
Typ / nazwa: plecak turystyczny
Model: Forlcaz 20
Producent: Quechua
Waga: 550g
Materiały: 100% poliester powlekany poliuretanem
Wodoodporność: NIE 
Zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy: NIE 
Kieszeń na pokrowiec przeciwdeszczowy: NIE 
Stelaż: usztywniany / ergonomiczny / wyposażony w 4 
poduszki z środkową komorą powietrzną 
Pojemność: 20 litrów 
Komory: jedna
System kompresji rozmiarów plecaka: NIE
Pasy piersiowy i biodrowy: TAK / regulowane
Liczba kieszeni: 4 zewnętrzne kieszenie:

– dwie boczne kieszenie na zamek
– duża kieszeń siatkowa z przodu plecaka
– kieszeń na klapie zapinana na zamek

+ 1 kieszeń wewnętrzna / w komorze głównej zapinana na
zamek
Dostęp do komory głównej od przodu: NIE / tylko 
przez klapę 
Możliwość troczenia: tylko dwie pętle z przodu plecaka
na kijki lub czekan 
Camelbak (bukłak): NIE 

Klejone szwy: NIE 
Wodoodporne zamki: NIE
Gwarancja: TAK / 10 lat*
Technologie: Strenfit®**
Cena na dzień 12.02.2015: 49,99zł (w sklepie marki: www.decathlon.pl)
Dostępne warianty kolorystyczne: 3 / czarno-szary / szaro-czarny / niebiesko-czarny
Inne: uchwyt transportowy, pętle na kciuki na ramiączkach nośnych, zamki testowane na 10 000 cykli 
otwarcia/zamknięcia, gwarancja wytrzymałości szwów do 30kg obciążenia, gwarancja odporności tkaniny na 
rozdarcie do 40kg

*10 lat gwarancji - warunki: gwarancja obejmuje wszelkie wady plecaka, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub niewłaściwych 
warunków użytkowania. Ta specjalna 10-letnia gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem dostarczenia produktu wraz z paragonem. Produkt objęty 
gwarancją zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Ta gwarancja handlowa nie wyklucza gwarancji prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach.
(info: www.decathlon.pl)

**Strenfit® - linia produktów cechująca się lekkością i solidnością (info: www.decathlon.pl)

Przeznaczenie: 
Lekki, niewielki o pojemności 20 litrów plecak, o zwartej budowie, przeznaczony do jednodniowych górskich
wycieczek. 

Charakterystyka:
Przyznam się że jestem fanem marki Quechua, należy ona bowiem do producentów, których wyroby cechują
się dobrym stosunkiem jakości do ceny i jako takie wpisują się one idealnie w preferowaną przeze mnie półkę
sprzętową. Oczywiście jak każdy producent tak i ta francuska marka ma w swojej ofercie produkty, nazwijmy
to  klasy  „A,  B,  C”  różniących  się  od  siebie  zastosowanymi  technologiami,  jakością  materiałów,  oraz
oczywiście ceną, stąd jak zawsze trzeba zachować ostrożność w doborze sprzętu, by sugerując się wyłącznie
ceną sromotnie się nie rozczarować.
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Linia produktów o wspólnej nazwie „Forclaz” obejmuje zarówno odzieży, buty,  jak i właśnie plecaki. Jest to
linia  tanich  produktów,  ale  często  wykonanych  z  użyciem  zaawansowanych  technologii,  spotykanych  w
znacznie droższych rozwiązaniach, stąd z całą pewnością warto bliżej przyjrzeć się ich możliwością. W dziale
sprzęt  były  już  testowane  produkty  z  tej  serii,  jak  choćby:  męska  bluza  polarowa  Forclaz  50,  czy  buty
trekingowe dla juniorów Forclaz 50, dziś testowany jest kolejny przedstawiciel tego segmentu – mały plecak na
krótkie wypady, o pojemności 20 litrów, model Forclaz 20. 

