Przeznaczenie: turystyka górska
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Oddychalność: TAK / AIR 8000® / membrana /

GORE-TEX®
Producent: AKU
Model: Transalpina GTX
Typ: męskie buty trekingowe
Linia produktów: Transalpina
Membrana: TAK / GORE-TEX® Performance
Comfort
Wodoodporność: TAK
Oddychalność: TAK / AIR 8000®
Podeszwa zewnętrzna: Vibram® Cloud
Śródpodeszwa: EVA pianka EVA o
zróżnicowanym stopniu sprężystości / PU
Wkładka wewnętrzna: Custom Fit IMS³ 162
Twardość: średnia / 4 – 6mm nylon + Die CutEva
Waga:

podawana przez producenta – 1200g para / 600g but
zważona dla numeru 43 (EU 9) 1400g para / 700g but
Wysokość: powyżej kostki – 3/4
System szybkiego sznurowania: TAK
•
•

Materiały:

•

•
•

hybrydowa cholewka z:
◦ naturalnej skóry nubukowej
◦ tworzywo syntetyczne na otoku noska
◦ tkanina syntetyczna wyposażona w system AIR 8000® i membranę GORE-TEX® Performance
Comfort
wyściółka syntetyczna
podeszwa tworzywa sztuczne

Zastosowane technologie:

GORE-TEX® Performance Comfort
podeszwa Vibram® Cloud
AIR 8000®
IMS³ / Internal Miosole system
Anatomical FIT
EXO / Exoskeleton
Megagrip
EVA
AKU 2 Exclusive Density Midsole
Warianty kolorystyczne: TAK:
• Brown – Blue / brązowo – niebieskie
• Grey – Green / szaro – zielone (testowane)
• Black – Green / czarno – zielone
• Blue – Orange / niebiesko – pomarańczowe
• Grey / szare
• Beige – Ochre / beżowe – ochra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Średnia cena:
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na stronie producenta (anglojęzyczna) na 18.03.2017: 189,90 € / 818,47zł*
średnia cena krajowa na dzień 18.03.2017: od 489,30 do 749,00 zł / info: www.ceneria.pl
Inne: gumowe wzmocnienie noska, usztywniania pięta, elastyczna wkładka dopasowująca się do kształtu
stóp
•
•

Do testów przekazała firma: Raven
* przy cenie euro na poziomie 4,31zł

Przeznaczenie:

Zaawansowane technologicznie, męskie trzy sezonowe buty, przeznaczone do pieszych wędrówek w
terenie górskim, w każdych warunkach pogodowych, z wyłączaniem turystyki lodowcowej, oraz zimy.
Tytułem wstępu...

Spośród wszystkich górskich sprzętów i odzieży to właśnie buty mają jeden z największych wpływów na
nasz komfort i bezpieczeństwo podczas wypadów w teren. To właśnie bowiem one stanowią pierwszą linię
obrony przed wodą, błotem i śniegiem, to one zmagają się z tysiącami uderzeń stóp o grunt, o kamienie i
skały, to w nich przedzieramy się przez mokre zarośla... tak z całą pewnością wygodne i trwałe buty
górskie to duża inwestycja, ale też inwestycja wyjątkowo istotna, amortyzująca się w latach wiernej
służby.
Wśród wielu producentów obuwia górskiego, o zróżnicowanej jakości i cenie, jest też prężnie rozwijająca
się włoska firma AKU, oferująca zaawansowane technologicznie obuwie z górnej półki. Firma powstała
ponad 30 lat temu, przebywając długa drogę od tradycyjnego rzemieślnictwa, do zaawansowanych linii
produkcyjnych. Nie porzuciła ona jednak wypracowanego rękami dawnych mistrzów szewstwa
doświadczenia – połączyła ona przeszłość z tym co najlepsze wśród nowoczesnych
syntetycznych, wysokiej jakości skóry, oraz zaawansowanych membran i podeszew.

