
Nazwa: koszulka z długim rękawem
Płeć: męska
Model: Windridge LS
Producent: Marmot
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory: ciemno stalowy (ciemno szary) / jasno 
stalowy (jasno szary) / biały / czarny / niebieski / żółty 
Materiały: syntetyczne / 100% poliester 
Oddychalność: TAK / oddychająca tkanina + wstawki z
siateczki po bokach
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK 
Termoizolacja: TAK
Waga: 180g dla rozmiaru L
Technologie: 
ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania UV /
współczynnik ochrony UPF na poziomie 50
Inne: płaskie szwy, logo marki nadrukowane srebrną
odbijającą światło farbą, krój umożliwiający swobodne
poruszanie, szybkie schnięcie
pranie: 

• prac w 30°C
• nie chlorować i nie wybielać
• suszyć w pozycji pionowej 
• nie czyścić chemicznie
• nie prasować

Średnia cena: od 79,90 do 149,99 zł (stan na dzień 14.09.2016 www.ceneria.pl)

Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie:   
Lekka męska koszulka z długim rękawem, wykonana z zaawansowanej tkaniny syntetycznej, cechującej się
wysokim komfortem użytkowym, elastycznością, odpornością mechaniczną, szybkim schnięciem i doskonałą
oddychalnością, przeznaczona do uprawiania szerokiego wachlarza sportów, jak wspinaczka, turystyka piesza,
jazda na rowerze, bieganie, po codzienne miejskie użytkowanie. 

Tytułem wstępu:
Kiedy otrzymałem od firmy Raven informację że mogę otrzymać do testów koszulkę z długim rękawem marki
MARMOT byłem wielce uradowany, marka ta bowiem należy nie tylko do górnej półki wśród producentów
odzieży i  sprzętu outdoorowego, ale sam wysoko ją cenie.  Miałem też już przyjemność testować, również
dzięki  uprzejmości  firmy  Raven,  polar  MARMOT model  Warmlight (recenzja  <<tutaj>>),  który  wówczas  w
testach udowodnił klasę produktów tej marki. 

Mając w pamięci świetne właściwości wspomnianego polaru, przyznam że wysoko postawiłem poprzeczkę
oczekiwań względem koszulki MARMOT model Windridge LS. Jak wypadła w praktyce, czy ugruntowała moją
opinię o marce, a może jednak zawiodła? Na te i inne pytanie odpowiedź znajdziecie w poniższej recenzji, do
lektury której serdecznie zapraszam. 

Charakterystyka:
Wydawać by się mogło cóż tu recenzować, ot koszulka z długim rękawem i tyle... może nieco ładniejsza, z
lepszej  tkaniny,  z  pewnością  znacznie droższa i  to  wszystko...  a  jednak – jednak jest  o czym pisać,  gdyż
pomimo że to często najmniej ceniona część garderoby, różnice pomiędzy dobrą a kiepskiej jakości koszulką,
poznał każdy kto miał okazję użytkować koszulkę typu „no name” z niskiej jakości tkanin syntetycznych, oraz
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koszulkę z wyższej półki jakościowej, znanych marek outdoorowych. 

Najpierwszą z różnic jakie zauważycie to gospodarka termiczna, tanie koszulki tu najszybciej polegają, słabo
lub wcale nie odprowadzając nadmiaru ciepła, doprowadzając do silnego spocenia oraz przegrzania i odwrotnie
w dni chłodniejsze po przegrzaniu podczas aktywności fizycznej podczas postoju, prowadzą do wyziębienia, co
może być nawet potencjalnie szkodliwe dla naszego zdrowia. Durgą z ważkich różnic jest odporność dzianin na
oddziaływania mechaniczne, również tu często tanie koszulki zwodzą, już po kilku praniach wyglądając jak
stare,  zużyte...  szmaty.  Jak więc widzicie wbrew pozornej  płytkości zagadnienia,  jest  tu kilka ważnych do
omówienia wątków. 

