Nazwa: termoaktywna kurtka męska 3w1
Model: Seebus
Producent: Hi-Tec
Dostępne rozmiary: S, L, XL, XXL
Materiały:

kurtka - 100% nylon/ 100%
softshell - polyester96% polyester/ 4%
spandex
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: TAK
Winterproof (nieprzewiewne): TAK
Membrany: TAK
• kurtki - TECPROOF 5 000*
• softshell - TECPROOF 8 000*
Oddychalność: TAK
Ocieplenie: membrana termoaktywna / wpinany
soft-shell
Ilość kieszeni: kurtka – 5 / soft-shell 3
Technologie: TECPROOF*
Inne: wodoodporne zamki, wewnętrzna siatkowa
kieszeń na dokumenty, w pełni regulowany kaptur z
daszkiem, regulacja szerokości mankietów, regulacja
pasa, wentylacja pod pachami (zamykana na zamek),
podklejone szwy
•
•

Przeznaczenie:

Uniwersalna, trzy sezonowa kurtka, o szerokim potencjale możliwych zastosowań. Sprzedawana z
wypinanym soft-shellem. Kurtka w zależności od użytej kombinacji (kurtka+soft-shell, sama kurtka, bądź
sam soft-shell) może być używana zarówno zimą, wiosną, jesienią, oraz latem w chłodniejsze dni. Dzięki
zastosowanym materiałom i membraną o dobrych parametrach technicznych, model zapewnia wysoką
wodoodporność i wiatroszczelność, z zachowaniem właściwej paroprzepuszczalności. W związku z tak
szerokim spektrum możliwości znajdzie ona zastosowanie w większości aktywnych sportów, jak i w
codziennym użytkowaniu.
Charakterystyka:

Kurtka firmy Hi-Tec, model Seebsu, nawiązuje do większości już sprawdzonych rozwiązań, spotykanych
we wcześniejszych modelach kurtek tego producenta, o podobnym przeznaczeniu i budowie. Cechuje go
przede wszystkim niska waga, oraz niska cena w stosunku do modeli innych producentów.
Model jest typowym przedstawicielem rodziny kurtek 3w1 (trzy w jednym) co znacząco rozszerza jej
możliwości, a co ważne znacząco obniża koszt jej zakupu, gdyż za jednym zakupem otrzymujemy:
• kurtkę zimową z membraną TECPROOF 5000*, oraz z wpinanym soft-shellem
• wiosenno – jesienną kurtkę przeciwdeszczową
• soft-shell o wysokiej klasie wodoodporności (TECPROOF 8000*) i paroprzepuszczalności
Przekłada się to bezpośrednio na bardzo szerokie spektrum zastosowań, przyjąć wręcz można iż w
zależności od wybranej kombinacji (patrz wyżej) można użytkować ją do różnych zadań przez cały rok.
Przyznam się że z zaciekawieniem podszedłem do tego modelu kurtki, byłem ciekaw czy sprawdzi się ona
równie dobrze jak jej poprzedniczka model Panama, która wiernie służyła mi przez kilka dobrych lat (tutaj
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opis). Pierwsze testy w zimowych warunkach miejskich wypadły bardzo obiecująco, toteż koniecznie
musiałem ją sprawdzić w nieco bardziej wymagających warunkach, tudzież w rejonie Klimczoka w
Beskidzie Śląskim, przy temperaturach od -3 do -14°C. W każdych z wymienionych warunków kurtka z
wpiętym soft-shellem spisywał się bardzo dobrze, jako że z natury raczej ubieram się ciepło zaskoczony
mile byłem jej wysokim komfortem cieplnym, przy relatywnie niskiej grubości tkanin.

Kurtka Hi-Tec model Seebus sprzedawany jest z wpinanym softshellem (po prawej)

Przy temperaturach w granicach -14°C wystarczał cienki golf i bluza termoaktywna również Hi-Tec model
New Marcel (tutaj opis), gdy zazwyczaj włożyłbym jeszcze grubszy polar. Kurtka zapewniała nie tylko
wysoki komfort termiczny, ale równie skuteczną termoregulację, nie dopuszczając do przegrzania podczas
podejść (a należę do osób raczej potliwych) sprawnie odprowadzając nadmiar wilgoci i ciepła na zewnątrz.
Cechy te zachowuje ona również z odwrotnych warunkach, w temperaturach powyżej zera, wówczas
równie skuteczny jest system termoregulacji, a jeśli byłoby mimo wszystko wciąż za ciepło, kurtka oferuje
dodatkowe wywietrzniki pod pachami, zapinane na zamek i zabezpieczone od wewnątrz siatką.