Plecak firmy Quechua model Forclaz 20 dostępny jest w trzech kombinacjach kolorystycznych: czarno-szary / szaro-czarny / niebiesko-czarny (zdjęcia www.decathlon.pl)

Już przy pierwszym kontakcie plecak Quechua Forclaz 20 uderza swoim ciekawym designem, minimalizmem
połączonym z estetycznymi dodatkami i funkcjonalnością, oczywiście to co również zwraca uwagę to jego
niewielkie wymiary, co jest jednak oczywistym skutkiem małej pojemności, wynoszącej zaledwie 20 litrów.
Taka pojemność zawęża jego możliwe zastosowania, tudzież do krótkich, jednodniowych wypadów w góry. 

Plecak Forclaz 20 cechuje się doskonałym stosunkiem ceny do jakości, wygodą, oraz ciekawym wzornictwem

Plecak  nietypowo  dla  porównywalnych  modeli  wyposażony  został  w  dużą,  zajmującą  całą  powierzchnię
przedniej części, siatkową kieszeń, częściowo przykryta klapą główną i jej  zapięciem. Dzięki temu kieszeń
chroniona jest od góry, co chroni przed zgubieniem znajdujących się w niej przedmiotów. Z boku plecaczka
natrafimy na  dwie  obszerne  kieszeni,  biegnące  wzdłuż  boków od spodu  do  szczytu  plecaka,  zapinane  na
płaskie,  dobrej  jakości  zamki.  Pojemność  kieszeni  powiększana  jest  przez  zakładki  tkaniny  poszycia,  z
łatwością zmieściły tam napój 0.5l. Ostatnią zewnętrzną kieszeń znajdziemy, klasycznie, na klapie głównej,
podobnie jak boczne kieszenie jest ona zapinana płaskim, dobrej jakości zamkiem. 
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Model wyposażono w unikatową, charakterystyczna dla tej linii plecaków, dużą, siatkową kieszeń z przodu, od góry zabezpieczaną przez kalpę główną

Plecak Quechua Forclaz 20 pomimo niewielkiej pojemności i wymiarów został tak pomyślany by jak najlepiej wykorzystać każdą dostępną powierzchnię, 
po bokach plecaka znajdziemy dwie obszerne kieszenie, zapinane na zamki, których plisowane poszycie dodatkowo zwiększa ich pojemność

Plecak  wyposażono  w jedną główną komorę,  co  w przypadku tak  niewielkich  rozmiarów jest  oczywiście
rozwiązaniem  dobrym.  Wnętrze  komory  zostało  podszyte  podszewką,  zwieńczone  chowanym  kominem,
zapinanym za pomocą klasycznego sznurka i stopera. Po wysunięciu, komin zwiększa pojemność plecak do
około 25l, podszewka i komin jest w kolorze czerwonym. Wszystkie newralgiczne szwy zostały dodatkowo
obszyte taśmą i podwójnie przeszyte. Wewnątrz komory na plecach, natrafimy na niewielką, zapinaną na zamek
kieszonkę,  przeznaczoną  na  dokumenty,  czy  inne  osobiste  drobiazgi.  Klapa  główna  plecak  jest  dobrze
profilowana, idealnie wpasowująca się w obrys plecak, zapinana jedną klamrą o regulowanej długości punktu
zapięcia (co umożliwia wysunięcie komina). 

Model typowo dla tej pojemności plecaków posiada jedną komorę główną, wewnątrz której natrafimy na niewielką, zapinana na zamek kieszonkę na dokumenty i inne cenne drobiazgi.
Komora główna plecaka zapinana jest za pomocą komina, oraz sznurka ze stoperem. Standardowo plecak posiada kieszeń, zapinana na zamek na klapie.

