Nazwa: zimowa męska kurtka termoaktywna
Model: Larson
Producent: Hi-Tec
Dostępne rozmiary: S, L, XL, XXL
Materiały:
• kurtka: poszycie zewnętrzne - 100% nylon /

podszewka – poliester 100%
wpinany polar: poliester 100%
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: TAK
Winterproof (nieprzewiewne): TAK
Membrany: TAK / TECPROOF 5 000
Oddychalność: TAK
Klejone szwy kurtki: TAK
•

Waga:

kurtka – 80 dag
polar – 48 dag
zestaw (kurtka + polar) – 1,24kg dla rozmiaru XL
Ocieplenie: TAK / wpinany polar
Ilość kieszeni: zewnętrzne 2 / wewnętrzne 1
Technologie: TECPROOF
Wentylacja: TAK / otwory pod pachami / membrana
termoaktywna TECPROOF 5 000
Pas przeciwśnieżny: NIE
Kaptur: TAK / stały / z podszewką regulowany / chowany w kołnierzu
Inne: szeroka listwa termiczna chroniąca główny zamek, regulacja szerokości mankietów, regulacja obwodu i
pasa i tali kurtki, podklejone szwy, wysoka garda kołnierza
•
•
•

Przeznaczenie:

Lekka męska kurtka zimowo-jesienna, typu 3w1, o szerokim wachlarzu możliwych zastosowań od górskiej
turystyki, narciarstwa, przez spacery, po codzienne miejskie użytkowanie.
Charakterystyka:

Jesienią 2014 roku stanąłem przed faktem dokonanym braku kurtki górskiej na sezon jesieni, zimy i wczesnej
wiosny... moja wiernie służąca kurtka firmy Jack Wolfskin wyposażonej w membranę Texapore, po wielu
latach służby poległa w wyniku naturalnego zużycia membrany, która co zapewne znane jest wszystkim
posiadaczom odzieży z podobnymi membranami zaczęła się... rozsypywać. W końcu doszło do tego że
gdziekolwiek usiadłem zostawiałem po sobie kupkę śmieci, wyglądających jakbym miał gigantyczny łupież...
to oczywiście doprowadziło szybko do utraty przez nią właściwości termoaktywnych, jak i wodoodporności. I
tak rozpoczęły się poszukiwania jej następcy.
Zdawałem sobie oczywiście sprawę że na tak zaawansowaną kurtkę, tej marki już mnie nie stać, szukałem więc
rozsądnego kompromisu pomiędzy jakością, a ceną. To dość mocno zawęża obszar poszukiwań,jedną z firm
świetnie wpasowujących się w tą niszę, posiadających już wiele zaawansowanych rozwiązań jest między
innymi marka Hi-Tec. Po wielokrotnym przeszukaniu sklepów, zarówno internetowych, jak i tych
stacjonarnych trafiłem wreszcie w jednym z tych ostatnich na kurtkę firmy Hi-Tec model Larson. Model
wydawał się jednym z lepszych kompromisów na jaki trafiłem, gdyż podstawowym priorytetem w
poszukiwaniach było to by kurtka należała do odzieży typu 3w1, co pozwoliłoby mi na użytkowanie jej nie
tylko zimą, ale wydłużyło ten czas na okres jesieni i wczesnej wiosny. Nie bez znaczenia oczywiście był
również fakt iż kurtka ta miała dobrą cenę, kosztowała 260zł, wraz z wpinanym polarem.
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Kurtka firmy Hi-Tec model Larson posiada prosty, wręcz ascetyczny krój pozbawiony jakichkolwiek dodatków, ma tylko trzy kieszenie: dwie boczne zewnętrzne
i jedną wewnętrzną. Jej charakterystyczną cechą, wydatnie wpływająca na komfort termiczny jest przedłużany krój.

