
Nazwa: męskie termoaktywne, wodoodporne (waterproof) 
nieprzewiewne (windproof) zimowe rękawiczki 
Model: Explore Winter Waterproof Glove Mens
Producent: Karrimor
Dostępne rozmiary: L, XL, XXL
Materiały: 100% polyester
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: TAK
Winterproof (nieprzewiewne): TAK
Izolacja termiczna: TAK (tkanina termoaktywna) 
Inne: elastyczny ściągacz wokół nadgarstka, logo firmowe 
Karrimor wyszyte na zewnętrznej stronie rękawiczek, 
wewnętrzna wyściółka z tkaniny polarowej, klips 
umożliwiający spięcie pary rękawiczek, gumowana 
wyściółka śródręcza, wzmocnienia z gumowanej tkaniny 
sztucznej na czubkach wszystkich palców

Przeznaczenie: 
Ocieplane,  wodoodporne  (waterproof),  nieprzewiewne
(windproof) zimowe rękawiczki męskie, przystosowane do
użytkowania  w  niskich  i  bardzo  niskich  temperaturach.
Model  stanowi  zewnętrzną  warstwę ochronną dłoni  może
być  wykorzystany  w  zimowej  turystyce  górskiej,  oraz
innych sportach zimowych (narciarstwo, snowboard, rakiety
śnieżne..).

Budowa / wygląd:
Starannie  wykonane,  grube,  z  wysokiej  jakości  materiałów  męskie  rękawice  zimowe,  o  doskonałym
stosunku jakości do ceny. Model posiada dwu i trzy warstwową budowę, na które składa się:

– warstwa izolacyjna zewnętrzna / wodoodporna
– warstwa wewnętrzna ocieplająca / miękka tkanina polarowa
– dodatkowa  warstwa  zewnętrzna  wzmacniająca  w  newralgicznych  miejscach  rękawice  /  końce

palców, śródręcze / syntetyczna, gumowana tkania 

Rękawice  posiadają  również  przedłużany  mankiet,  oraz  ściągacz  wokół  nadgarstka,  dzięki  czemu
zmniejsza się prawdopodobieństwo dostania się wody, śniegu, czy zimnego powietrza do ich wnętrza.
Wyposażono je również w klips umożliwiający spięcie ich razem. Producent zadbał również o estetykę
rękawic, są one przeszyte białą nitką, co nawiązuje do białego, dużego loga Karrimor-a, które znajdziemy
po stronie zewnętrznej rękawic. 
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Opinia po testach:
Opisywanych rękawic używałem w sezonie zimowym 2012 / 2013 w warunkach silnych przymrozków (do
-26°C),  oraz  przy  zaleganiu  grubej  warstwy pokrywy śnieżnej  w  górach  typu  beskidzkiego,  podczas
zarówno turystyki pieszej, jak i turystyki na rakietach śnieżnych. 

W  wymienionych  warunkach  model  sprawdzał  się  znakomicie.  Pomimo  tak  niskich  temperatur  nie
odczuwałem  w  nich  nie  tylko  zimna,  ale  bywało  wręcz  bardzo  ciepło.  Również  reklamowana  i
gwarantowana przez producenta wodoodporność i nie przewiewność okazała się rzeczywistym faktem, a
nie tylko gagiem reklamowym. Pomimo wielu godzin na mrozie,  oraz zabaw w śniegu, intensywnego
torowania w zaspach dłońmi, rękawice nie zamokły, ich wnętrze pozostało suche i ciepłe. 

Jedynym  mankamentem do  jakiego  można  by  mieć  obiekcje  jest  nie  najlepsze  wykończenie  kciuka,
materiał został zszyty w kształt  spłaszczonego stożka,  bez zachowania anatomicznego kształtu, jest  on
również  zbyt  długi  przez  co  powstaje  luz  wywnętrz  rękawicy.  Utrudnia  to  precyzyjne  chwytanie
przedmiotów, uniemożliwia również precyzyjne czynności. Jest to jednak cecha dość typowa dla modeli ze
średniej półki cenowej, a biorąc pod uwagę wszystkie inne zalety rękawic, w tym tak dobrą odporność na
niskie  temperatury,  odporność  na  uszkodzenia  mechaniczne,  staranne  wykończenie,  warto  na  pewno
rozważyć zakup tego modelu, tym bardziej że jego średni koszt jest kilka razy niższy od modeli innych
producentów. 
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Uwagi:
Rękawice są dość obszerne i mają raczej zawyżoną numerację, toteż osoby zazwyczaj kupujące rozmiar
„XL”,  mogą  rozważyć  zakup  rozmiaru  „L”,  obszerna  budowa  umożliwia  również  z  powodzeniem
stosowanie dodatkowej pary rękawic pierwszej warstwy dla dodatkowego docieplenie, choć zważając na
doskonałą termoizolację modelu nie będzie to raczej potrzebne... 

Zalety:
• nieprzewiewne (winterproof)
• wodoodporne (waterproof)
• niska cena / doskonały stosunek cena - jakość
• wzmocnienia na końcach palców, oraz śródręczu z gumowanej tkaniny ułatwiającej chwyt, oraz 

dodatkowo zabezpieczającej przed wodą
• dobra odporność mechaniczna
• staranne wykonanie

Wady:
• słabe oddychalność  
• nieprecyzyjnie / nieanatomicznie wykonany kciuk

Data i miejsce zakupu: wrzesień 2012 / zakupione w sklepie online Karrimor w Wielkiej Brytanii
Cena w chwili zakupu: 1,99£ (około 9,92zł*)
Numer katalogowy produktu (Karrimor): 908070 
Dostępność: produkt sprzedawany jest w Polsce na aukcjach allegro

*dla ceny funta 4,98 zł (notowanie z dnia 17.11.2013.)

Przydatne linki: 
Sklep online Karrimr UK - http://store.karrimor.com/ 

Opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel

e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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