Nazwa: bluza softshellowa
Model: Arec
Linia produktów: Adventure Tech
Producent: Regatta Great Outdoors
Kod produktu: RML124
Typ: męska
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Dostępne kolory: czerwony / niebieski / czarny
Materiały: syntetyczne:

softshell / 96% poliester / 4% elastane
micropolar / 100% poliester
Właściwości termoaktywne: TAK
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Oddychalność: TAK
Termoizolacja: TAK / micropolar
Wodoodporność: częściowa / softshell
Membrana: NIE
Ochrona przed wiatrem: TAK / softshell
Kaptur / odpinany kaptur: TAK / NIE
Waga: 600g dla rozmiaru XL
Ilość kieszeni: 2 zewnętrzne zapinane na zamek
Technologie: hydrofobowa tkanina softshell
•
•

Inne: szeroka, wewnętrzna, listwa termiczna chroniąca zamek główny, profilowany kaptur z krótkim

daszkiem, logo producenta na piersi, rękawie, oraz u dołu na plecach, kaptur zintegrowany z wysoką
gardą.
Przeznaczenie:

Model o potencjalnym szerokim spektrum możliwego zastosowania, od codziennego miejskiego
użytkowania, przez wypady w góry, za miasto, fotografię plenerową, po spacery, zapewniając ochronę
przed wiatrem, chłodem, oraz deszczem.
Tytułem wstępu...

Jednym z typów odzieży którą wyjątkowo cenię są bluzy i kurtki softshellowe. Odzież taką wykonaną z
tkaniny typu softshell cechuje niezrównana trwałość, wysoka odporność mechaniczna, wiatroszczelność, a
w dobrych modelach również skuteczna oddychalność. Jak widać wachlarz zalet doprawdy jest
imponujący, stąd nie tylko dla mnie, lecz ogólnie odzież taka jest bardzo popularna, oraz chętnie
kupowana. Łączy ona bowiem w sobie zalety kilku rodzajów odzieży, jak ciepła bluza (pod warunkiem że
mówimy o softshellu ocieplanym), wiatrówka, czy doraźnie kurtka przeciwdeszczowa.
Tak szerokie spektrum zalet implikuje równie szeroki wachlarz zastosowań, właściwie trudno znaleźć
jakąś dziedzinę aktywności, jak i codziennego miejskiego zostawania, w którym się ona nie sprawdzi. Po
tym wstępie nie zdziwi na pewno że byłem wielce uradowany gdy dowiedziałem się że otrzymam do
testów bluzę softshellową, angielskiej marki Regatta Great Outdoors, model Arec, należący do rodziny
produktów Adventure Tech.
O marce...

Marka Regatta Great Outdoors, powstała 1981r w Wielkiej Brytanii i od początku stawiała na produkcję
wytrzymałych, wygodnych ubrań przewidzianych do użytkowania w zróżnicowanych warunkach, służące
do zarówno do uprawiania sportów, jak i codziennego użytkowania. Asortyment firmy dzieli się na linie
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produktów:
– seria odzieży, zaprojektowana dla miłośników górskich wędrówek, pieszych wypraw,
długich spacerów i wspinaczki, cechuje się wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań i tkanin, a
wszystko po to by jak najlepiej chronić przed deszczem, wiatrem i wszelkimi niesprzyjającymi
warunkami pogodowymi. Dopasowany, sportowy krój zapewnia wygodę nawet przy długim
noszeniu. Wszystkie ubrania z tej serii zawierają opatentowaną przez markę Regatta Great
Outdoors membranę Isotex 15000, niezawodną i odporną na zmienną pogodę.

