
Nazwa: ochraniacze butów / stuptuty
Model: 4ZFQ
Producent: BRUGI
Dostępne rozmiary: brak / uniwersalny
Dostępne kolory: czarny / nazwa kodowa producenta E61
Materiały: 100% poliester / guma
Wodoodporność: TAK 
Oddychalność: TAK
Membrana: brak
Podklejane szwy: NIE
Regulowany pasek: TAK
Wymienny / odpinany pasek: TAK
Zapięcie główne: rzep + kapsle
Regulacja obwodu: TAK

– gumko-linka ze stoperem na górze
– wszyty ściągacz w połowie łydki
– wszyty ściągacz na spodzie (w rejonie kostki)

Haczyk na buty: TAK
Wysokość: 39 cm
Obwód u góry: 45

Waga: 200g para
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Technologie: brak danych
Inne: szeroka listwa chroniąca zapięcie, logo producenta z przodu stuptutów

Przeznaczenie: 
Lekkie,  wodoodporne  stuptuty,  przeznaczone  do  turystyki  górskiej,  alpinizmu,  rakiet  śnieżnych  lub  do
okolicznościowych spacerów po śniegu.

Charakterystyka:
Do grupy  przydatnych  akcesoriów  outdoorowych  z  całą  pewnością  należy  zaliczyć,  proste,  ale  wydatnie
podnoszące komfort poruszania się w trudnym terenie, tudzież w błocie, podczas ulew, oraz oczywiście zimą –
stuptuty. Dziś przyjrzyjmy się modelowi ze średniej półki cenowej -  4ZFQ, polskiego producenta odzieży i
akcesoriów outdoorowych, firmy BRUGI. 

Stuptuty 4ZFQ już na pierwszy rzut oka zwracają uwagę dobrej jakością materiałami i wykonaniem, dobrze
rokującymi dla praktycznego wykorzystania. Model wykonano z wodoodpornej, syntetycznej tkaniny, z dwóch
kawałków tkaniny, o zróżnicowanych właściwościach. Dolna cześć stuptutów została wykonana z tkaniny o
grubym splocie, zbliżonej do cordury, która jak wiemy słynie z wysokiej odporności mechanicznej i taki sądzę
właśnie  taki  jest  sens  jej  wszycia,  gdyż  właśnie  rejony po wewnętrznej  stronie  butów,  tudzież  kostek,  są
narażone  szczególnie  na  oddziaływanie  mechaniczne.  Wszystkie  newralgiczne  szwy zostały  zdublowane  i
płasko wykończone. 
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Model  4ZFQ dostępny jest  wyłącznie  w jednym rozmiarze,  co  zważając  na  jego wysokość  (39cm) nieco
zawęża grupę jego odbiorców, sam mam 1,79cm wzrostu i są one bardzo dobrze dopasowane, kończąc się tuż
poniżej kolana. W przypadku osób znacznie wyższych, model może okazać się nieco za krótki i odwrotnie w
przypadku osób niższych mogą one być zbyt długie. Nieco szkoda że producent nie zastosował tu rozróżnienia
choćby na dwa typy rozmiarów. Podobnie szkoda że jest on dostępny wyłącznie w jednym - czarnym kolorze,
nie każdy lubi taką akurat stonowaną i ciemną kolorystykę, co znów zawęża grupę ewentualnych odbiorców. 

Stuptuty 4ZFQ wyposażono w odpinany,  wykonany z  grubej  gumy,  pasek  mocujący pod butem.  Paski  są
oczywiście dwustronnie regulowane, ułatwiając zakładania i dopasowanie. Luźne końcówki pasków chowane
są w szlufki, całość rozwiązania i wykonania należy zaliczyć na plus modelu, jako że dość często paski są
wszyte, uniemożliwiając ich wymianę, a są one przecież narażone na szybsze zużycie. Do miłych dodatków
należy  zaliczyć  również  haczyk,  pozwalający  dopiąć  stuptuty  do  butów,  oraz  potrójny  system  kompresji
objętości.  Dwa stałe,  nieregulowane,  wszystkie  ściągacze,  w dole i  pośrodku,  oraz na górze,  zwieńczającą
stuptuty gumko-linkę której obwód regulujemy stoperem odzieżowym. 
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Najważniejszym z elementów, tak przecież skądinąd prostej części odzieży jaką są stuptuty, mającą największy
wpływ na komfort ich użytkowania jest sposób ich zapinania. Zdecydowana większość modeli zapinana jest na
zamek błyskawiczny,  często wodoodporny i  chroniony szeroką patką zapinaną dodatkowymi kapslami.  Na
pierwszy rzut  oka  stuptuty  4ZFQ  również  wyglądają  jakby  zostały  wyposażone  w  zamek,  widoczna  jest
szeroka patka ochronna i kapsle, jednak już po rozchyleniu patki okazuje się że model zapiany jest za pomocą...
szerokiego  rzepa.  Rozwiązanie  co  najmniej  dziwne,  nim  jednak  wydałem  ostateczną  na  jego  opinię
sprawdziłem komfort jego użytkowania, który niestety jak się spodziewałem okazał się koszmarny... ułożenie
tak  długiego  i  szerokiego  rzepa  w  idealnie  równy  sposób,  na  nierównej  powierzchni  spodni,  nawet  w
warunkach domowych jest  nie  łatwe i  mocno irytujące,  należy więc tylko domniemywać jak denerwujące
będzie to podczas załamania pogody, nie mówić o warunkach zimowych przy tęgim mrozie i kurniawie. 

Jednak gdyby szło tylko o komfort, można by wybaczyć jeszcze to potknięcie modelowi 4ZFQ, szkopuł jednak
w tym że źle złożony rzep, pomimo że oczywiście zapewni trzymanie stuptuta na bucie, pozostanie nieszczelny
i przez powstałe szpary swobodnie do wnętrza modelu będzie mogło dostawać się błoto, woda, czy śnieg, a to
już  nie  tylko  obniża  komfort  użytkowy,  lecz  w  niskich  temperaturach  powoduje  zagrożenie.  Nieszczelnie
(nierówne) zapięcie przyspieszy i tak nieuniknione zanieczyszczenie powierzchni rzepa, co skutkować będzie
utrata  jego  właściwości...  Rozwiązanie  to  jest  więc  delikatnie  mówiąc  nieprzemyślane,  w  mojej  opinii
dyskwalifikujący model z praktycznego użytkowania. 

Podsumowanie
Doprawdy wielka szkoda, jako że skądinąd model posiadający szereg ważnych zalet, wśród których są dobrej
jakości materiały, gruby, gumowy, regulowany i wymienny pasek, haczyk mocujący do buta, oraz staranne
wykończenie, w skonstatowaniu z nieszczęsnym rzepem zamiast zamka, tworzy nieudany mariaż cech dobrych
i złych, model niewygodny i niepraktyczny, wypadający mizernie na tle porównywalnych stuptutów w tym
przedziale cenowym. 
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Zalety:
• regulowany obwód za pomocą gumko-linki i ściągaczy
• dobrej jakości trwałe materiały
• wstawki z odpornej na oddziaływanie mechaniczne tkaniny na spodzie modelu
• dobra ochrona przed deszczem
• regulowany i wymienny gumowy pasek pod buta
• staranne wykończenie
• płaskie szwy

Wady:
• fatalny w użytkowaniu system zapięcia oparty o rzep

Cena producenta (na dzień 12.10.2015): 69,99zł 

Przydatne linki: 
• firma BRUGI: http://brugi.pl/

Opracowanie i zdjęcia
Sebastian Nikiel

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