Wygląd i budowa...
Koszulka  MARMOT Windridge LS od  pierwszego  kontaktu  zachwyca  swym stonowanym,  pozostającym w
zgodzie  z  nowoczesnymi  trendami  odzieży  sportowej  i  outdoorowej  wzornictwem.  Nie  znajdziemy  tu
krzykliwych wstawek z tkanin w jaskrawych kolorach, brak też dużych grafik i logotypów. Zamiast tego mamy
doskonale wyważoną formę i funkcję. Jedynymi dodatkami graficznymi jest nadrukowane na piersi, po stronie
lewej nazwa marki i jej logotyp umieszczony na plecach tuż poniżej karku. Oba akcenty nadrukowano srebrną,
odbijającą dobrze światło farbą, co dodatkowo podnosi naszą widoczność po zmierzchu. 

Koszulka MARMOT Windridge LS cechuje się stonowanym, doskonale dopasowującym się do zróżnicowanych zadań, 
niekrzykliwym wzornictwem (zdjęcia pobrane z strony producenta www.marmot.com)

Sam kształt koszulki nieco różni się od typowej dla elastycznych bluz / koszulek, dopasowanej do ciała formy,
jest  ona lokowana pomiędzy wspomnianą odzieżą  ściśle  dopasowaną do ciała,  a  odzieżą luźniejszą.  Sama
marka MARMOT wprowadziła tu specjalną klasyfikację swych produktów, mamy więc odpowiednio do wyboru:

• Athletic / Tailored shoulder / Fitted hem – odzież ściśle dopasowana
• Semi-Fit /  Relaxed shoulder / Tapered hem – odzież o średnim dopasowaniu, luźniejsza w barkach,

łokciach i talii 
• Regular / Relaxed shoulder / Straight hem – typowa odzież o luźniejszym kroju 
• Relaxed / Dropped shoulder / Loose Hem – odzież luźna zapewniającą dużą swobodę ruchu

Koszulka Windridge LS należy do linii Semi-Fit i to w dużej mierze determinuje jej budowę. Wygląd koszulki
jest  hybrydą dopasowanej,  o  anatomicznych kształtach odzieży,  z  nieco luźniejsza bluzą. Jest  ona  nieco
swobodniejsza  w ramionach,  barkach,  oraz  talii.  Takie  rozwiązanie  z  pewnością  zapewni  wysoki  komfort
użytkowy, oraz pełną swobodę ruchu. Temu ostatniemu sprzyjają również właściwości samej tkaniny z której
wykonano koszulkę. 
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Marka MARMOT wprowadziła systematykę typów odzieży pod kątem jej dopasowania do ciała, od lewej: Athletic, Semi-Fit, Regular, Relaxed – koszulka MARMOT Windridge LS należy do
linii Semi-Fit o nieco luźniejszej formie, co w połączeniu z dużą elastycznością tkaniny zapewnia pełną swobodę ruchów (zdjęcia pobrane z strony producenta www.marmot.com).

Jest to zaawansowana technologicznie tkanina syntetyczna, o bardzo dobrych cechach termoaktywnych,
oraz wysokiej  odporności mechanicznej.  Tkanina ma miękką, lejącą się formę, o gładkiej,  przyjemnej w
dotyku  fakturze,  przypominającej  nieco...  jedwab.  Pomimo  niskiej  swej  gramatury,  jak  wykazały  testy
praktyczne,  o  czym  więcej  niżej,  rzeczywiście  doskonale  odprowadza  nadmiar  ciepła  podczas  naszej
aktywności,  a  równocześnie  chroni  przed  wiatrem i  wychłodzeniem na  postojach.  Czynnikiem dodatkowo
dbającym o skuteczny transport ciepła z wnętrza koszulki  są boczne wstawki z siateczki.  Na komfort z
pewnością pozytywnie wpływają również płaskie szwy eliminujące niebezpieczeństwo jakichkolwiek obtarć. 

Jednymi akcentami graficznymi w koszulce są nadrukowane srebrną, bardzo dobrze odbijającą światło farbą, nazwa marki i logotyp, na klatce i z tyłu tuż poniżej karku.