Pierwsza przymiarka nie wywołała u mnie przysłowiowego „waaw”, byłem raczej średnio zadowolony...
czemu? Cechą rzucającą się przede wszystkim w oczy w przypadku kurtki Larson, jest jej wręcz ascetyczny
wygląd... producent zrezygnował z wszelkich dodatków estetycznych i praktycznych, na próżno w niej szukać
przydatnych przecież kieszeni na piersiach, czy rękawie, nie natrafimy też na zamki pozwalające na regulację
ciepłoty pod pachami. Brakowało też innych dość istotnych rzeczy jak pasa przeciwśnieżnego, czy lepszej
regulacji wielkości kaptura...
Mimo tych przywar zakupiłem tą kurtkę, gdyż miała one również niepodważalne zalety, szczególnie w
korelacji z warunkami górskimi w jakich miała służyć. Oczywistym pierwszym z nich jest cena, tym co jednak
szczególnie mnie do modelu Larson przekonało był jej krój, kurtka jest przedłużana, sięgająca do prawie
połowy uda, taki model szybko doceni się w czasie srogich mrozów, połączonych z wyziębiającym wiatrem.
Drugim czynnikiem była wysoka, dobrze dopasowana garda kołnierza, do tego należy dodać że model
wyposażono w producencką membranę TECPROOF 5000. Jest to powszechnie w odzieży firmy Hi-Tec
stosowana membrana, z którą osobiście mam do czynienia od około 10 lat, w różnych jej wariantach, o
mniejszej i większej odporności na oddziaływanie wody. Na przestrzeni lat, dzięki zebranym doświadczeniom
mogę stwierdzić iż sprawdza się ona bardzo dobrze, realnie odpowiada przedstawionym przez producenta
wynikom, dobrze radzi sobie z wodą, jak i transportem wilgoci z wnętrza odzieży, acz należy pamiętać też o jej
wadach, wśród których najważniejsza to tendencja do starzenia i konieczność odpowiedniej konserwacji.

Kurtkę Hi-Tec model Larson wyposażono w termoaktywną membranę producencką TECPROOF 5000

Kurtka Larson widok z tyłu

Po nieco dokładniejszych przymiarkach okazało się że pomimo że dość ascetyczna, regulacja wielkości
kaptura, składająca się gumko-linki i stoperów dla wielkości otworu twarzy, oraz małej patki i rzepa z tyłu
regulującej wielkość samego kaptura, jest w zupełności wystarczająca. Również regulacja szerokości obwodu
mankietów, wyposażonych w ściągacz, oraz wąską patkę i rzep jest zadowalająca, acz faktyczna jego
odporność na wielokrotne zapinanie i odpinanie wyjdzie dopiero z czasem, póki co po kilku miesiącach
użytkowania rzepy nie noszą śladów zużycia.
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Kurtka wyposażono w nieodpinany kaptur, chowany w stójce kołnierza, o prostym systemie regulacji za pomocą gumko-linki, oraz patki z rzepem.
Kaptur posiada podszewkę, jest odpowiedniej wielkości, a wymieniony system regulacji pozwala na jego dobre i łatwe dopasowanie.

Kolejnymi ważnymi zaletami, które doceniłem właśnie w poprzedniej kurtce, jest podwójny system regulacji
obwodu kurtki, na dole, oraz w talii. Regulacja odbywa się za pomocą standardowych gumko-linek i stoperów
odzieżowych, linki ukryte zostały w tunelach z tkaniny. Rozwiązanie takie przy odpowiednim dopasowaniu
odzieży znacząco ogranicza ilość traconego ciepła przez dół kurtki. W pewnym stopniu usprawiedliwia to
również fakt braku pasa przeciwśnieżnego.

1
2
3
1 - Ważną zaletą praktyczną modelu Larosn jest podwójny system regulacji szerokości obwodu, u dołu kurtki i w talii, po odpowiednim dopasowaniu, takie rozwiązanie wydatnie poprawie komfort termiczny,
oferowany przez kurtkę. System składa się ze standardowych gumko-linek ukrytych w tunelach, regulowanych za pomocą stoperów.
2 – W modelu zastosowano lekko przedłużany tył, nie znajdziemy jednak w nim pasa przeciwśnieżnego
3 – Kurtka Larson posiada prosty system regulacji obwodu mankietów rękawów, na który składa się ściągacz, oraz patka z rzepem.

1

2

3

1 – Gumko-linki regulujące obwód kurtki ukryte są w tunelach wykonanych z tkaniny poszycia zewnętrznego.
2 – Kaptur kurtki można złożyć i ukryć w stójce kołnierza, co dodatkowo go usztywni
3 – Kurtka Hi-Tec Larson widok z tyłu, ze schowany w stójce kołnierza kapturem.