tkanin

Marka nie boi się uciekać do łączenia egzotycznych zdawałoby się materiałów jak włókna kokosa, z
membraną GORE-TEX®, czy klasycznej licowanej skóry, lub odwrotnie syntetycznych oddychających
tkanin. AKU jako pierwsza wśród producentów butów górskich wprowadziła innowacyjną metodę
podklejania membrany GORE-TEX®, tworząc tym samym wysoce wodoodporne obuwie dla turystyki
górskiej. Ten ceniony lider obuwia outdoorowego w swojej ofercie posiada buty trekkingowe, buty
wysokogórskie, oraz obuwie łączące cechy modeli miejskich i terenowych dla kobiet, mężczyzn oraz
dzieci. Marka szczyci się gwarancją że każdy model wyprodukowanego obuwia jest ręcznie
dopracowywany oraz posiada indywidualny kod identyfikacji szewca. Stylistyka samych produktów
posiada charakterystyczny dla niej wygląd, cechujący się nowoczesnym designem, połączony z
klasycznym wyglądem, odwołującym sprawdzonych rozwiązań z przeszłości.
Wiele superlatyw, wiele odważnych deklaracji jak więc jest naprawdę? Czy rzeczywiście buty marki AKU
pełne zaawansowanych technologii są tak dobre jak zachwala je producent? Przyznam się że sam
posiadam już pewne doświadczenia w testach obuwia tej marki, jako że blisko dwa lata temu miałem
okazję testować, dzięki uprzejmości firmy RAVEN inny model ich butów – Bellamont FG MID GTX
(recenzje znajdziecie <<tutaj>>), które dosłownie zdeklasowały prawie wszystkie inne jakie miałem okazję
używać w życiu, dobitnie potwierdzając wysoką jakość i zasłużoną pozytywną opinię o marce AKU, buty
te służą mi zresztą do dnia dzisiejszego nie nosząc istotnych śladów zużycia.
Jednak był to model o innym przeznaczeniu, dedykowany do codziennego użytkowania w warunkach
miejskich, jak i okazjonalnych wypadów na łono natury za miasto, stąd z nieskrywaną radością przyjąłem
wiadomość, ponownie ze strony marki RAVEN, że mogę otrzymać do testów wariant górski butów AKU
model Transalpina GTX, jak się spisały w praktyce te buty, czy ugruntowały moja dobrą opinię o marce?
Serdecznie zapraszam do lektury recenzji gdzie znajdziecie odpowiedź na to pytanie...
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Dwa lata temu miałem okazję dzięki uprzejmości firmy RAVEN inne buty marki AKU – model Bellamont FG MID GTX

Pierwsze wrażenia – wygląd, budowa i warianty...

Gdy wreszcie kurier zadzwonił do moich drzwi dostarczając wyczekiwaną przesyłkę, nie mogąc się oprzeć
ciekawości, ale i niepewności, jako że zawsze w umyśle tli się wątpliwość odnośnie trafienia w rozmiar, by
nie rozpakować przesyłki z butami. Szybko uporawszy się z zewnętrznym opakowaniem zobaczyłem
znajomo wyglądający, estetyczny katon, z logiem marki AKU, tu w wersji pomarańczowo – czarnej...
Nareszcie mogłem wziąć do ręki buty AKU model Transalpina GTX.

buty AKU model Transalpina GTX od początku zachwycają atrakcyjnym designem i wieloma zaimplementowanymi w nich technologiami

Pora więc na pierwsze oględziny, buty dostępne są aż w sześciu wersjach kolorystycznych, sam
otrzymałem wersję szaro – zieloną z czarnymi noskami i spodnią zelówką, oraz dodanymi osobno szarymi
dobrej jakości sznurowadłami. Przyznam się że takie zestawienie kolorystyczne bardzo przypadło mi do
gusty, w przypadku odzieży górskiej, tudzież szczególnie butów, lubię odważniejsze i mniej tuzinkowe
zestawienia kolorystyczne, tu punkt dla marki AKU, która prawie w każdym z modeli swych butów
oferuje mniej i bardziej odważne ich warianty, dzięki czemu użytkownik może sam dobrać odpowiedni do
jego upodobań.

model AKU model Transalpina GTX dostępny jest aż w sześciu wariantach kolorystycznych, tu od lewej:
blue – orange (niebiesko – pomarańczowe) / grey (szare) / brown – blue (brązowo – niebieskie)
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od lewej: grey – green (szaro – zielone / testowane) / black – green (czarno – zielone) / beige – ochre (beżowe – ochra)

Prócz koloru uwagę zwraca natychmiast ilość zastosowanych technologii w butach Transalpina GTX ,
jako tester od wielu lat mający do czynienia z różnymi w tym zakresie rozwiązaniami, zwracam zawsze
uwagę na obecność oznaczeń – logo, danych typów zaimplementowanych technologii. W omawianych
butach od razu widzimy logo producenckiej membrany odpowiedzialnej za oddychalność buta – AIR
8000®, prócz tego charakterystyczne logo kolejnej membrany, tym razem odpowiedzialnej za
wodoodporność GORE-TEX®, kolejny producencki system IMS, oraz na koniec przysłowiowa wisienka na
torcie – rewelacyjna zelówka firmowana logiem Vibram®. Jak widzimy arsenał potężny, od razu wiemy że
mamy do czynienia z butami klasy premium, modelem bezkompromisowym, w którym nie zastosowano
żadnych półśrodków.

Już pierwsze oględziny butów AKU Transalpina GTX zdradzają że mamy do czynienia z modelem z górnej półki w którym dodano wiele zaawansowanych technologii, tu od lewej
metki określające niektóre z nich: membrana GORE-TEX® / AIR 8000® / Vibram®

O samych technologiach szerzej będzie nieco dalej, teraz wróćmy jeszcze do wyglądu butów Transalpina
GTX, jedną z często pojawiających się cech w butach marki AKU jest głęboki system wiązania, sięgający
czasem niemal samego noska. Kolejną typową cechą jest kształt cholewki, z doskonale wyprofilowanym,
wysokim podbiciem, sprawiającej wrażenie nieco masywnej, wyrażającej jasny przekaz – trwałość i
bezkompromisowość. W przypadku butów Transalpina GTX znajdziemy jednak nieco bardziej klasyczne
wzornictwo dla segmentu butów górskich, ale z całą pewnością nie oznacza to że jest nudne. Model
cechuje się sportowym rysem połączonym z nowatorską wielowarstwową zelówką, oraz znów typowo
dla AKU, z klasycznymi sprawdzonymi rozwiązaniami z przeszłości, jak sam profil cholewki i
bezawaryjny system sznurowania.