•

Point 214

•

Adventure Tech

•

Wild Shores / Heritage

•

Outdoor Classics

– sportowa seria odzieży o dopasowanym, dynamicznym kroju. Innymi cechami
charakterystycznymi są jasne kolory, wysokiej jakości tkaniny, o dobrych walorach użytkowanych,
predysponują w sposób szczególny odzież z tej linii do mniej i bardziej wymagającej aktywności
sportowej na świeżym powietrzu. Adventure Tech to odzież dla aktywnych poszukiwaczy przygód
o sportowym charakterze.
– odzież dedykowana dla całej rodziny, cechująca się nowoczesnym
wyglądem, doskonale prezentując się zarówno w mieście, jak i poza nim. Seria charakteryzuje się
wysokim komfortem użytkowym, oferując w razie potrzeby zarówno ciepło, jak i odporność na
warunki atmosferyczne.
– podstawowa seria odzieży o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny,
dedykowana do mniej wymagających zastosowań, w tym szczególnie codziennej aktywności, jak i
okazjonalnych wypadów w teren. Seria wykorzystuje wypróbowane technologie, zapewnia
wygodę, ciepło, oraz chroni przed deszczem i wiatrem.
(na podstawie informacji o marce Regatta Great Outdoors zaczerpniętych z polskiej witryny firmy www.regatta.pl)

bluza softshellowa Regatta Great Outdoors model AREC dostępna jest w trzech kolorach, od lewej: czarna, czerwona i niebieska

Wygląd, budowa i warianty...

Gdy wreszcie otrzymałem, z niecierpliwością oczekiwaną, przesyłkę z firmy Regatta Great Outdoors, jak
zawsze w podobnych chwilach nie mogłem się oprzeć by od razu nie zlustrować jej zawartości. Tym
bardziej w takim przypadku gdzie akurat rozmiar ma znaczenie, zawsze istnieje pewne ryzyko czy trafimy
z wyborem... poza tym był to dopiero mój drugi kontakt z tą marką i bardzo byłem ciekaw jak tyle
mocnych słów o jakości, oraz wykonaniu przełoży się na rzeczywistość.
Po otwarciu paczki, moim oczom ukazała się elegancko zapakowana bluza softshellowa Arec. Rzeczą
która z pewnością od razu zwraca uwagę jest niska waga, oraz jakość użytych tkanin. Waga modelu dla
rozmiaru XL to zaledwie 600g, dodać tu trzeba że model jest lekko ocieplany, micropolarem, dla
porównania softshell również angielskiej marki Hi-Tec model Stan (recenzję znajdziecie <tutaj>) bez
podszewki docieplającej dla rozmiaru L ma wagę 580g, co dobrze ilustruje niską wagę modelu Arec
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wziąwszy pod uwagę fakty dodatkowej warstwy, oraz większego rozmiaru.

Z niecierpliwością oczekiwałem nadejścia bluzy softshellowej Arec...

W kolejnym, naturalnym kroku, pod lupę wziąłem wykonanie, jednak również tu bardzo trudno do
czegokolwiek się przyczepić, a ja raczej czepliwy w testach jestem, tu wszystkie szwy są równe, nie ma
żadnych podwójnych przeszyć, dobrze je też wykończono, tu jednak z malutkim minusikiem, za zwisające,
niedocięte nitki, jednak nie ma to absolutnie żadnego wpływu na wytrzymałość szwów, jest po prostu
drobnym zaniedbaniem, wystarczy je samemu dociąć. W kwestii wysokiej jakości wykonania, oraz użycia
zaawansowanych tkanin z całą pewnością informacje marketingowe producenta na temat swych
produktów nie kłamią. Jakość należy więc zaliczyć na plus modelu, co wcale nie jest taką powszechną
cechą, dość często mam do czynienia ze skrajnie niechlujnym wykończeniem.

Jedną z pierwszych rzeczy jaka rzuca się w oczy to staranne wykończenie bluzy, zdarzały się pojedyncze niedocięte nitki, nie mające jednak żadnego
wpływu na jakość i trwałość szwów. Drugą rzeczą która zwraca uwagę jest niska waga modelu, wynosząca zaledwie 600g dla rozmiaru XL, a trzeba
pamiętać że bluza jest lekko ocieplana...

Budowa...