Model Larson jak już wspomniałem nie posiada dodatkowych kieszeni, wyposażono go jedynie w dwie
zewnętrzne boczne kieszenie, zapinane na zamki kryte listwą z materiału, oraz jedną kieszeń wewnętrzną, tuż
pod listwą chroniącą zamek główny, wszystkie zapinane na standardowe zamki. To ewidentny mankament
modelu, nie rzutujący jednak na jego właściwości termiczne i wodoodporności, a to przecież te są
najważniejsze... jedynymi akcentami estetycznymi są wstawki z czarnego materiału po bokach kurtki, oraz logo
producenta na piersi, karku i niewielka gumowa wstawka z logo na plecach, na wysokości łopatki. Prócz tego
na rękawie standardowo dla produktów Hi-Tec wyszyto nazwę membrany i jej parametry – TECPROOF 5000.
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1, 2 – Ascetyzm modelu widać w wielu miejscach, kurtka posiada tylko trzy kieszenie, dwie zewnętrze boczne (foto 1) zapinane standardowym zamkiem, chronione szeroką listwą termiczną, oraz jedną
wewnętrzną na dokumenty, której zamek ulokowano tuż pod listwą chroniącą główny zamek kurtki (foto 2).
3 – Model Larson posiada wysoką gardę dobrze chroniącą przed chłodem i wiatrem.

Na plus kurtki Larson należy zaliczyć szeroką, listwę termiczną chroniącą zamek główny, oraz dodatkową
krótką patkę chroniącą zamek przy gardzie od zewnątrz, podszytej od spodu czarnym polarem. Wnętrze kurtki
wyposażono w pełną podszewkę, co jest bardzo istotną zaletą, gdyż o czym już nadmieniałem każda tego typu
membrana z czasem zaczyna się sypać, a dzięki zastosowanej podszewce okruchy te pozostaną uwięzione
pomiędzy warstwami tkaniny, wydatnie przedłużając życie kurtki. Niepodważalną natomiast wadą modelu jest
brak zamków pod pachami, pozwalającymi na dogodną regulację ciepłoty, w ich miejscu natrafimy tylko na
dwa małe otwory, zabezpieczone metalowymi oczkami.

1

2

3

1 – Kurtka Hi-Tec Larson została wyposażona w szeroką, zapinaną na rzepy i dwa kapsle (na dole i górze) listwę termiczną chroniąca zamek główny.
2 – Kolejną ważną zaletą modelu jest fakt iż posiada ona pełną, materiałową podszewkę.
3 – Jedną z ewidentnych wad kurtki Larson jest nader ubogi system wentylacji, model nie posiada zamków pod pachami, a jedynie dwa niewielkie otwory zabezpieczone metalowymi oczkami.

Polar

Model wyposażono znów w prosty, o średniej gramaturze polar wpinany do kurtki zamkiem, oraz za pomocą
patek i kapsli po wewnętrznej stornie rękawów, znajdujących się tuż przy nadgarstkach. Po wypięciu
otrzymujemy polar wyposażony tylko w dwie boczne kieszenie, bez zamków, z niewielkim logiem Hi-Tec na
rękawie i karku. Nieco szkoda że nie wyposażono modelu w bardziej praktyczny i zapewniający lepszą ochronę
przed wiatrem softshell, jednak to zapewne podniosłoby znacząco cenę modelu. Polar posiada prosty, bez
żadnych regulacji krój.

Ascetyzm i budżetowy charakter modelu widoczny jest w wielu miejscach, również w wpinanym polarze, który posiada bardzo prostą, podstawową budowę, dwie kieszenie główne, bez zapięć, rękawy i dół
bez regulacji obwodu.
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Jedynymi akcentami estetycznymi załączonego polaru jest logo producenta wyszyte z tyłu na stójce kołnierza, oraz gumowe wstawki z logiem na rękawie.

Testy w terenie...

Wreszcie przeszedł czas na testy w terenie, wciąż z mieszanymi uczuciami, szczególnie wspominając budowę i
komfort poprzedniej kurtki, wyruszyłem w kurtce Hi-Tec Larson na szlaki. Jej chrzest odbywał się w połowie
grudnia 2014, acz w warunkach raczej późnojesiennych niż zimowych... temperatura wahała się w przedziale
od +9 do +5°C, a las wyścielała gruba warstwa opadłych liści. Ubrany w kurtkę z wpiętym polarem, cienką
bluzą polarową, oraz termoaktywny T-shirt przemierzałem szlaki w Beskdzie Małym.