Warto  również  podkreślić  że  tkanina  koszulki  zapewnia  dodatkową  ochronę  przed  szkodliwym
promieniowaniem  UV,  posiadając  współczynnik  ochrony  UPF  na  poziomie  50,  materiał  ten  nie  jest  też
szczególnie wymagający w praniu, koszulkę można prać w pralkach mechanicznych, w temperaturze 30°C,
używając łagodnych środków piorących, (nie wolno jej chlorować, wybielać, ani prasować). Po praniu ujawni
się  kolejna  z  zalet  tkaniny  koszulki  Windridge  LS –  szybkie  schnięcie,  również  w  terenie  gdy  podczas
wzmożonej aktywności mocno się spocimy, tkanina koszulki błyskawicznie wysycha. 
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Koszulka Windridge LS od pierwszego kontaktu sprawia jak najlepsze wrażenie, tkanina z której ją wykonano jest bardzo przyjemna w dotyku, 
miękka i lejąca, posiada ona również doskonałe właściwości termoaktywne, którym sprzyjają wszyte po bokach panele z siateczki (zdjęcie po prawej).

Wykończenie... tu również nic innego, jak tylko dodanie kolejnego plusa, do ogólnej oceny koszulki nie można
uczynić. Wszystkie szwy wykonano starannie, wszystkie są równe, brak podwójnych przeszyć, czy niedbałego
wykończenia.  Reasumując  biorąc  w  dłonie  koszulkę MARMOT Windridge  LS od  razu  czuć  że  mamy  do
czynienia z produktem wysokiej jakości, a jej stonowane wzornictwo sprawia że doskonale wkomponuje się
ona w każdy rodzaj aktywności, włącznie z codziennym miejskim użytkowaniem. 

Koszulka Windridge LS cechuje się bardzo starannym wykończeniem, model posiada płaskie szwy przeciwdziałające ewentualnym otarciom.

Windridge LS – koszulka w terenie...
Po części faktograficznej,  czas na praktyczną,  która jak zawsze z punktu widzenia oceny potencjału danej
rzeczy ma ważniejsze od teorii  znacznie.  Koszulkę  Windridge LS jak zawsze  starałem się  przetestować w
zróżnicowanych, odpowiednich dla danej rzeczy, warunkach. W tym przypadku były to wielogodzinne wypady
z aparatem w okalające Lipnik (dzielnica miasta Bielsko-Biała) zielone tereny, oraz wypad w góry, w Beskid
Mały. 

Koszulka Windridge LS dostępna jest w aż pięciu wariantach kolorystycznych co pozwala dopasować jej 
charakter do naszych indywidualnych upodobań (zdjęcia pobrane z strony producenta www.marmot.com).

Przyznam że nieco zwlekałem z rzeczowym testem, gdyż w drugiej połowie sierpnia panowały iście piekielne
temperatury, nawet powyżej 30°C (odczuwalnej temperatury w cieniu), co raczej nie było warunkami dobrymi
dla rzetelnej oceny potencjału tej koszulki... w końcu jednak, już pod koniec już sierpnia, pomimo że dnie nadal
były koszmarnie upalne (sam jestem raczej zimnolubny) wieczory, tuż po zachodzie słońca, stawały się szybko
chłodne, rozpiętość temperatur pomiędzy dniem, a wieczorem po zachodzie mogła sięgać nawet 10°C, takie
warunki starzały dogodną już okazję do testu. 

Tak  też  spakowawszy fotograficzny  szpej,  po  południu,  przy  temperaturze  początkowej  wynoszącej  27°C
ruszyłem na zielone pola i łąki. Zrazu naszła mnie myśl, że cóż mi szkodzi sprawdzić właśnie w tak wysokich
temperaturach  jak  koszulka  będzie  radzić  sobie  z  przegrzewaniem.  Pomimo  więc  że  wyglądało  to  nieco
zapewne dziwnie zważywszy na błękit nieba i żar z niego się lejący ubrałem się w koszulkę i ruszyłem dalej.
Mijały  minuty,  wreszcie  kwadranse,  a  potem  godzina,  czas  w  którym  już  dawno  spodziewałem  się
niemiłosiernie  spocić,  nic  takiego  jednak  nie  nastąpiło.  Koszulka  Windridge  LS  bardzo  pozytywne  mnie
zaskoczyła,  udowadniając  że  zapewniania  producenta  w  kwestii  oddychalności  nie  były  przesadą.  Cały
nadmiar ciepła był odprowadzany na zewnątrz, koszulka nie nasiąkła potem, zapewniając ciągłe uczucie
świeżości. 
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Podczas pierwszego wspólnego wypadu z koszulką Windridge LS postanowiłem sprawdzić jej oddychalność, zakładając ją pomimo temperatury wynoszącej 27°C, 
spodziewałem się że najdalej po kilkunastu minutach porządnie się spocę, a koszulka będzie mokra od potu... nic bardziej mylnego koszulka poradziła 
sobie w tych warunkach doskonale, skutecznie odprowadzając nadmiar potu na zewnątrz, pozostając cały czas suchą i zapewniając uczucie świeżości. 

