu pusta butelka nie zajmuje przestrzeni w naszym plecaku, czy torbie / Jednymi sztywniejszymi częściami butelki jest

widoczne tu jej dno, oraz kołnierz z gwintem dla korka, na dnie po stronie zewnętrznej dodano profilowany uchwyt pozwalający troczyć butelkę, lub ją wygodnie suszyć.

Poszycie samej butelki w dotyku przypomina lekko chropowatą, acz o wyraźnej fakturze tkaninę, co skutecznie
przeciwdziała  ślizganiu  się  nawet  w  spoconej  dłoni.  Nie  zapomniano  również  o  dodatkach  estetycznych,
butelkę pokryto nadrukowanym wzorem, o sportowym charakterze, znajdziemy też tam nazwę modelu, logo
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marki, oraz podstawowe dane o butelce, w tym informacje że można ją myć w zmywarkach mechanicznych, z
zastrzeżeniem że nie dotyczy to odłączanego uszka z tkaniny,  oraz że temperatura mycia nie może być
wyższa niż 60°C, notabene to ostatnie ograniczenie dotyczy również maksymalnej temperatury napoju, która
również wynosi 60°C. 

Projektanci nie zapomnieli również o stronie estetycznej butelki, jej korpus pokrywa w dużej części prosty, o sportowym charakterze wzór wkomponowany w nazwę butelki, 
oraz logo marki. Na odwrocie natrafimy również na nadrukowane podstawowe informacje, w tym o typie tworzywa, oraz możliwości mycia w zmywarkach 

mechanicznych z zastrzeżeniem maksymalnej temperatury wynoszącej 60°C, ograniczenie to dotyczy również temperatury samego napoju.

Usztywniany kołnierz z grubszego tworzywa łączy się z nakręcanym korkiem. Również tu firma nie szczędziła
na innowacjach, w modelu SF350, ale też i całej rodzinie tych butelek, zastosowano bardzo praktyczny korek
o podwójnym systemie blokady wypływu napoju. Pierwszą z nich jest sam ustnik, wykonany z miękkiego
przezroczystego sylikonu, posiada wbudowany trzpień który odblokowuje otwór butelki w chwili zagryzienia
ustnika.  Drugim  z  systemów  jest  obrotowa  tarcza  górnej  części  korka  z  naniesionymi  oznaczeniami
informującymi o statusie blokady, jej przekręcenia otwiera, bądź zamyka dopływ napoju, bez względu na to czy
zagryziemy ustnik. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku butelki której wielkość można kompresować,
łatwo sobie bowiem wyobrazić że złożona, z resztkami napoju, spoczywa gdzieś w kącie plecaka, pod innymi
rzeczami,  lub  w  kieszeni,  podlegając  naciskowi,  co  przy  nieszczęśliwym  zbiegu  okoliczności  mogłoby
doprowadzić  do  nacisku na  ustnik  i  wycieknięciu  zawartości  butelki.  Przed  takimi  niemiłymi  przygodami
chroni nas właśnie drugi z systemów blokady. Myślę że równie ważną cechą korka jest fakt że jest on w pełni
rozbieralny,  co przekłada się  bezpośrednio na  stosunkowo łatwe utrzymanie go  w czystości.  Korek jest
również elementem wymiennym, acz jego cena nie należy niestety do niskich, w USA wynosi 4,99$ / około
20zł przy cenie dolara amerykańskiego równej 4zł. 

Korek butelki Hydrapak SF350 wyposażono w kilka ciekawych rozwiązań, w tym podwójny system blokady wypływu napoju. Pierwszym z nich jest sylikonowy 
ustnik, który dopiero po zagryzieniu otwiera dopływ napoju. Ustnik ten jest zdejmowalny i rozbieralny, co ułatwi z pewnością jego czyszczenie.

Drugim z zabezpieczeń korka jest ruchoma tarcza na jego szczycie, która poprzez obrót otwiera, bądź blokuje dopływ napoju. 
Tak skonstruowany, podwójny system zabezpieczeń daje dużą pewność że nie dojdzie do niezamierzonego otwarcia korka.