Prawdziwą perłą w modelu Forclaz 20, wyróżniającą go znacząco na tle konkurencji, jest jego zaawansowany
stelaż  nośny,  spotykany  w  znacznie  większych  i  droższych  modelach  plecaków.  Stelaż  jest  eleganckim
połączeniem prostoty  i  przemyślanych  rozwiązań.  Zasadniczo  składa  się  z  czterech  grubych,  sprężystych,
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podszytych  siatką  i  profilowanych  poduszek,  ulokowanych  po  bokach  pleców,  tworzące  szeroką  komorę
powietrzną w kształcie krzyża, wzdłuż i w poprzek kręgosłupa. Takie rozwiązanie w znakomity sposób odciąża
kręgosłup i podnosi komfort użytkowy plecaka. Stelaż jest również lekko usztywniany, za pomocą na stałe
zintegrowanej  z  tkaniną  poszycia  wewnętrznej  wkładki  z  tworzywa.  Wiele  znacznie  droższych  modeli,
utytułowanych producentów, nie posiada tak dobrego rozwiązania, jest to więc duży plus plecaka Forclaz 20. 

Prawdziwą perłą w plecaku Forclaz 20 jest jego stelaż nośny, jest to bardzo wygodny, oparty na czterech, profilowanych, grubych poduszkach stelaż, z komorą powietrzną w kształcie
krzyża, co zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza w rejonie kręgosłupa, oraz przeciwdziała jego uciskowi. Stelaż jest lekko usztywniany, za pomocą wkładki z tworzywa, zintegrowanej na

stałe z tkaniną poszycia, oczywiście całości dopełniają profilowane i regulowane szelki, oraz pas biodrowy i piersiowy.

Poduszki stelaża nośnego plecak Forclaz 20 są naprawdę komfortowe, ich grubość przekracza 1cm, wykonane są ze sprężystej pianki i obszyte siatką

Wodoodporność... plecak niestety nie został wyposażony, pomimo iż z pewnością udałoby się w jego podstawie
ulokować odpowiednią kieszonkę, pokrowiec przeciwdeszczowy. Sam producent rzetelnie informuje iż plecak
nie jest wodoodporny i że w przypadku deszczu należy zabezpieczyć we własnych zakresie znajdujące się w
nim rzeczy. Z całą pewnością taki brak jest wynikiem poszukiwań kompromisu pomiędzy jakością, a ceną, na
szczęście  łatwo  zaradzić  takiemu  mankamentowi,  wystarczy  zastosować  dokupiony  osobno,  dopasowany
wielkością pokrowiec przeciwdeszczowy, lub w ostateczności samemu go wykonać. 

Pomimo iż producent asekuracyjnie zastrzega brak wodoodporności, tkanina poszycia wykonana w  100% z
poliestru,  została  powleczona  warstwą    poliuretanu,  co  w  praktyce  czyni  go  jednak  w  pewnym stopniu
wodoodpornym, a może bardziej pasowałoby tu napisać – bryzgo-odpornym, cechę tą podkreśla informacja na
stronie  produktu,  o  zasadach  konserwacji,  wymieniająca  typowa dla  sprzętów z  membranami  (jak  choćby
membrany Novadry firmy Quechua) odnawianie tej warstwy za pomocą sprejów, acz należy pamiętać że takie
zabezpieczenie nie zapewni ochrony podczas rzęsistego deszczu, podczas długotrwałego wystawienia na jego
oddziaływanie, a jedynie podczas krótkotrwałej ekspozycji na lekki deszcz, czy zachlapanie. 
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Mankamentem modelu, który na szczęście można łatwo rozwiązać, jest brak zintegrowanego pokrowca przeciwdeszczowego, jak i kieszonki na niego, pomimo iż z całą pewnością udałoby
się taką kiszeń wszyć na spodzie plecaczka. Producent w modelu Forclaz 20 wykazał się pomysłowym designem, nie zapominając również o estetycznych dodatkowych, jak wyszyta w

kolorze przewodnim wariantu kolorystycznego plecaka, nazwa modelu, loga marki, czy zastosowanej technologii - Strenfit®