Pomyślałem że  skoro tak  dobrze  radzi  sobie  w wysokich  temperaturach z  pewnością  nie  będzie  w stanie
zapewnić ciepła po zachodzie słońca... nic bardziej mylnego i tu koszulka Windridge LS bardzo pozytywnie
mnie zaskoczyła. Temperatura po zachodzie w ciągu niecałej godziny obniżyła się do 19°C, była to więc dość
radykalna zmiana warunków testowych. Jednak również w nich koszulka nie zawiodła, co więcej zapewniła mi
tak  wysoki  komfort  termiczny  że  kompletnie  zapomniałem  o  tym  że  ją  testuję...  nie  odczuwając
najmniejszego dyskomfortu, po prostu skupiłem się na fotografowaniu.

Po zachodzie słońca, gdy temperatura zaczęła radykalnie spadać, koszulka Windridge LS zapewniła mi doskonały komfort termiczny, nie dopuszczając do wychłodzenia...

W tym miejscu warto również wspomnieć o kolejnej z zalet modelu, wysokim komforcie użytkowym. Pierwszą
rzeczą  która  zwraca  uwagę  po  założeniu  omawianej  koszulki  jest  niska  waga,  jest  ona  wręcz  trudno
wyczuwalna,  drugą bardzo miła,  jedwabista,  lejąca,  faktura tkaniny.  W przypadku fotografii  plenerowej,  o
zróżnicowanym doborze  tematyki,  od  zdjęć  świata  makro,  po  majestatyczne  zachody słońca,  niesłychanie
ważną  rolę  odgrywa właśnie  wygodna  odzież,  która  nie  powinna  w żaden  sposób  krępować  ruchów,  ani
rozpraszać  podczas  pracy.  I  tak  właśnie  było  w  przypadku  Windridge  LS,  koszulka  w  żaden  sposób  nie
krępowała  moich  ruchów,  pomimo  ciągłego  schylania,  wyciągania  wysoko  ramion,  pracy  w  różnych
pozycjach. Jej wygoda i właściwości termiczne zasługują na najwyższe uznanie. 
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Różnica temperatury pomiędzy słonecznym popołudniem , a wieczorem po zachodzie słońca wyniosła aż 8°C, spadając z początkowej wartości 27°C do 19°C, 
nie zrobiło to specjalnego wrażenia na koszulce Windridge LS która zapewniła mi bardzo dobry komfort termiczny. Na zdjęciu po prawej widać 

jak skutecznie odbija światło nadrukowana nazwa marki (tu odbijając światło lampy błyskowej).

Koszulka odwiedziła ze mną również i szlaki górskie, w tym przypadku Beskidu Małego. Wypad testowy miał
już miejsce w drugiej połowie września, podczas pochmurnego, wietrznego, acz początkowo dusznego dnia.
Ponownie  z  premedytacją,  pomimo  wysokiej  temperatury,  ubrałem  koszulkę  na  T-shirt  i  rozpocząłem
wędrówkę. Po kilku dość stromych podejść, gdy pot zalewał mi oczy, koszulka po raz kolejny udowodniła swe
doskonałe  właściwości  termoaktywne,  nie  dopuszczając  do  przegrzania,  ani  też  wychłodzenia  podczas
postojów. Również niższe temperatury wieczorem, oraz chłodny wiatr nie zrobiły na niej większego wrażenia.
Można więc przyjąć że w komplecie z dowolnym termoaktywnym T-shirtem zapewni wystarczające ciepło i
ochronę przed zmiennymi warunkami termicznymi w okresie wiosny letnim. Sam użytkowałem ją w gwoli
ścisłości z koszulką firmy Karrimor Tech Sn30, z którą stworzyła zgrany duet. 

Kolejny z testów miał miejsce na szlaku w Beskidzie Małym, tu na starcie wędrówki, Straconka, szlak w kierunku Łysej Przełęczy, 
po lewej wodospad na potoku Zimnik, po prawej drogowskazy na Łysej Przełęczy.

