
Nazwa: Śpiwór
Model:  S20
Producent: Quechua
Wymiary: długość 190cm / szerokość 
70cm 
Waga: 1,3 kg
Zakres temperatur: tolerancja 15°C / 
komfort 20°C
Materiały: tkanina zewnętrzna: poliester / 
tkanina wewnętrzna: 65% poliester, 35% 
bawełna 
Gwarancja: TAK / 36 miesiące
Wodoodporne zamki: NIE
Wielkość: model S20 dla osób poniżej 
190cm / szerokość 70cm
Typ / budowa: kołdra

Wypełnienie: 100% poliester / gęstość 200 g/m². 
Możliwość łączenia śpiworów: NIE 

Przeznaczenie: 
Lekki,  tani,  letni  śpiwór,  typu  kołdra,  przeznaczony  do  użytkowania  w  wysokich  temperaturach,  na
kempingach, oraz turystyce pieszej w górach typu beskidzkiego. 

Charakterystyka:
Wygodny śpiwór, o starannym wykończeniu, wykonany z przyjemnych w kontakcie z ciałem materiałów.
Śpiwór S20 należy do najprostszych, podstawowych modeli przeznaczonych do użytkowania w niezbyt
wymagających  warunkach  terenowych,  oraz  wyłącznie  w  wysokich  temperaturach,  co  ogranicza
możliwości jego wykorzystania do okresu letniego. 

Przeznaczanie modelu S20 determinuję również w pewnym stopniu jego cechy fizyczne,  w związku z
głównym przeznaczeniem jako śpiwór na kempingi, ma on stosunkowo duże rozmiary, oraz worek bez
pasków kompresyjnych. Model jednak poddaje się kompresji dość dobrze i po skompresowaniu za pomocą
dodatkowych pasów, można zmniejszyć jego wielkość o około połowę, dzięki czemu mieści się w dolnej
komorze przeciętnego 45 litrowego plecaka. 

Według producenta śpiwór optymalny komfort termiczny oferuje w temperaturach zbliżonych do +20°C,
w praktyce  jednak,  na  podstawie  własnych doświadczeń wartość  tę  określam dla  zakresu  10  stopni  /
ekstremum, +15°C tolerancja, oraz wartość wskazana przez producenta – komfort +20°C. Sama firma nie
podaje niestety wartości ekstremalnej i tolerancji termicznej. 

Model  S20  ma  kształt  prostej  zapinanej  kołdry,  nie  został  wyposażony  również  w  żadne  dodatkowe
zabezpieczenia termiczne, jak dodatkowa listwa na zamku, czy patka. Podobnie jak wcześniejsze cechy te
wynikają z jego zakładanego przez producenta przeznaczania (użytkowania w wysokich temperaturach).
Zewnętrzne  poszycie  z  poliestru  charakteryzuję  się  dość  dobrą  paro  przepuszczalnością,  wysoką
odpornością mechaniczną, oraz krótkim czasem schnięcia w przypadku zawilgocenia. 

Na duży plus śpiwora należy zaliczyć niską ceną, oraz bardzo długi okres gwarancji (36 miesięcy). Model
produkowany jest  w trzech rozmiarach:  S20 Junior (dla  dzieci poniżej  140cm wzrostu),  S20 dla osób
dorosłych o wzroście poniżej 185 i 190cm wzrostu. 

Śpiwór  firmy  Quechua  model  S20,  charakteryzuję  się  dobrym  stosunkiem  jakości  do  ceny,  wysoką
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odpornością mechaniczną, starannym wykonaniem, co determinuję jego duży potencjał użytkowy. Jednak
kupując  go  należy  liczyć  się  z  ograniczeniami  użytkowymi  wynikającymi  z  jego  budowy,  niskiego
komfortu termicznego, oraz dość dużych rozmiarów bez dodatkowej kompresji. 

Zalety:
• bardzo niska cena
• dobrej jakości materiały
• stosunkowo niska waga
• długi czas gwarancji
• odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wady:
• brak worka z paskami kompresyjnymi
• duże rozmiary po złożeniu do dostarczanego pokrowca
• brak kieszonki wewnętrznej na drobiazgi (jak portfel)
• niska izolacja termiczna

Data zakupu: czerwiec 2010
Cena w chwili zakupu: 39,90 zł
Zakupiono w:  Decathlon Bielsko – Biała

                                                              1.                                                                                                                                2.

                                                              3.                                                                                                                                4.
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                                                              5.                                                                                                                                6.

1. Śpiwór  firmy  Quechua  model  S20  ma  bardzo  prostą  budowę,  co  wynika  z  jego  przeznaczenia,  nie  wyposażono  go  w  żadne  rozwiązania
podnoszące komfort termiczny jak listwa chroniąca zamek

2. Model wyposażono w prosty zamek błyskawiczny
3. Białe nadrukowane logo firmowe na poszyciu śpiwora
4. Pokrycie zewnętrzne wykonano w 100% z poliestru, o dobrej paro-przepuszczalności, oraz znacznej odporności na zawilgocenie
5. Do zdecydowanych minusów należy zaliczyć worek dostarczany wraz z śpiworem, który nie wyposażono w paski kompresyjne, w wyniki czego

ma on dość duże wymiary po złożeniu
6. Śpiwór Quechua S20 przygotowany do wypoczynki / tutaj w Bacówce PTTK na Rycerzowej (sierpień 2011)

Sebastian Nikiel

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