Zdjęcia od lewej: Plecak wyposażono w dobrze profilowane, podbite gąbką i obszyte siateczką szelki / W modelu zastosowano dobrej jakości płaskie zamki błyskawiczne które przeszły
próby odpornościowe na zmęczenie materiału wysokości 10 000 cykli otwarcia / zamknięcia (info z metki dołączonej do plecaka) / Szelki plecak zostały w prosty sposób połączone z

korpusem, również i tu jednak producent przeprowadził testy dotyczące maksymalnego bezpiecznego obciążania – wynosi ono 40kg dla rozdarcia tkaniny i 30kg dla szwów 
(zdjęcie po lewej: www.decathlon.pl)

Gwarancja – tutaj producent wykazał się pewnością wykonania swego produkty, udzielając na plecak aż 10
letniego  okresu  gwarancji.  Również  ten  fakt  spotykany  jest  raczej  w  o  wiele  droższych  i  bardziej
zaawansowanych modelach, acz należy tutaj dodać że gwarancja posiada szereg obwarowań i wyłącza spod
niej  naturalne  zużycie  się  elementów,  lub  będące  wynikiem jego  niewłaściwego  użytkowania.  Gwarancja
obejmuje więc uszkodzenia powstałem w wyniku złego wykonania, rozprucia, lub pęknięcia szwów, pęknięcie
klamer, etc. 

Mały, minimalistyczny, zaledwie 20 litrowy, a jednak wysoce komfortowy, pakowany, przemyślany i co ważne posiadający 10 letni okres gwarancji 
z całą pewnością model Forclaz 20 jest plecakiem wartym uwagi, jeśli tylko poszukujemy niewielkiego plecaka na jednodniowe wypady w góry.

Pojemność...i w tym miejscu ten mały plecak potrafi pozytywnie zaskoczyć, jak już wspominałem pomimo iż
model nominalnie ma pojemność równą 20 litrów, po wysunięciu komina zyskujemy dodatkowe 5 litrów, co
daje łącznie 25 litrów. Sama komora też jest bardzo na tą wielkość pojemna, z łatwością zmieściłem w niej
wszystkie  potrzebne  na  jednodniowy  wypad  rzeczy,  w  tym  litrowy  termos,  kilka  bułek,  polar,  kurtkę
przeciwdeszczową, czołówkę i apteczkę, podsumowując jest to wystarczająca wielkość by zaspokoić potrzeby
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jednego piechura na całodniowy wypad w góry. 

Od lewej: plecak wyposażono w konwencjonalny chowany komin, który po maksymalnym wysunięciu zwiększa jego pojemność o około 5 litrów, 
dając łącznie 25 litrów / Plecak posiada standardowy uchwyt transportowy

Mankamenty... jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, oprócz braku pokrowca na wyposażeniu, to byłby to
brak pasów kompresyjnych z boku plecaka, umożliwiających nie tyle kompresję, co troczenie dodatkowego
wyposażenia.  Model  Forclaz  posiada  tylko  dwie  pętle  na kijki,  co  samo w sobie  nie  jest  zbyt  fortunnym
rozwiązaniem, nie zapewnia bowiem wystarczającego trzymania,  o wiele lepiej  byłoby zastosować po dwa
zestawy z  każdej  strony,  niż  upychać  oba  kijki  w  jednej  pętli.  Brak  bocznych  pasków uniemożliwia  zaś
troczenie choćby statywu fotograficznego, z którym jako zapaleniec amator fotografii przyrodniczej nigdy się
nie rozstaje. Paski takie umożliwiają również troczenie dodatkowej warstwy odzieży, czy innych przedmiotów.
Nieco szkoda że ich nie dodano, gdyż jednostkowy koszt takiego zabiegu byłby doprawdy znikomy, a korzyści
z ich zastosowania znaczne, co ciekawe brak ten nie dotyczy tylko modelu Forclaz 20, ale powtarza się w kilku
innych wariantach pojemnościowych z tej serii. 