1.
2.
1. - Kurtka posiada zamykane na zamek zabezpieczony listwą wywietrzniki pod pachami
2.,3. - Z przodu kurtki znajdują się dwie duże kieszenie, zamykane na wodoodporny zamek

3.

Przydatnym atutem kurtki są dwie duże, zewnętrzne, wyposażone w wodoodporne zamki kieszenie na
wysokości piersi. Osobiście daję kurtce również duży plus za ciekawe wzornictwo, oraz możliwe do
nabycia warianty kolorystyczne. Z rzeczy praktycznych należy również wymienić w pełni regulowany
kaptur wyposażony dodatkowo w daszek. Kurtka posiada wysoką gardę, oraz taśmy z rzepami, regulujące
obwód mankietów rękawów. Standardowo model wyposażono w dwie kieszenie główne (prócz tych
opisanych powyżej) zapinane na zamki zabezpieczone listwą, oraz dodatkową, wewnętrzną, siatkową na
dokumenty. Główny zamek kurtki również chroniony jest szeroką listwą zapinana za pomocą rzepów.
2
CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

Softshell:

Dostarczany wraz z kurtką Seebus Soft-Shell wyposażono w dobrą membranę o wysokiej
wodoodporności, oraz paroprzepuszczalności, TECPROOF 8000*. Model wyposażono w dwie główne
kieszenie, zapinane na zamki, oraz dodatkową, na dokumenty na piersi, również zapinanej na zamek.
Wnętrze wyłożono miękkim, cienkim polarem.

1.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

2.

4.

5.
6.
Główny zamek kurtki został zabezpieczony listwą zapinaną na rzepy oraz zatrzaski
Wewnątrz kurtki po wypięciu softshella znajdziemy jeszcze jedną, siatkowa kieszonkę na dokumenty
Model Seebus wyposażono w siatkową podszewkę
Softshell posiada trzy kieszenie, dwie boczne, oraz trzecią dodatkową na piersi, wszystkie zapinane są na zamki
Kurtkę wyposażono w znakomitą membranę TECPROOF 5000
Softshell posiada membranę TECPROOF 8000
Kurtka posiada w pełni regulowany odpinany kaptur z daszkiem

7.
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Diabeł tkwi w szczegółach...

Po wyliczeniu wszystkich zalet modelu czas przyjrzeć się jego wadą... generalnie kurtka jest bardzo
porządną i praktyczna, znajdzie się jednak jak zawsze kilka „ale”... w tym konkretnym przypadku pierwszą
taką rzeczą jest dość niechlujne wykończenie, niedbale zakończone ściegi szwów, wystające nitki, może to
zaznaczam dotyczyć wyłącznie testowanego egzemplarza.
Nieco bardziej natomiast istotnym mankamentem jest brak dopinanego fartucha przeciwśnieżnego. Można
oczywiście ściągnąć kurtkę dołem za pomocą gumek i stoperów, jednak nie jest to rozwiązanie tak
skuteczne oraz praktyczne jak dopinany fartuch. Kolejną taką rzeczą są niskiej jakości i wąskie taśmy z
rzepami do regulacji szerokości mankietów. Biorąc pod uwagę ich szerokość (około 1cm) oraz jakość,
spodziewać się można że w niedługim czasie zaczną one sprawiać problemy.

