Nazwa: męska koszula outdoorowa
Model: Mosquito Long Sleeve
Producent: KARRIMOR
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Kolor: jasno beżowy
Materiały: 100% nylon / RIPSTOP
Rękawy: długie
Ilość kieszeni: cztery kieszenie / dwie zewnętrzne na

guzik na klatce / wewnętrzna na zamek na klatce / na
guzik na rękawie
Wentylacja: TAK / otwory pod pachami, oraz duży
otwór przykryty listwą na plecach
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Oddychalność: TAK
Odporność mechaniczna: wysoka / wzmacniana
tkanina typu RIPSTOP
Inne: tkanina wyposażona w powłokę zapewniającą
ochronę przed promieniami UV, oraz ukąszeniami
owadów gryzących / regulowany obwód mankietów /
logo KARRIMOR wyszyte na kieszonce z przodu /
wszystkie newralgiczne guziki podszyte taśmą / kołnierz i otwór wentylacyjny na plecach podszyty
miękką siatką / regulowana długość rękawów
Pranie: w pralkach automatycznych / w temperaturze do 40°C
Przeznaczenie:

Lekka, letnia koszula, z zaawansowanych technologicznie tkanin, odporna na czynniki mechaniczne,
przeznaczona do użytkowania w wysokich temperaturach, zarówno na co dzień, jak i w warunkach
górskich.
Charakterystyka:

Przyznam się że mam słabość do tego typu odzieży, nawiązującej stylistyką do zaawansowanych modeli
koszul użytkowanych w warunkach ekspedycyjnych w tropikach. Tym bardziej z dużym zaciekawieniem
przetestowałem koszulę angielskiej firmy Karrimor model Mosquito Long Sleeve. Koszula od pierwszej
chwili zrobiła na mnie jak najlepsze wrażanie, a odczucia te uległy dalszemu pogłębieniu po
dokładniejszych oględzinach.
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Wygląd:

Jak wspomniałem model nawiązuje do klasycznego wyglądu koszul podróżniczych, posiada on więc
prosty krój, lekko przedłużany tył, wykończony na półokrągłą, z krótkimi rozcięciami po bokach, co
sugeruje jej przeznaczanie do noszenia na wierzchu. To co typowe dla takich koszul to jej
wszechstronność, praktyczność, możliwość dopasowania do sytuacji i potrzeb. Tak jest i w przypadku
koszuli Karrimor model Mosquito, posiada ona doskonały system wentylacji na który składa się przede
wszystkim sama tkanina z której ją wykonano, o czym niżej, ale również małe otwory wentylacyjne pod
pachami, oraz duży otwór przykryty patką na plecach. Ten ostatni został dodatkowy podszyty miękką,
drobną siateczką.

Długie rękawy można podwinąć i zapiąć patkami by nie opadały. Ze względu na przeznaczanie do
użytkowania w wymagających warunkach, czy to w górach, czy innej formie aktywności, wszystkie
newralgiczne szwy są podwójne, a guziki wzdłuż klatki zostały wszyte na stałe na taśmie, co uniemożliwi
ich odprucie. Dodatkowo producent dołożył zapasowy guzik po stronie wewnętrznej dołu koszuli.

Koszula została wyposażona w szereg kieszeni, które nadają jej charakterystyczny wygląd, w tym: trzy
duże na klatce, z czego dwie zewnętrzne zapinane na guzik, oraz jedna wewnętrzna zapinana na zamek.
Ostatnia kieszeń jest umieszczona na prawym rękawie.
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Prosty kołnierzyk podszyto po stronie wewnętrznej miękką tkaniną, oraz siateczką. Obwód mankietów
koszuli można regulować za pomocą guzików. Zadbano również o estetyczne detale, na piersi, na lewej
kieszeni wyszyto logo producenta, podobnie z boku na wysokości talii wszystko taśmę z logiem. Z tyłu na
patce przykrywającej otwór wentylacyjny znajdziemy wieszaczek.

Materiały:

Czas na najważniejsze atuty omawianego modelu, którymi bez mała są wysokiej jakości, zaawansowane
technologicznie tkaniny z jakich koszula została uszyty. Model Karrimor Mosquito uszyty jest z lekkiej,
paro przepuszczalnej tkaniny ripstop, wzmocnionej siatką. Tego typu tkanina doskonale sprawdza się w
trudnych warunkach terenowych, charakteryzując się bardzo dobrą oddychalnością, oraz wysoką
odpornością mechaniczną. Nawet jeśli doszłoby do uszkodzenia tkaniny, uszkodzenie nie uległoby
rozszerzeniu, ograniczane siatką. Materiał ten charakteryzuję się również szybkim schnięciem, oraz nie
„łapaniem” zapachów. Nie wymaga również specjalnych środków piorących i może być prany w pralce w
temperaturze 40°C.

To co jednak najbardziej wyjątkowe w modelu ukryte jest w samej
została bowiem wyposażona w warstwę ochronną odstraszającą
większość szkodliwego promieniowania UV. Jest to bezwonna,
wymagająca regeneracji, acz brak informacji ze strony producenta
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dopiero po dłuższym czasie użytkowania...
Podsumowanie:

Model o tradycyjnym wyglądzie, równocześnie model bardzo nowoczesny pod względem
technologicznym, czerpiący z estetyki klasycznego wyglądu, oraz z dobrodziejstw nowoczesnych tkanin.
Jeśli dodać do tych zalet długi okres gwarancji, funkcjonalność, trwałość, otrzymujemy bardzo dobry
produkt który z całą pewnością godny jest polecenia, tym bardziej że w cenie promocyjnej koszulę
Mosquito można nabyć już za około 10£, czyli za nieco ponad 50zł.
Zalety:

•
•
•
•
•
•
•

świetne wzornictwo
doskonała oddychalność
warstwa ochronna przed promieniami UV i insektami gryzącymi
funkcjonalność / duża ilość kieszeni
wysoka odporność mechaniczna
guziki wszyte na taśmie
cena (promocyjna)

Wady:

•

brak

Kod producenta: 444574 (katalog Karrimor UK)
Data zakupu: marzec 2014
Promocyjna cena w chwili zakupu: 9£ / 46,35 zł*
Cena regularna: 39,99 £ / 206 zł*
Zakupiono w: online w sklepie marki Karrimor (UK)

*ceny w złotych podane dla ceny funta angielskiego – 5,15 zł

opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
06.08.2017

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