Jest  jeszcze  jedna  rzecz  o  której  warto  wspomnieć,  piętą  achillesową  tkanin  syntetycznych  bywa  ich
wrażliwość na uszkodzenia powstałe w wyniku noszenia ciężkiego plecaka, czy aparatu na szyi, czyli inaczej
mówiąc tarcia. Tak było choćby w przypadku koszulki z długim rękawem BRUBECK model Crew Neck, która
bardzo szybko się szpetnie zmechaciła, również koszulki firmy Karrimor w tym wspomniana  Tech Sn30 ma
taką tendencję.  Jak się jednak okazało kłopoty te nie dotyczą koszulki Windridge LS która po wszystkich
wypadach testowych, w każdym przypadku z dość ciężkim plecakiem, nie nosi żadnych znamion uszkodzenia
tkaniny, rokuje to potencjalnie długie i bezproblemowe użytkowanie. 
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Zdjęcia od lewej: Straconka, zmierzając w kierunku Łysej Przełęczy – koszulkę Windridge LS testowałem tego dnia 
w duecie z tu widocznym T-shirtem Karrimor Tech Sn30 / ...za Łysą Przełęczą, zmierzając w kierunku Wilkowic...

Na zakończenie...
Słowo  na  zakończenie...  czy  warto?  Z  pewnością  można  znaleźć  wiele  tańszych  koszulek  tego  typu,  z
pewnością niektóre z nich początkowo będą dobrze spełniać swoje zadanie, powstaje jednak pytanie jak długo i
jak  skutecznie...  nie  jest  tu  moją  rolą  udowadniać  że  ta  cz  inna  koszulka  jest  najlepsza,  lecz  ocena  tej
konkretnej,  tu  koszulki  MARMOT  Windridge  LS.  Opierając  się  na  doświadczeniach  wyniesionych  z  lat
użytkowania podobnych koszulek, mniej lub bardziej znanych marek, mogę powiedzieć że  omawiany model
jest jednym z najlepszych z jakimi miałem do czynienia. 

Jej  staranne wykończenie,  wysokiej  jakości  tkanina,  jej  odporność mechaniczna,  jak i  nie  do przecenienia
bardzo  dobra  oddychalność,  szybkie  schnięcie,  ochrona  przed  wiatrem,  połączana  ze  swobodą  ruchów  i
bezproblemowym utrzymaniem w czystości,  czyni  z  koszulki  Windridge LS model  ze wszech miar  godny
polecenia. Jeśli więc tylko poszukuje wszechstronnej koszulki z długim rękawem, która posłuży wam przez
lata, koszulka MARMOT Windridge LS jest wariantem wartym rozważenia.

„focenie” podczas wypadów plenerowych z koszulką Windridge LS, tu od lewej: potok Zimnik w Beskidzie Mały, rejon 
podejścia pod Łysą Przełęcz / lato nieubłaganie odchodzi ustępując miejsca jesieni – tu las za Łysą Przełęczą w Beskidzie Małym

Zalety:
• bardzo niska waga
• doskonały transport wilgoci
• bardzo dobra oddychalność
• szybkie schnięcie
• komfortowy krój
• wysoka jakość tkaniny
• wysoka odporność na oddziaływanie mechaniczne 
• staranne wykończenie
• płaskie szwy
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• łatwe pranie
• duża ilość wariantów kolorystycznych

Wady:
• nie stwierdzono

Przydatne linki: 
• strona marki MARMOT – https://marmot.com/ 
• strona marki MARMOT / opis koszulki Windridge LS – https://marmot.com/products/details/windridge-ls 

Opracowania powiązane / podobne – w dziale SPRZĘT: 
• polar męski MARMOT model Warmlight – http://s-nikiel-mojegory.pl/sprzet/opisy/marmot.warmlight/marmot.warmlight.index.html 

Po lewej: potok Zimnik, Straconka, u stóp Beskidu Małego / autor podczas wieczornych testów koszulki Windridge LS...

Do testów dostarczyła firma: 

Raven 

www.ravenco.eu 

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów 
koszulki MARMOT model Windridge LS

Tekst i opracowanie:

Sebastian Nikiel
20.09.2016

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