
Nazwa: dwu osobowy, lekki turystyczny namiot
Producent: Quechua
Model: T2
Waga: 3,4 kg
Wymiary: sypialnia o długości 2,10m i szerokości 1,50m
Wymiary po spakowaniu (w pokrowcu): średnica 20cm/długość
55cm.
Dostarczany pokrowiec: z ortalionu / w kształcie tuby na zamek
Wodoodporność:  cały namiot 200l/h/m²
Typ konstrukcji: klasyczna samonośna kopuła, dwu pałąkowa
składana na krzyż
Rodzaj pałąków: składane /z włókna szklanego / segmenty
połączone wewnętrzną linką / grubość 7,9 mm
Materiał podłogi sypialni: polietylenu powlekanego poliuretanem
Tropik: TAK
Materiał z którego wykonano tropik: poliestru powlekanego poliuretanem
Miejsce na bagaż wewnątrz: TAK / w kształcie trójkąta o głębokości 40cm
Dodatkowe wyposażenie: NIE
Wejście/wyjście: duże drzwi namiotu otwierają się szeroko jednym ruchem ręki, co pozwala na wejście bez 
konieczności schylania się
Ochrona przed promieniowaniem UV:  98% promieniowania UVB i od 80 do 95% UVA
Wentylacja: górny system wentylacyjny z przodu
Szpilki: z galwanizowanej stali o średnicy 5mm / wytrzymałe na wyginanie
Gwarancja: dwa lata

Przeznaczenie: 
Lekka  i  średnio  intensywna,  kilkudniowa  turystyka,  w  warunkach  letnich,  wiosennych  i  jesiennych,  w
temperaturach powyżej +7 stopni Celsjusza.

Ogólna charakterystyka:
Stosunkowo  lekki,  biorąc  pod  uwagę przedział  cenowy  i  klasowy  namiot,  o  niewielkich  wymiarach  po
złożeniu, co przyczynia się do łatwości jego transportu. Model nadający się do krótkich wypadów w góry typu
beskidzkiego, jak i  również dłuższe wypady, w nieco trudniejszym terenie.  Sypialnia namiotu oferuje nam
wystarczającą ilość miejsca dla dwóch dorosłych osób, wraz z ułożonymi przy ściankach dwoma plecakami.
Pewnym mankamentem, wynikającym z niewielkich wymiarów całkowitych tropiku jest mała ilość miejsca w
przedsionku, co eliminuje możliwość gotowania w przedsionku namiotu. 

Na plus modelu T2 należy zaliczyć również naprawdę dobrą odporność na deszcz. Zdarzyło mi się użytkować
go w intensywnym deszczu, padającym non stop przez 12 godzin, wnętrze namiotu pozostało suche, tropik nie
przepuścił  wody  do  wnętrza.  Podobnie  dobrze  spisała  się  podłoga  sypialni.  Kolejną  zaletą  modelu  jest
kilkunastu centymetrowa przestrzeń pomiędzy zawieszeniem sypialni, a tropikiem, dzięki takiemu rozwiązaniu
wokół  sypialni,  powstaje  dodatkowa  poduszka  powietrzna,  pozwalająca  utrzymać  przyjazną  temperaturę
wnętrza, oraz nie dopuszczając do przedostania się do sypialni, skraplającej się na wewnętrznych ściankach
tropiku wilgoci. 

Namiot ma typową, kopułową budowę, zorientowaną na bazie dwóch skrzyżowanych pałąków, wykonanych z
włókna węglowego. Jest to konstrukcja samonośna, jednak w razie silnych wiatrów, oraz dla lepszej stabilizacji
tropiku, wskazane jest używanie odciągów, kotwiczonych w podłożu za pomocą szpilek. Zastosowanie takiej
konstrukcji sprawia że jest ona bajecznie prosta w montażu, nie ma nawet potrzeby zaglądania w instrukcję,
aby zorientować się jak należy go złożyć. Jest to jego następna zaleta, czas złożenia namiotu wynosi około
trzech minut, jedynie kilka więcej jego złożenie (ze względu na składanie i pakowanie do pokrowca). Na uwagę
zasługują również wysokiej klasy materiały z których został namiot wykonany. Gwarantują one komfortowe i
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długie jego używanie. 

Model ten,  jak wszystkie namioty firmy Quechua posiada 24 miesięczną gwarancję.  Namiot zapewni nam
komfortowe warunki termiczne w zakresie temperatur od minimum +7 stopni Celsjusza, wzwyż, oznacza to że
można go bezpiecznie i komfortowo używać wiosną, latem, oraz wczesną jesienią.

Podsumowanie:
Namiot  firmy  Quechua,  model  T2,  jest  rozsądną  alternatywą  cenową  i  jakościową  dla  dużo  droższych
markowych produktów, ma szereg zalet plasującym go wysoko wśród innych namiotów pod względem jakości
wykonania,  odporności  na  wodę,  oraz  uszkodzenia  mechaniczne.  Należy jednak również  pamiętać  o  jego
ograniczeniach, szczególnie o niewystarczającej izolacji cieplnej, oraz odporności mechanicznej, na warunki
zimowe. Jest świetnym wyborem na okres letni, dla dwóch osób na górskie kilku – kilkunastodniowe włóczęgi.
 
Zalety:

• stosunkowo niska waga
• niewielkie wymiary po złożeniu
• łatwe i błyskawiczne rozkładanie / składanie
• bardzo dobra odporność na wodę
• niezależny tropik
• wysoka odporność mechaniczna
• dwu letni okres gwarancji

Wady:
• niewielka ilość miejsca w przedsionku
• niskiej jakość pokrowiec na namiot bez systemu kompresyjnego

Data zakupu: lipiec 2010
Cena w chwili zakupu: 135 zł

Przydatne linki:
• Przedstawiciel na Polskę marki Quechua sieć hipermarketów Decathlon: https://www.decathlon.pl/

opracowanie i zdjęcia: 
Sebastian Nikiel

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