Nieco poważniejszym mankamentem modelu Forclaz 20 na tle braku pokrowca przeciwdeszczowego, jest fakt iż wyposażono 
go niezbyt trafnie tylko w jeden zestaw pętli na kijki, oraz nie dodano bocznych pasków kompresyjnych, umożliwiających troczenie 

do plecaka sprzętów, czy odzieży, co ciekawe jest to cecha raczej mało korzystna powtarzana w całej serii plecaków Forrclaz... / zdjęcie po prawej www.decathlon.pl

Plecak  Forclaz  20  posiada  również  inną  dość  nietypową cechę,  producent  dodał  pętle  z  logiem firmy na
szelkach nośnych służące do podtrzymywania kciuków (patrz  film reklamujący plecak),  rozwiązanie nieco
zabawne,  nieco  praktyczne,  na  pewno  ciekawe.  Model  należy  do  linii  produktów  określanych  mianem
Strenfit® -  są  to  produkty cechujące  się  starannym wykończeniem,  oraz  zastosowaniem zaawansowanych
tkanin o niskiej wadze, w obu przypadkach pokrywa się z to z prawdą, co oczywiście odnajduje odbicie w
opisanym 10 letnim okresie gwarancyjnym. 
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Plecak Quechua Forclaz 20 wykonano z lekkich, odpornych na oddziaływanie mechaniczne, zaawansowanych tkanin, co potwierdza logo producenta 
użytych tkanin Strenfit® / Komfortowy stelaż w jaki został wyposażony ten malutki plecaczek spotykany jest w o wiele droższych i większych plecakach, 

jest to jedna z największych jego zalet użytkowych / frapującą ciekawostką modelu Forclaz 20 są dwie pętle na... kciuki, jakie producent dodał na szelkach nośnych
(zdjęcie pośrodku www.decathlon.pl)

 

Podsumowując plecak firmy Quechua, model Forclaz 20 należy do tych sprzętów które z całą pewnością i
zachowaniem czystego sumienia mogę polecić, szczególnie biorąc pod uwagę tak ważne czynniki jak długi
okres gwarancyjny, staranne wykonanie, praktyczność, estetyczność i rewelacyjny stelaż, acz należy pamiętać o
ograniczeniach jego możliwości wnikających z przeznaczenia i budowy. 

Zalety:
• design i przemyślana konstrukcja
• stosunek cena / jakość
• bardzo wygodny i ergonomiczny stelaż nośny, odciążający kręgosłup
• doskonała cyrkulacja powietrza w rejonie kręgosłupa
• duża siatkowa kieszeń z przodu plecaka
• wygodne profilowane i wyściełane szelki
• dwie, zapinane na zamek, pojemne boczne kieszenie
• wzmacniane taśmą wszystkie newralgiczne szwy
• ultra niska waga
• 10 letnia gwarancja
• staranne wykończenie

Wady:

• brak zintegrowanego pokrowca przeciwdeszczowego
• brak kieszonki na pokrowiec przeciwdeszczowy
• brak bocznych pasków kompresyjnych / umożliwiających troczenie
• tylko dwie pętle na kijki

Kod produktu: 8243259  
Data zakupu: listopad 2014
Cena w chwili zakupu: 39,99 zł
Zakupiono w: online w sklepie marki Quechua – www.decathlon.pl

Przydatne linki:
• Strona produktu (Decathlon): http://www.decathlon.pl/plecak-20-l-forlcaz-czarno-szary-id_8243259.html 

• Strona firmowa marki Quechua: http://www.quechua.com/ 

• Strona sprzedawcy marki Decathlon: http://www.decathlon.pl/ 
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Opracowanie:

Sebastian Nikiel

Zdjęcia:
za wyjątkiem zdjęć opisanych jako pobrane ze strony produktu (www.decathlon.pl)

Sebastian Nikiel
12.02.2015

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