Cholewka...

Skoro padło już powyżej to słowo, przyjrzymy się bliżej cholewce, w modelu

Transalpina GTX jest ona
hybrydową konstrukcją, wykonaną z wstawek z naturalnej nubukowej skóry, oraz zaawansowanej
syntetycznej tkaniny wyposażonej we wspomniane dwie membrany (AIR 8000® i GORE-TEX®).

Wstawki
ze skóry mają dwa w tym wariancie odcienie, jasno i ciemno szary. Ten ostatni słusznie dodano wokół
rantu zelówki, co dodanie wpłynie na jego odporność na łapanie zabrudzeń. Nos buta chroni wykonany z
tworzywa sztucznego wysoki otok, usztywniając go i dbając o nasze palce, chroniąc je przed uderzeniami
o kamienie. Z pewnością uwagę zwraca również szereg małych otworów we wstawkach ze skóry, są to
dodatkowe kanały odprowadzające nadmiar ciepła z wnętrza buta. Rozlokowano je w newralgicznych
punktach, szczególnie narażonych na pocenie – na pięcie, oraz górnej części śródstopia.
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Cholewka w modelu Transalpina GTX jest hybrydową konstrukcją wykonaną z wstawek z naturalnej nubukowej skóry, oraz zaawansowanej syntetycznej tkaniny wyposażonej w
dwie membrany: AIR 8000® i GORE-TEX®, uwagę zwraca też wysoki profil zelówki, oraz szeroki, usztywniający ten rejon otok na noskach butów.

Całości cholewki dopełnia wszyty na całej długości, bardzo dobrze wyprofilowany język, w całości
wykonany z takiej samej tkaniny jak cholewka, w kolorze właściwym dla danego wariantu butów, w moim
przypadku zielonym, dodatkowo na szczycie języka znajdziemy naszytą łatkę ze skóry nubukowej. Na niej
zaś natrafimy na logo marki, kod modelu (w tym przypadku 342) oraz numer buta. Model Transalpina
GTX sięga nieco ponad kostkę, zapewniając bardzo dobre trzymania i ochronę stawu skokowego , o
czym więcej będzie w sekcji poświęconej testom praktycznym. Górny rant cholewki został wraz z
językiem tak wyprofilowany by dokładnie obejmował po zasznurowaniu nogę, z pogłębionymi liniami w
obrębie kostki by nie powodować na nią ucisku, nawet podczas bardzo dużego wykroku.

Na poszyciu cholewki dostrzeżemy niewielkie otwory wieńcząca kanaliki odprowadzające nadmiar ciepła i pary wodnej z wnętrza buta.

Brzeg górnego rantu cholewki został, podobnie jak rejon kostki, ścięgna Achillesa i górnej części języka,
podbity dodatkową warstwą sprężystej gąbki zapewniając znakomity komfort użytkowy. Z tyłu, w osi buta
dodano klasyczne pętle wykonane z czarnej taśmy z dodatkowym przeszyciem szarą nitką (w tym
wariancie kolorystycznym). Wszystkie newralgiczne szwy zdublowano.

5
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.

zdjęcie po lewej: model wyposażono w szeroki otok dobrze chroniący palce przed uderzeniami o kamienie, oraz dodatkowo usztywniający rejon noska / zdjęcie w środku i po
prawej: buty standardowo dla modeli górskich wyposażono we wszyty na całej długości, starannie profilowany i podbity gąbką język.

System sznurowania...
Model Transalpina GTX wyposażono w klasyczny, bezawaryjny system wiązania ,

na który składa się
przednia wykonana z taśmy, para szlufek, dalej trzech par metalowych oczek i trzech par metalowych
haczyków, przy czym najniższy z nich jest lekko cofnięty w stosunku do linii całego systemu. Zabieg taki
stosuje się by zmniejszyć tendencję do samoczynnego poluzowania sznurowadeł, oraz ułatwienia samego
ich wiązania, gdyż haczyk ten przeciwdziała popuszczaniu się sznurowadeł na niższych oczkach przed
ostatecznych ich zawiązaniem. Cofnięcie wymienionego haczyka różnicuje również siłę i stopień
naprężenia sznurowadeł w górnej części cholewki i śródstopia , zapewniając w pierwszym przypadku
właściwe trzymanie buta, w drugim poprawiając komfort użytkowy – rozwiązanie proste, eleganckie,
klasyczne, sprawdzone w wielu modelach butów górskich.