Pierwszy terenowy test kurtki odbył się na szlakach Beskidu Małego, pomimo iż miał miejsce w połowie grudnia panowały raczej późnojesienne temperatury, kurtka doskonale radziła sobie z transportem
wilgoci z wnętrza, równocześnie zapewniając wysoki komfort termiczny. Od lewej Beskid Mały: Przełęcz Isepnicka, podejście pod Przełęcz Isepnicką z Międzybrodzia Żywieckiego (szlak zielony Doliną
Isepnicką).

W dniu tym wiał niezwykle silny wiatr, kurtka Larson jednak doskonale sobie z nim radziła, pozostając
nieprzewiewną i zapewniając wysoki komfort termiczny. Membrana TECPROOF 5000mm zapewniła mi
również dobrą paro przepuszczalność, pomimo względnie wysokich temperatur i braku zamków do regulacji
ciepłoty pod pachami sama membrana dobrze oddawała nadmiar ciepła na zewnątrz, nie dopuszczając
równocześnie do wyziębienia.

Testy kurtki w Beskidzie Małym 14.12.2014 od lewej: Kiczera widok na szczyt góry Żar, autor na szczycie Żaru

Drugi z wypadów w kurtce Larson miał już miejsce w nareszcie zimowej aurze, tuż po świętach Bożego
Narodzenia (27.12.2014r). W dniu wypadu trafiły się nam wyjątkowo dobre warunki, niebo było błękitne, był
początkowo lekki mrozik -8°C, nadmienię tutaj że tego dnia testowana była nie tylko kurtka Larson, ale przede
wszystkim wykonana z zaawansowanych tkanin kurtka polarowa firmy Marmot model Warmlight – recenzję
tego polaru znajdziecie <<tutaj>> z tego względu na szlak wyruszyłem bez wpiętego polaru do kurtki.
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Drugi test terenowy modelu Larson odbył się w nareszcie zimowej aurze 27.12.2014r przy początkowej temperaturze na poziomie -8°C.
Od lewej: Beskid Śląski szczyt Szyndzielni, team wędrowców za schroniskiem PTTK na Szyndzielni.

By zachować wiarygodność testu dobrałem odzież w taki sposób by jej wspólne właściwości nie wpływały
negatywnie zarówno na kurtkę Larson, jak i testowany polar Warmlight. Jako pierwszą warstwę ubrałem więc
T-shirt termoaktywny, na nią cienką bluzę z długim rękawem również termoaktywną, na którą założyłem bluzę
polarową Marmot Warmlight, a na nią włożyłem kurtkę Hi-Tec, model Larson. Zastanawiałem się przez
dłuższą chwilę czy tak cienka warstwa zewnętrzna będzie wystarczająca, toteż awaryjnie, w drodze
przezorności wziąłem do plecaka dodatkową sztukę odzieży.
Szybko okazało się jednak iż moje obawy były bezpodstawne, polar wespół z kurtką zapewniły rewelacyjny
komfort termiczny, pomimo iż wkrótce po starcie temperatura spadła do -14°C, a po zachodzie słońca, w
ekspozycji na mroźny wiatr, w otwartym terenie górskim do -19°C. W tych warunkach kurtka pokazała
prawdziwe swe zalety, doskonale izolując od wiatru, nie dopuszczając do przegrzania, ani wyziębienia.
Doceniłem też jej przedłużany krój, który wydatnie wpływał na komfort termiczny. Jak więc widać z obu
testów kurtka wyszła obronną ręką, doskonale radząc sobie w zróżnicowanych warunkach jak i temperaturach.

Podczas drugiego wypadu w kurtce Hi-Tec Larson, testowana była również kurtka polarowa Marmot Warmlight, z tego względu w kurtce Larson wypiąłem polar, pomimo względnie cienkiego zestawu
odzieży, składającego się z T-shirta i bluzy termoaktywnej, polaru Marmot Warmlight, oraz kurki Larson bez podpinki, przy temperaturach sięgających nawet -19°C kurtka Larson wespół z polarem Warmlight
zapewniały mi zdumiewający wysoki komfort termiczny, doskonale chroniąc zarówno przed wyziębieniem, jak i przegrzaniem. Od lewej: Beskid Śląski szczyt Klimczoka / Beskid Śląski tuż za Magurą

Wykończenie...