Pomiędzy rantem korka, a kołnierzem butelki natrafimy na kolejny praktyczny dodatek, zabezpieczający korek,
tudzież ustnik przed zabrudzeniem, a pośrednio właśnie uciskiem gdy butelka spoczywa gdzieś na dnie plecaka.
Jest to kapturek z bezbarwnego tworzywa, połączony elastyczną linką również wykonaną z tworzywa, a ta z
owalną gumową podkładką nakładaną na gwint butelki pod korkiem. Podkładka jest zintegrowana z dużym,

 4                                                                                                                                                                               CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego
doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



wykonanym z syntetycznej tkaniny uszkiem transportowym, na którym dodano logo marki Hydrapak. Uszka te
występują w dwóch wariantach kolorystycznych, w białym – jak w testowanym przeze mnie egzemplarzu, z
niebieskim nadrukiem, oraz w ciemno grafitowym z białym nadrukiem. 

zdjęcie od lewej: Pomiędzy korkiem a rantem gwintu butelki natrafimy na gumową nakładkę, zintegrowaną z tekstylnym uchem, oraz gumową linką 
i kapturkiem nakładanym na ustnik korka butelki. / Korek modelu SF350 jest rozbieralny, co ma duże znaczenie dla utrzymania go w czystości.

Butelka Hydrapak SF350 w użyciu czyli testy terenowe...
Moja przygoda z butelką Hydrapak SF350, rozpoczęła się wkrótce po tym jak otrzymałem ją do testów, model
przypadł  mi  bowiem  tak  bardzo  do  serca,  że  nie  mogłem  doczekać  się  chwili  gdy  użyję  jej  w  terenie.
Pierwszym ze wspólnych wypadów był  kilkunastu kilometrowy wypad z aparatem w pobliskie  mi zielone
tereny. Uzbrojony w fotograficzny szpej, transportowany w moim ulubionym plecaku  Lowepro Photo Sport
200 AW (recenzja <<tutaj>>), oraz butelkę SF350 ruszyłem na trasę. 

Terenowe testy butelki Hydrapak SF350 ugruntowały mnie w wysokiej ocenie jej funkcjonalności, oraz wygody w użytkowaniu.

Dzień był to wyjątkowo upalny, toteż z przyjemnością sięgnąłem po zapas wody. Dzięki małym gabarytom,
oraz elastycznej budowie bez problemu butelkę udało się schować w bocznej kieszonce plecaka, mogąc sięgać
po nią  bez  jego zdejmowania.  Obsługa  korka  początkowo nastręczała  mi  nieco  trudności,  jest  to  jedynak
wyłącznie  kwestia  przyzwyczajenia  do  podwójnego  systemu  blokady.  Już  po  kilku  użyciach  odruchowo
blokowałem  i  odblokowywałem  korek.  Innym  wymagającym  zmiany  przyzwyczajeń  konsumenckich
elementem jest sama plastyczność butelki. Zazwyczaj gdy pijemy, trzymamy butelkę poniżej szyjki, w połowie
wysokości, w przypadku SF350 gdzie jest ona elastyczna, może to być nieco dziwne doświadczenie, acz i tu
szybko doceniamy komfort jakie daje taka forma, możemy poprzez nacisk dozować szybkość z jaką wypływa
strumień, natomiast sam chwyt wygodniejszy jest z pewnością w rejonie krawędzi rantu gwinta korka. Faktem
natomiast  który bardzo szybko doceniłem,  a  który jest  najważniejszą  z  zalet  modelu,  jest  możliwość jego
kompresowania. Po wypiciu napoju, butelkę po prostu złożyłem w mały kłębek i schowałem w kieszeni. 
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Zdjęcia od lewej: Jedyną z rzeczy która początkowo nastręcza trudności to zmiana sposobu użytkowania butelki, trzeba pamiętać o gryzakowym ustniku, oraz miękkiej formie samej butelki,
są to jednak bardzo drobne niuanse, które już po kilkukrotnym użyciu przestają mieć jakiekolwiek znaczenie / elastyczna forma butelki ma nie tylko wpływ na komfort użytkowy, ale równie
ważny na ochronę środowiska, gdyż nader często dochodzi do porzucania pustych opakowań PET po spożytym napoju w górach, czy lasach, w tym przypadku wystarczy złożyć butelkę i
schować do kieszeni. Z tego samego powodu tego typu butelki mają przewagę nad klasycznymi bidonami, gdyż po opróżnieniu i skompresowaniu zajmują znacznie mniejszą przestrzeń.