Buty AKU Transalpina GTX posiadają klasyczny, sprawdzony i bezawaryjny system wiązania, oparty na czterech parach oczek, z których pierwsza wykonana została z taśmy, a trzy
kolejne ze stali, oraz trzech par haczyków, w których, znów klasycznie najniższy cofnięty jest lekko ku tyłowi, co ułatwia wiązanie, oraz różnicuje stopień napięcia sznurowadłem w
poszczególnych jego sekcjach (dolnej i górnej części cholewki)

Z pewnością na wyróżnienie zasługuje tu wysoka jakość samych haczyków, jak i oczek. Te ostatnie

co bardzo wydajne podnosi komfort ich
wiązania, ale też i walnie przyczynia się do minimalizacji tarcia na oczkach, przeciwdziałając ścieraniu się
okładziny sznurówek, a w efekcie chroniąc je przed zniszczeniem i zerwaniem. Dla porządku tylko dodam
informację że by system taki mógł działać trzeba wykorzystywać sznurówki o okrągłym – nie płaskim –
przekroju.
wyposażono w mosiężne rolki płynnie prowadzące sznurówki
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Z pewnością warto wyróżnić jakość systemu wiązania, wszystkiego jego elementy wykonano z wysokiej jakości stopu, a dolne oczka wyposażono w mosiężne rolki płynnie
prowadzące sznurowadła, chroniąc je przed przetarciem i ułatwiając wiązanie buta.

Znów jak wykazały wielogodzinne testy w terenie, system sznurowania doskonale sprawdza się w
praktyce, sznurowadła przez cały dzień marszu nie uległy poluzowaniu, a samo ich wiązanie i
rozwiązywanie jest czynnością nie wymagająca wysiłku.
Transalpina GTX od kuchni – czyli zelówka i technologie...

Jak na nowoczesne, plasowane w górnej półce butów trekingowych model AKU Transalpina GTX może się
wylegitymować wieloma zaimplementowanymi technologiami podnoszącymi walnie ich zalety użytkowe.
Przejrzyjmy się więc im bliżej, wśród zastosowanych w butach rozwiązań natrafimy na takie rozwiązania
jak:
AIR 8000®

Producencka membrana, ulokowana pomiędzy warstwami poszycia cholewki odpowiedzialna za transport
nadmiaru ciepła i pary wodnej w wnętrza butów, oraz równocześnie nie przepuszczająca wespół z drugą
poniżej wymienioną wody do ich wnętrza. Liczba „8000” w nazwie nie jest przypadkowa, oznacza
wydajność tejże membrany, tu 8.000 g/m2 / 24 godziny, a odporność na przenikanie do jej wnętrza wody
około 1 bara.
GORE-TEX® Performance Comfort

Drugi z systemów, współdziałający z powyższym AIR 8000® ten jednak ma przede wszystkim za zadanie
ochronę wnętrza buta przed wodą, podobnie jak wymieniona membrana również GORE-TEX® umożliwia
swobodny jednokierunkowy (z wnętrza butów) przepływ pary wodnej, równocześnie stanowiąc
najważniejszą linię obrony przed wodą. Membrana GORE-TEX® jest jedną z najskuteczniejszych i bardzo
cenionych, spotykamy ją w szerokim wachlarzu odzieży dedykowanej do sprostania skrajnym warunkom
pogodowym, w tym w szczególności właśnie w odzieży i obuwiu górskim.
Obecność dwóch tak zaawansowanych systemów dbających o komfort termiczny i wodoodporność w
butach AKU Transalpina GTX doskonale pokazuje nie tylko dbałość producenta o jakość swych
produktów, ale wspaniale rokuje pod kątem komfortu użytkowania, co znalazło swoje dobitne
potwierdzenie w testach terenowych.
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W butach AKU Transalpina GTX dodano wiele zaawansowanych technologii które walnie podnoszą ich komfort użytkowy,
zapewniając doskonałą paroprzepuszczalność (AIR 8000®) i wodoodporność (GORE-TEX® Performance Comfort)

Vibram® Cloud

Buty posiadają wielowarstwową podeszwę z zelówką VIBRAM® typ Vibram® Cloud, sądzę że samej marki
specjalnie przedstawiać nie trzeba, jest ona obecna w zdecydowanej większości zaawansowanych modeli
butów górskich, choć nie tylko, w przypadku recenzowanych wcześniej butów AKU Bellamont FG MID
GTX, gdzie zastosowano podeszwę VIBRAM® PREDATOR II EcoStep, była ona dedykowana do zgoła
innego typu użytkowania, tudzież w warunkach przede wszystkim miejskich i okazjonalnym terenowym.
Jak widzimy istnieją zróżnicowane warianty tej jednej z najbardziej znanych i cenionych typów zelówek.
Cechą łączą je wszystkie jest budowa strefowa, na którą składa się kilkuwarstwowa podeszwa o
zróżnicowanej sprężystości i gęstości wykorzystanej gumy, lub tworzywa. W przypadku omawianej
zelówki Vibram® Cloud mamy do czynienia z wielowarstwową podeszwą, połączoną z kilkoma innymi, w
tym producenckimi, systemami.
Podeszwa zewnętrzna
Budowa strefowa, wykonany z dwóch rodzajów mieszanki gumy, o zróżnicowanych właściwościach
trakcyjnych,