Cóż... polskie produkty firmy Hi-Tec przyzwyczaiły mnie już do niechlujnego wykończenia detali odzieży, czy
plecaków. Nie inaczej jest również w przypadku kurtki Larson, powszechne są wystające, nieprzycięte nitki,
podwójne przeszycia, niestaranne wykończenie szwów, snujące się wypełnienie kołnierza... szczęśliwie nie są
to rzeczy rzutujące na wytrzymałość, czy właściwości termiczne, jednak nie przestaje mnie zadziwiać iż tak
uznana firma, posiadająca przecież nader poważnego i znanego ambasadora marki (Krzysztofa Wielickiego) tak
małą uwagę przykłada do wykończenia, często przecież nie taniej odzieży...
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Jednym w powtarzających się mankamentów wykonanej w kraju odzieży firmy Hi-Tec jest jej niechlujne wykończenie,
nader często można natknąć się na wystające nitki, podwójne przeszycia, czy nawet snucie tkaniny wypełnienia...

Podsumowanie...

Jeśli miałbym określić kurtkę Hi-Tec Larson dwoma słowami były to słowa: ascetyczna i praktyczna. I to
właściwe te dwa słowa najlepiej oddają jej charakter, model posiada bardzo prostą budowę, bez żadnych
„wodotrysków”, pozbawiony jest też niektórych istotnych dodatków, ale tym co wyróżnia ją na plus jest
wysoka funkcjonalność, dobry stosunek jakości do ceny, wysoki komfort termiczny, wodoodporność, oraz
wypinany polar, znacząco rozszerzający spektrum jej zastosowań. Z całą pewnością jeśli więc poszukujemy
taniej, prostej, ale zapewniającej komfort kurtki w warunkach jesiennych i zimowych model ten wart jest
zakupu.

1

2

1 - Kurtka Larson posiada tylko nieliczne elementy ozdobne, jak logo producenta wyszyte z tyłu stójki kołnierza, na piersi, nazwa i typ membrany na rękawie, oraz gumowe wstawki z logiem
2 – Model wyposażono we wpinany polar rozszerzający spektrum możliwych zostawań, umożliwiający użytkowanie kurtki od jesieni po wiosnę.
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Zalety kurtka:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
klejone szwy
dobra ochrona przed zimnem
skuteczna membrana
dobra paro-przepuszczalność
wodoodporność
przedłużany krój
wysoka garda
regulowany, wygodny kaptur
podklejone szwy
podszewka
regulacja obwodu w pasie i na spodzie kurtki
dobry stosunek ceny do jakości

Wady kurtki:

•
•
•
•

niechlujne wykończenie
brak zamków pod pachami (poprawiających termoregulację)
brak dodatkowych kieszeni zewnętrznych
brak pasa przeciwśnieżnego

Zalety polaru:

•
•
•
•

niska waga
dobra ochrona przed zimnem
wygoda
dobra paro-przepuszczalność

Wady polaru:

•
•
•

brak dodatkowych kieszeni
brak regulacji obwodu mankietów
tendencja do mechacenia

Data i miejsce zakupu: 05.10.2014 sklep sportowy w Domu Handlowym Klimczok
Cena w chwili zakupu: 260zł
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Opracowania powiązane:
opis kurtki polarowej Marmot model Warmlight: http://zyciepisanegorami.pl/marmot-warmlight
Przydatne linki:
Strona Hi-Tec Polska: http://hi-tec.com.pl/pl
TECPROOF - wysokiej klasy materiał termoaktywny, zbudowany z dwóch warstw różnych

polimerów. Pierwsza zewnętrzna ma za zadanie chronić przed oddziaływaniem wiatru, wody i
śniegu. Wewnętrzna warstwa posiada mikroporowatą strukturę, która umożliwia skuteczny i
sprawny transport wilgoci z wnętrza na zewnątrz odzieży. Odzież z oznaczeniem TECPROOF
ma zapewniać wysoki komfort noszenia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych.

opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
06.08.2017

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