Oczywiście moja przygoda z ta butelką nie skończyła się na tym jednym wypadzie, co więcej przyznam się że
stała  się  ona moim nieodłączonym towarzyszem,  nie  tylko  podczas  wypadów plenerowych,  ale  również
górskich,  jak  i...  miejskich. Znów  bowiem  muszę  tu  powrócić  do  jej  bardzo  praktycznej  możliwości
kompresowania, dzięki temu po spożyciu napoju nie muszę ze sobą nieść pustego opakowania, zajmującego
niepotrzebnie przestrzeń, czy to w torbie, czy w plecaku, lecz po prostu ją zwijam i chowam. Zdarza się wręcz
że noszę ją przytroczoną do paska torby biodrowej, a potem chowam do kieszeni spodni. Na uwagę zasługuje
tu,  podkreślany  przez  samego  producenta  fakt  wysokiej  odporności  poszycia  butelki,  po  wielokrotnym
składaniu, zgniataniu i ponownym napełnianiu model nie przejawia żadnych cech zużycia. 

W trakcie terenowych wypadów, szybko doceniałem jakość butelki Hydrapak SF350...

Podsumowanie – czy warto...
Po lekturze powyższej recenzji nikogo zapewne nie zdziwi  że moja opinia na temat butelki firmy Hydrapak
model SF350 może być tylko jak najlepsza. Ma ona swoje korzenie nie tylko w starannym, z wysokiej jakości
materiałów  wykonaniu,  lecz  w  jej  funkcjonalności,  oraz  pro-ekologiczności.  Butelka  ta  bowiem  idealnie
wpisuję się w tak ważną potrzebę ochrony naszej zmęczonej, zaśmieconej natury. Podobnie jak każda inna
butelka, czy bidon wielokrotnego użytku minimalizuje ilość kupowanych przez nas opakowań PET, po drugie
w przeciwieństwie do tych ostatnich, które po zużyciu stają się tylko niepotrzebnym, kłopotliwym balastem w
plecaku,  daje  się  skompresować  do  niewielkich  rozmiarów  i  schować  w  kieszeni.  Dostępność  zaś  kilku
wariantów pojemności pozwala nam dopasować jej typ do naszych potrzeb.

Trwałość, innowacyjność, łatwość utrzymania w czystości, funkcjonalność, to cechy które idealnie opisują
butelkę Hydrapak SF350, jak i całą jej rodzinę. Jeśli miałbym z trudem wymienić jakiekolwiek mankamenty
modelu  to  byłyby nimi  wyłącznie  konieczność  zmiany przyzwyczajeń  użytkowych,  jest  to  jednak jak  już
pisałem kwestia kilkukrotnego jego użycia by jego obsługa stała się bardzo intuicyjna i naturalna. Czy więc
polecam tą butelką – oczywiście że tak, w trosce o nasze środowisko, oraz dla naszego komfortu, a jak bardzo
ją polecam niech zaświadczy fakt że właśnie zdecydowałem się na zakup drugiej, o większej pojemności
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butelki SF750. 

Zalety:
• innowacyjność
• szeroka gama dostępnych wariantów pojemności
• możliwość skompresowania do niewielkich rozmiarów
• wysoka odporność mechaniczna i ogólnie trwałość
• niska waga własna
• wysokiej jakości materiały
• tworzywa wolne od Bisphenolu A (BPA)
• wymienne korki
• łatwość utrzymania w czystości / możliwość mycia w zmywarkach mechanicznych
• atrakcyjny design
• duży potencjał ekologiczny

Wady:
• brak

Uwagi:
• obsługa modelu, w tym: napełnianie, picie i blokowanie korka wymaga pewnego przyzwyczajenia, acz 

bardzo szybko staje się ona w pełni intuicyjna

Przydatne linki: 
• anglojęzyczna strona marki HYDRAPAK (USA) – http://hydrapak.com/ 
• anglojęzyczna strona produktu – butelki HYDRAPAK SF350 w sklepie internetowym (USA) – http://hydrapak.com/shop/softflasks/ 
• polska strona marki HYDRAPAK – http://hydrapak.pl/ 

 

Do testów dostarczyła firma: 

Raven 

www.ravenco.eu 

Autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów 
butelki HYDRAPAK SF350

Tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
21.08.2016

www.zyciepisanegorami.pl
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