zewnętrza (czarna) twardsza, odporniejsza na ścierania, zapewnia trwałość, oraz doskonałe
trzymanie buta na podłożach twardych, jak skała, teren mieszany z przewagą kamieni i skał, druga (szara)
wykonana z miększej mieszkanki gum, ma za zadanie niejako „przyklejać” się do bardzo śliskich
powierzchni, jak mokra trwa, czy błoto (system Megagrip).
Ulokowania po stronie zewnętrznej twardszej części zelówki nie jest przypadkowe, są to bowiem rejony w
naturalny sposób bardziej narażone na kontakt z gruntem, o większym obciążeniu generowanych podczas
chodu, stąd właśnie muszą cechować się większą odpornością mechaniczną. Prócz tego standardowo dla
zelówki Vibram® wyposażono ją w samoczyszczący się bieżnik.
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Buty posiadają cenioną i popularną podeszwę marki Vibram® model Cloud, stanowi ona integralną część kilkuwarstwowej zelówki,
połączonej z producenckim systemem IMS³ (Internal Miosole system)

Śródpodeszwa

Środkowa część całego systemu zelówki, wykonana ze sprężystego tworzywa EVA / PU, doskonale
amortyzującego uderzenia stóp o grunt podczas marszu – jest to warstwa współpracująca z producenckim
system IMS³ (Internal Miosole system). Podeszwa wewnętrzna IMS³ (Internal Miosole system) to system
wewnętrznej śródpodeszwy, stanowiący skuteczne rozwiązanie tłumiące wstrząsy podczas marszu i
zapobiegający przesuwaniu stopy na boki oraz do przodu. Zwiększa oddychalność, izolację termiczną,
zarządzanie parą wodną, oraz przyspiesza proces suszenia.
W warstwie tej dodano również system EXO / Exoskeleton ,

wykonany z lekkiego poliuretanu przez
wtrysk (czasem przez spray) tworzący zewnętrzny szkielet unoszący linię buta ku pięcie
charakterystycznie w górę, chroniąc ją i zapewniając bardzo skuteczną stabilizację chodu w
zróżnicowanych terenie. Struktura asymetryczna z szerszą częścią wewnętrzną i podniesioną strefą
środkową wspiera anatomiczne ruchy stawu skokowego, równocześnie chroniąc go przed kontuzją. Inną
ważną zaletą systemu EXO / Exoskeleton jest jego niska waga własna przekładająca się na znikomy
wpływ na ogólną wagę buta.

Podeszwa Vibram® Cloud zintegrowana jest z śród-podeszwą wykonaną ze sprężystego tworzywa EVA / PU, doskonale amortyzującego uderzenia stóp o grunt podczas marszu –
jest to warstwa współpracująca z producenckim system IMS³ (Internal Miosole system). Całość zamknięta jest w systemie EXO / Exoskeleton, wykonany z lekkiego poliuretanu –
schemat budowy podeszwy AKU (pobrany ze strony producenta) widać po stronie lewej, wydajnie stabilizującego chód, zabezpieczającego staw skokowy i podnoszący komfort
użytkowania.

Wkładka wewnętrzna: Anatomical FIT / AKU 2 Exclusive Density Midsole
Jedną z powtarzających się cech butów marki AKU jest zaawansowana, wielowarstwowa wkładka
wewnętrzna.

W modelu

Transalpina GTX natrafimy na anatomiczną – system Anatomical FIT,

czterowarstwową wkładkę,

która cechuje się doskonałym dopasowaniem do indywidualnego kształtu
stopy, przy czym warto pamiętać że proces ten przebiega w czasie i w butach trzeba po prostu
pochodzić, aby wkładka dobrze się dopasowała. Wkładka ta stanowi integralną część systemu IMS, warto
również wiedzieć w zależności od typu buta dostępnych jest wiele jej wariantów.
W omawianych butach przyglądając się jej budowie, dostrzeżemy pierwszą, dolną warstwę,

wykonaną z
paroprzepuszczalnego, półtwardego filcu, o wysokim, kształtowanym profilu, obejmującym dolną część
pięty, dalej żółtą warstwę ze sprężystej pianki EVA .

Są to dwa zasadnicze tworzywa z których wykonano
wkładkę (AKU 2 Exclusive Density Midsole ) dwa pozostałe do okładzina samodzielnej części wkładki
filcowej, oraz zewnętrzna okładzina z pianki EVA cechująca się wysoką odpornością na ścieranie, jako
narażonej na bezpośredni kontakt ze skarpetami, oraz czynnie biorąca udział w transporcie nadmiaru
wilgoci. Tkaniny te dzięki swojej strukturze i typowi włókien, stawiają również odpowiedni opór stopie,
utrzymując ją wewnątrz buta w miejscu.
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zdjęcia od lewej: buty wyposażono w czterowarstwową zaawansowaną wkładkę (AKU 2 Exclusive Density Midsole), która wraz z pozostałymi systemami, w tym system IMS³ i
system EXO dbają o wysoki komfort, bierze ona też czynny udział w procesie odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej z wnętrza butów / zdjęcie w środku i po prawej:
cholewka buta w górnej części została starannie wyprofilowana, oraz podbita gąbką by zapewnić maksymalny komfort podczas wielu godzin marszu