1.
2.
1. - Model Seebsus wyposażono w wąskie, niskiej jakości taśmy do regulacji obwodu rękawów kurtki
2. - Jednym z mankamentów kurtki jest jej niechlujne wykonanie, źle zakończone i niedbale szwy, oraz wystające nitki

Dla porównania o wiele starszy, wspomniany model Panama posiadał znacznie szersze i solidniejsze taśmy
do regulacji szerokości mankietów, oraz wpinany pas przeciwśnieżny. Troszkę więc szkoda że w nowym
modelu Seebsu zabrakło tych drobnych, ale znacząco podnoszących jakość użytkowana detali.
Również sam Soft-Shell posiada pewną irytującą cechę, model ten bowiem w ogóle nie został wyposażony
w regulowane mankiety rękawów, lecz posiada wszyte gumki. O ile rozwiązanie takie zapewni oczywiście
dobre trzymanie ciepła, to denerwująca może być konieczność poprawiania rękawów, ich opuszczania, za
każdym razem gdy podniesiemy wyżej ramię...

1.
2.
1. - Sprzedawany z kurtką Soft-Shell nie został wyposażony w praktyczne i komfortowe taśmy do regulacji szerokości mankietu, lecz
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w wszyte w rękach gumki o stałym obwodzie
2. - Kurtka Seebus nie posiada pasa przeciwśnieżnego / dla porównania o wiele starszy model, z tego samego segmentu cenowego
kurtka Hi-Tec Panama posiadała taki wpinany pas

Podsumowanie:

Lekka, zapewniająca wysoki komfort termiczny i wodoodporna kurtka, o znakomitym stosunku ceny do
jakości, pomijając kilka z wymienionych mankamentów, model sprawdzi się doskonale w większości
postawionych jej zadań, jednak pamiętać należy że nie jest on przeznaczony do zaawansowanych
zimowych wypraw na co może wskazywać między innymi brak pasa przeciwśnieżnego, oraz długość
kurtki. Podsumowując jeśli szukamy uniwersalnej kurtki 3w1, o szerokim wachlarzu zastosowań, od
użytkowania codziennego po lekkie i średnio zaawansowane wypady górskie zimą, model ten wart jest
zakupienia.
Zalety:
kurtka:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cena
funkcjonalność
trzy sezonowość
wpinany soft-shell w komplecie z kurtką
bardzo dobra wiatro / wodoodporność
bardzo dobra oddychalność kurtki
pełna regulacja kaptura
wysoka garda
wodoodporne zamki kieszeni przednich
dobra odporność mechaniczna tkaniny
zapinane na zamek otwory wentylacyjne pod pachami
niska waga
łatwa kompresja
wysoki komfort noszenia
podklejone newralgiczne szwy

soft-shell:

•
•
•
•
•

skuteczna membrana
wysoka jakość wykonania i tkanin
trzy kieszenie
wiatroszczelność
dobra wentylacja

Wady:
kurtka:

•
•
•

brak pasa przeciwśnieżnego
wąskie, niskiej jakości taśmy regulujące obwód mankietów
niechlujne wykończenie szwów

soft-shell:

•

brak regulacji obwodu mankietu (wykończone mało estetyczną i funkcjonalną gumą)

Data i miejsce zakupu: 29.01.2013. Salon ze sprzętem i odzieżą górska w domu towarowym SDH

Klimczok (I piętro) Bielsko-Biała ul.Cyniarska 11
Cena w chwili zakupu: 359zł
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Cena regularna producenta na dzień 11.02.2013: 449,99zł (strona Hi-Tec Polska)
Średnia cena na dzień 17.02.2013: 259zł do 360zł (info: www.ceneo.pl)
Przydatne linki:
• Strona Hi-Tec Polska - http://hi-tec.com.pl/pl
• Opis tkaniny typu Soft-Shell - http://pl.wikipedia.org/wiki/Soft_shell
TECPROOF

- wysokiej klasy materiał termoaktywny,
zbudowany z dwóch warstw różnych polimerów. Pierwsza
zewnętrzna ma za zadanie chronić przed oddziaływaniem
wiatru, wody i śniegu. Wewnętrzna warstwa posiada
mikroporowatą strukturę, która umożliwia skuteczny i
sprawny transport wilgoci z wnętrza na zewnątrz odzieży.
Odzież z oznaczeniem TECPROOF ma zapewniać wysoki
komfort noszenia nawet w najbardziej ekstremalnych
warunkach pogodowych.

Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail:

s.nikiel.mojegory@gmail.com
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