
Nazwa: termoaktywne wiatroodporne 
(windproof) rękawiczki
Model:  Grip Glove
Producent: Karrimor
Dostępne rozmiary: S, L, XL, XXL
Materiały: 95% polyester, 5% elasthan
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: NIE
Winterproof (nieprzewiewne): TAK
Izolacja termiczna: TAK (tkanina 
termoaktywna) 
Inne: elastyczny ściągacz wokół 
nadgarstka, logo firmowe Karrimor 
wyszyte na zewnętrznej stronie 
rękawiczek, wewnętrzna wyściółka z 
tkaniny softshelowej, klips 
umożliwiający spięcie pary rękawiczek, 

gumowana wyściółka śródręcza (z logiem Karrimor), kciuka, palca wskazującego i serdecznego  

Przeznaczenie: 
Lekkie,  elastyczne  i  cienkie  o  dopasowanym  kroju  rękawiczki  nieprzewiewne  (windproof),  oraz
termoaktywne (thermal), przeznaczone do użytkowania późną jesienią i zimą przy lekkich, oraz średnich
mrozach, mogą być również używane jako odzież pierwszej warstwy,  jako dodatkowe rękawiczki pod
grubsze.  

Charakterystyka:
Rękawiczki  Karrimor Grip Glove wykonane są z wysokiej  jakości materiałów, zapewniających dobre
dopasowanie do dłoni, komfort termiczny, oraz przeciwdziałające wychładzaniu przez wiatr, dla którego są
nieprzepuszczalne.  Dodatkową  dużą  zaletą  modelu  Grip  jest  wyściółka  z  elastycznego  tworzywa  po
wewnętrznej  stronie  rękawiczek,  na  śródręczu,  z  wstawkami  na  opuszkach  kciuka,  oraz  palcu
wskazującym i  środkowym.  Tworzywo z  którego  wykonano  wyściółkę,  jest  pokryte  perforacją,  która
wyraźnie zwiększa precyzję i  siłę  chwytu,  ułatwiając obsługę np.  czołówki,  aparatów fotograficznych,
kijków i tym podobnych. W wyściółce umieszczono również wkomponowane w śródręcze logo firmowe. 

Model  wyposażono  w  ściągacz  w  rejonie  nadgarstków,  oraz  przedłożony  mankiet.  Standardowo
wyposażono je również w klips umożliwiający spięcie rękawiczek. Na zewnętrznej stronie umieszczono,
wyszywane srebrną nitką logo firmowe Karrimor. Zewnętrzna strona rękawiczek pokryta jest miękkim
polarem, podobnie niektóre mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne części wewnętrzne,  pozostałe
wykonano z elastycznej tkaniny o zwiększonej odporności na tarcie i zabrudzenia, typu softshel, o dobrych
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właściwościach termoizolacyjnych, tkanina ta jest nieprzewiewna. 

Opinia po testach:
Rękawiczki  pomimo  iż  zostały  wykonano  z  dobrych  materiałów,  charakteryzują  się  tez  doskonałym
stosunkiem jakości do ceny, nie sprawdzają się jednak aż tak znakomicie w terenie górskim... po kilku
testach dostrzegłem szereg wad, w tym pierwsza najbardziej  rzucająca się w oczy – po jednokrotnym
użyciu,  na zaledwie trzy godzinnej trasie w Beskidach, w wyniku tarcia o używane przeze mnie kijku
trekingowe,  praktycznie  w  30%  znikła  elastyczna,  poprawiająca  chwyt  wyściółka  wewnętrzna,  która
najzwyczajniej się starała... oczywiście nie ma to wpływu na same rękawiczki, oraz na ich właściwości
termiczne. Jednak i tu po raz kolejny nie wypadły one nazbyt dobrze, rękawiczki reklamowane są jako
nieprzewiewne (windproof) i takie rzeczywiście są, w tej kwestii nie można im niczego zarzucić, jednak
równocześnie maja one bardzo słabą paro przepuszczalność, co powoduje że podczas dużego wysiłku gdy
pocą się nam dłonie, bardzo szybko dochodzi do ich wychłodzenia, gdyż rękawiczki są silnie zawilgocone
od środka.  

Na  plus  natomiast  zasługuje  jakość  ich  wykonania,  oraz  elastyczny dopasowany krój,  pomimo wielu
godzin użytkowania, model nie rozciąga się i nadal dobrze leży, w tej kwestii są one znacznie lepsze od
swych tańszych odpowietrzników również opisanych w dziale „Sprzęt”- rękawiczek Karrimor Thermal
Glove.  Jak  jednak opisałem powyżej,  pod względem paro  przepuszczalności,  model  Thermal  wypada
lepiej od opisywanego modelu. Z praktycznych doświadczeń wynika więc że model Grip dobrze sprawdza
się w temperaturach do -10, oraz raczej miernej aktywności fizycznej. 

Zalety:
• dopasowany krój i niska gramatura tkaniny umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych czynności

(jak fotografowanie)
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• nieprzewiewne (winterproof)
• elastyczny ściągacz wokół nadgarstka
• pełna rozmiarówka
• niska cena
• dodatkowa wstawka po stronie wewnętrznej z tkaniny typu softshel
• dobra odporność mechaniczna
• staranne wykonanie

Wady:
• słabe oddychalność  
• szybko łuszcząca się wewnętrzna gumowana wyściółka

Data i miejsce zakupu: styczeń 2012 / zakupione w sklepie online Karrimor w Wielkiej Brytanii
Cena w chwili zakupu: 1,99£ (około 9,96zł*)
Cena regularna producenta na dzień 09.01.2013: 9,99£ (około 50zł*)
Numer katalogowy produktu (Karrimor): 905181 

*dla ceny funta 5,0006 zł (notowanie z dnia 10.01.2013.)

Przydatne linki: 
Sklep online Karrimr UK -  http://www.karrimor.com/
Strona firmowa Karrimor (UK):  http://www.karrimor.com/

Sebastian Nikiel

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