Przyglądając się powyżej, niezwykle przecież długiej i bogatej liście technologii i systemów
zastosowanych w butach Transalpina GTX, trudno nie ulec zachwytowi, wszak wiele z nich to rozwiązania
z górnej półki, jednak słowa choćby określały najlepsze z technologii, nadal pozostają tylko teoretycznymi
obietnicami, dopiero realne wykorzystanie butów w terenie górskim pozwala na faktyczną ocenę
skuteczności tych systemów, pora więc najwyższa odejść od rozważań stricte warsztatowych i ruszyć z
butami Transalpina GTX na wypad w góry...
Komfort w praktyce czyli testy terenowe...

Kończąca się właśnie zima wpierw niemrawa, potem raz atakująca, raz znów się wahająca czy nie
zamienić się miejscami z jesienią, ostatecznie dość długo nie chce opuścić wyższych partii Beskidów,
gdzie powyżej 900m n.p.m. w połowie marca wciąż panowały warunki prawdziwie zimowe... to właśnie
legło u podstaw tego że dość długo odkładałem bliższe zapoznanie się z butami AKU Transalpina GTX.
Wreszcie zdecydowałem że nie sposób dłużej odwlekać tego wypadu, wszak i ja byłem niezwykle ciekaw
możliwości tych tak zachwalanych butów, tym bardziej że miały one zastąpić moje wysłużone stare
wiarusy buty Alpinus Sherpa II , podjąłem więc decyzję o wypadzie w Beskid Mały, licząc że jego niższe
szczyty przywitają mnie bardziej już wiosennymi warunkami, od tych jakie panowały w wyższych partiach
Beskidu Śląskiego.

Moje plany testowego wypadu w butach AKU Transalpina GTX skutecznie blokowała sama aura, gdyż w połowie marca, w wyższych partiach Beskidu Śląskiego, wciąż panowały
warunki zimowej – tu na zdjęciu po lewej zejście z Klimczoka 1117m n.p.m. w kierunku widocznej w dole Przełęczy Kowiorek, oraz Schroniska PTTK pod Klimczokiem (za nim szczyt
Magury), stąd wybór padł na nieco niższy Beskid Mały, gdzie w większości panowały już wczesnowiosenne warunki, tu na zdjęciu po prawej początek wypadu testowego, widok na
szczyt skrywający na zboczach Skałę Czarownic

Na wypad testowy wybrałem lubiany przeze mnie szlak, gdyż wciąż jest on stosunkowo rzadko
odwiedzany przez turystów, z Wilkowic Huciska na Skałę Czarownic i dalej w kierunku Magurki
Wilkowickiej. Tu przyznaję się też do ewidentnego błędu, tak, tak, wiem że nie powinno się w
niesprawdzonych butach, od razu ruszać na wielogodzinną trasę, tym niemniej z braku możliwości
takowego zapoznania wcześniej, pokładałem wiarę w wszystkie te zaawansowane systemy, jak i bardzo
dobre doświadczenia z innym, już wymienionym modelem butów AKU Bellamont FG MID GTX.

Pierwszą rzeczą która uderzyła mnie już po kilkunastu minutach marszu, jeszcze po asfalcie, w trakcie
podchodzenia na szlak, była niezwykła wygoda modelu Transalpina GTX. Buty zachowywały się wręcz
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jak szyte na miarę, doskonale trzymając stopę, nie dopuszczając do żadnych jej przemieszczeń.

Bardzo
miłym dodatkiem okazał się system redukcji uderzeń stóp o grunt IMS³, dający uczucie lekkiego

Początkowo uczucie było dość dziwne,
chód był nieco miękki, ale szybko docenia się korzyści z tego płynące dla samych stóp, gdyż skutecznie
przekłada się to na niezmniejszenie obciążeń stawów i walnie poprawie komfort marszu po twardym
podłożu.
sprężynowania wkładki pod naciskiem stopy o beton chodnika.

zdjęcia od lewej: początek trasy, prowadzący przez zabudowania gminy Wilkowice, wiódł betonowym chodnikiem, już na tym etapie szybko doceniłem wspaniałą wygodę butów
AKU Transalpina GTX, to spoglądając w stronę wciąż zaśnieżonego Beskidu Śląskiego, z dominującym masywem Skrzycznego / po kilkunastu minutach podążania asfaltem i
betonowym chodnikiem, trafiłem na szutrową drogę, prowadzą w stronę ściany lasu – na właściwy start górskiej części trasy...

Gdy nareszcie minąłem ostatnie zabudowania wchodząc do wciąż jeszcze pogrążonego w zimowym śnie
lasu, bardziej jesiennego niż wiosennego, typowo dla Beskidu Małego o tej porze roku szlak wypełniała
gruba warstwa błota, zmieszana z śliskimi, mokrymi kamieniami i wystającymi głazami. Pomyślałem że
właśnie o takie warunki mi chodziło, o to by były one jak najbardziej zróżnicowane, co pozwoli
przetestować buty na każdym z typów podłoża.

zdjęcia od lewej: na starcie szlaku, wciąż jeszcze czyściutkie buty AKU Transalpina GTX / autor tuż po starcie na trasę, tu początek podejścia pod Skałę Czarownic

Minuty mijały na mozolnym zdobywaniu wysokości, jako że do pokonania było na stosunkowo krótkim
odcinku blisko 500m deniwelacji, a ja coraz bardziej doceniałem doprawdy niezrównaną wygodę butów
AKU Transalpina GTX, tym co jednak jest tu ważniejsze to fakt że doskonale radziły one sobie na tym
zróżnicowanych podłożu. Zarówno na błocie, kamieniach zachowywały one pełna stabilność, dobrze się
trzymając. Podeszwa Vibram® Cloud skutecznie chroniła zarówno przed przednimi, jak i bocznymi

co należy zaliczyć na jej ogromy plus, często bowiem zdarza się że podeszwy nie radzą sobie
równie skutecznie z oboma typami uślizgów.
uślizgami,
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zdjęcia od lewej: jedną z moich fotograficznych pasji jest fotografowanie potoków górskich, często wiąże się to z przedzieraniem przez gęste zarośla, błoto, a nawet brodzenie w
potokach w celu poszukiwania lepszego miejsca dla ujęcia, co stanowi spore wyzwanie dla wszystkich butów – z próby tej omawiany model wyszedł bez szwanku / autor na Skale
Czarownic, Beskid Mały 16.03.2017

...podczas odpoczynku tuż przy Skale Czarownic – po prawej sama skała

Również mokra trawa nie była specjalnym wyzwaniem dla tej podeszwy, nieco gorzej natomiast było z
przyczepnością na łatach mokrego śniegu, na jakie natrafiłem w szczytowych partiach, podążając w
kierunku Czupla – najwyższego szczytu Beskidu Małego (wchodzącego w skład Korony Gór Polskich). Tu
jednak ważna uwaga – to absolutnie nie jest niuans tej podeszwy, gdyż została ona zaprojektowana do
użytkowania przede wszystkim właśnie na błocie, trawie, skale, a nie śniegu, gdyż pamiętajmy że buty są
przeznaczone do użytkowania w trzech porach roku: wiosna / lato / jesień. Tym nie mniej nawet w tych
warunkach nie była to jakaś dramatyczna zmiana przyczepności, buty nadal dobrze sobie radziły, nieco
tylko gorzej w poślizgach bocznych.

Dnia kiedy przeprowadzałem wypad testowy z butami AKU Transalpina GTX, sama natura zdawała się przygotować ku niemu wyśmienite warunki, miałem na trasie większość
możliwych typów podłoża w tym: suche i mokre skały oraz kamienie, mokrą trawę, aż nadto błota, a w okolicach Czupla śnieg...
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od lewej: Punkt Widokowy „Babczaki” na trasie z Skały Czarownic w stronę Magurki Wilkowicki /
...gdzieś w okolicach 800m n.p.m. ponownie natrafiłem na bardziej zimowe, niż letnie warunki

No właśnie błoto... mokry śnieg, głazy i trawa, do tego zarośla, oraz standardowo dla mnie jako
zapalanego fotografa nie mogącego się oprzeć czarowi górskich potoków brodzenie w wodzie, wszystko to
stanowiło nie lada wyzwanie dla wodoodporności butów, oraz odporności mechanicznej poszycia
cholewki. Po dniu marszu w tych warunkach, wnętrze buta było absolutnie suche, podobnie jak i
skarpety,

co

bardzo

pozytywnie świadczy

o zastosowanych

w

nich

membranach

GORE-TEX®

Performance Comfort i AIR 8000® ,

przy czym, co zawsze podkreślam, proszę pamiętać że nie ma czegoś
takiego jak w pełni wodoodporne buty górskie – takie to są tylko... gumowce, natomiast rolą membran w
butach trekingowych jest maksymalne wydłużenie czasu w jakim pozostaną one suche. I ten cel osiągnięto
z nawiązką w modelu AKU Transalpina GTX, łącznie przejście trasy, wraz z niezliczonymi postojami na
fotografowanie, krążeniem po zagajnikach i zaroślach w poszukiwaniu lepszego miejsca dla ujęcia, zajęło
mi sześć i pół godziny, z czego przez zdecydowaną większość buty były wystawione na kontakt z mokrym
podłożem, zapewniając wodoszczelność i komfort termiczny.

Na szlaku w stronę najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego – Czupla, przywitał mnie rozmiękły, a dalej zmarznięty śnieg, również w tych warunkach buty AKU Transalpina GTX
zapewniły mi znakomity komfort termiczny, a zelówka poprawną przyczepność...

Po umyciu butów z beskidzkiego błota mogłem przyjrzeć się też wpływowi niezliczonych uderzeń o
kamienie, przedzieranie się przez kolczaste krzewy malin i ostrężyn, jaki wywarły na tkaninę cholewki i
samą zelówkę. Zarówno jedna jak i druga nie nosiła żadnych śladów tego starcia, co bardzo dobrze rokuje
na ich przyszłe użytkowanie i trwałość. Na koniec warto dodać że buty Transalpina GTX były testowane z
szerokim zakresie temperatur od +12°C do -2°C, w każdej z nich zapewniając uczucie wysokiego
komfortu termicznego, nie dopuszczając ani do przegrzania, ani wychłodzenia stóp.

13
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.

Autor na tle najważniejszego szczytu Beskidu Małego Czupla, po prawej już na nim...

zdjęcia od lewej: widok ze szczytu Czupla na Beskid Mały, tu z dominującym, charakterystycznym ściętym szczytem góry Żar ze zbiornikiem
elektrowni szczytowo-pompowej, za nim widoczny szczyt Kiczery / ...zejście z Czupla w kierunku Czernichowa przez Suchy Wierch

Podsumowanie...

Buty górskie to bezsprzecznie jeden z najważniejszych fundamentów, udanych i podnoszących
bezpieczeństwo wypadów na górskie szlaki elementów odzieży. To one stojąc na pierwszej linii
zapewniają nam podczas długiego marszu, często z dużym dodatkowym obciążeniem w plecaku, ochronę
przed wodą, niskimi, lub odwrotnie wysokimi temperaturami, wreszcie to one mają chronić nas przed
poślizgami i upadkami.

Zdjęcia od lewej: tamtego „testowego” dnia aura uraczyła mnie pełnym spektrum warunków, z przewagą znacznego zachmurzenia i silnego wiatru, jednak wieczorem już na
ostatnim odcinku szlaku, wiodącym z Czupla do Czernichowa, żegnała mnie imponującym zachodem słońca, tu tonące w purpurze i granatu wieczora szczyty Beskidu Małego, w
dole rzeka Soła i widoczna już Gmina Czernichów / kolejny z leśnych potoków sfotografowanych podczas wypadu testowego w butach AKU Transalpina GTX

Czy warto więc wydać niemałą przecież kwotę na buty AKU Transalpina GTX? Jednym słowem tak –
dobry but górski, choć nie tani, nie kupuje się na jeden sezon, a ich wysoka jakość, komfort użytkowy i

Jest to więc słuszna inwestycja we własne
bezpieczeństwo, oraz wygodę i tu buty AKU doskonale wpisują się w te potrzeby, jeśli więc poszukujecie
zaawansowanego obuwia, na lata, które będzie wiernym towarzyszem waszych górskich wojaży gorąco
termiczny, amortyzują się przez lata użytkowania.

polecam model Transalpina GTX.
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zdjęcia od lewej: panorama na Beskid Śląski, widziana ze szlaku z Magurki Wilkowickiej na Czupel /
...już prawie na mecie – widok na gminę Czernichów, rzekę Sołę, oraz szczyty Beskidu Małego o zachodzie słońca

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
bardzo wysoki komfort użytkowania
bardzo dobra przyczepność zelówki na zróżnicowanym podłożu
doskonała termoregulacja
skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
wodoodporność
trwałość i staranne wykonanie
zaawansowane technologię
doskonałe trzymanie na stopie
indywidualne dopasowanie do kształtu stopy
atrakcyjny wygląd łączący klasyczne wzornictwo z nowoczesnym sportowym zacięciem
wysokiej jakości materiały
skuteczne tłumienie uderzeń stóp o grunt

Wady:

•

nie stwierdzono

Technologie:

Przydatne linki:
•
•
•
•
•
•
•

Strona sklepu AKU z butami Transalpina GTX: https://www.aku.it/en/product/shop_en/trekking/transalpina-gtx-greygreen_en.html#tabs-2
Oficjalna strona firmy AKU: http://www.aku.it/en
Podeszwa VIBRAM® PREDATOR II EcoStep:
http://www.ceneria.pl/Eko_stopy_dzieki_podeszwie_Vibram_i_obuwiu_Aku,10889,949,0,1,I,informacje.html
Film promujący buty AKU Transalpina GTX: https://www.youtube.com/watch?v=0X1D-5fdiNk
Strona producenta podeszwy VIBRAM®: http://eu.vibram.com/en
Strona producenta membrany GORE-TEX®: http://www.gore-tex.pl/remote/Satellite?
childpagename=goretex_pl_PL/fabrics_cont_land_c/NavLanding&pagename=SessionWrapper&navid=HomeLanding
Firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: http://outdoor.ravenco.eu/o-firmie/
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Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
•

buty AKU Bellamont FG MID GTX

Do testów dostarczyła firma:

Raven

www.ravenco.eu

autor serdecznie dziękuję za udostępnienie
do testów butów AKU model Transalpina GTX

Tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych
butów AKU Transalpina GTX, oraz schematu systemu IMS³ pobranych ze strony producenta marki AKU
(http://www.aku.it/en / https://www.aku.it/en/stories/ims-en.html ):

Sebastian Nikiel
22.03.2017

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