Czas najwyższy było przejść od oglądania do przymiarki odzieży, szybko okazało się że szczęśliwie
trafiliśmy idealnie z rozmiarem. Softshell Regatta Arec posiada nowoczesny, dość charakterystyczny dla
współczesnej odzieży outdoorowej, w tym bluz softshellowych, krój. Cechą która nieco go odróżnia jest
jego ascetyczna forma. Nie znajdziemy tu dodatkowych elementów ozdobnych, jak różne pasy,
laminowane kieszenie, krzykliwych nazw marki i technologii. Model Arec ma prostą, dopasowaną
budowę, z dwoma dużymi, zapinanymi na zamek kieszeniami po bokach i nieodpinanym, zintegrowanym
z gardą, kapturem. Na wyróżnienie natomiast zasługuje strefowa budowa rękawów. Posiadają one
specjalne zaszewki w rejonie stawu łokciowego, umożliwiające w pełni anatomiczne, w szerokim zakresie,
ruchy ramienia. Rękawy wieńczy prosty ściągacz, bez patki i żadnej regulacji, obszyty szarą (stalową),
elastyczną taśmą, wszystkie te cechy doskonale wpisują się w rodzinę produktów do których Arec należy –
Adventure Tech.
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Zdjęcia od lewej: model cechuje sportowe, dopasowane, nowoczesne wzornictwo / Rękawy posiadają budowę strefową,
pozwalając na w pełni anatomiczny ruchu / model Arec posiada wysoką zintegrowaną z kapturem gardę.

Również dół bluzy wykończono podobną taśmą, skrywającą tunel dla, znów niestety nieregulowanego
ściągacza. To proste rozwiązanie, któremu trudno cokolwiek zarzucić, nie sposób też z góry zakładać
problemów w dłuższym użytkowaniu, osobiście jednak wolę nieco bardziej rozbudowane rozwiązanie w
postaci gumko-linki i stoperów odzieżowych, pozwalające na większą kontrolę nad obwodem. Tu jednak
ściągacz zapewnia właściwe opięcie tkaniny, dobrze chroniąc przed przedostawaniem się wiatru, czy
chłodnego powietrza pod bluzę.

Bluzę Arec wyposażono w bardzo proste, lecz sprawdzone i bezawaryjne rozwiązania, zarówno
rękawy, jak i spód modelu wieńczą elastyczne, nieregulowane ściągacze, obszyte taśmą w kolorze stalowym.

Jak już wspomniałem po bokach modelu znajdziemy obszerne kieszenie, wykończone od wewnątrz
odporną na oddziaływanie mechaniczne, syntetyczną tkanina. Kieszenie zapinane są dobrej jakości
zamkami, zakończonego patką, chroniącą po zamknięciu, główkę suwaka przed przepuszczaniem wody do
wnętrza. Same jednak zamki nie są laminowane, brak też listwy chroniącej je przed wilgocią.
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Bluza posiada tylko dwie, za to obszerne, starannie wykończone kieszenie po bokach, zapinane są dobrej jakości zamkami.
Nieco szkoda że nie zabezpieczono kieszeni dodatkowymi listwami z tkaniny, zważając na fakt że nie są to zamki wodoodporne.

W tym i kilku innych miejscach, nie zapomniano o niewielkich akcentach estetycznych, doskonale
wpasowujących się w cały, zrównoważony, ascetyczny, nowoczesny, sportowy design bluzy. Są nimi
choćby białe linki z ozdobną główką z tworzywa, na którym umieszczono literkę „R” (logo marki
Regatta), ale też pełniące funkcję praktyczną, ułatwiając otwieranie i zamykanie zamków. Kolejnymi
elementami jest literka „R”z tyłu, w rejonie prawego prawego boku, nadrukowana na tkaninę bluzy,
srebrną odblaskową farbą, podobny element, teraz jednak w postaci gumowej naszywki, znajdziemy na
lewym rękawie, w okolicy barku, następny największy element graficzny, logo i pełną nazwę marki
Regatta Great Outdoors, wyhaftowane białą i srebrną nitką na lewej piersi. Ostatnim elementem
uzupełniającym całość designu jest nazwa tkaniny z której wykonano bluzę Arec – „Softshell” na prawym
rękawie, w okolicy nadgarstka. Całość nie krzykliwa, doskonale wyważona, sprawia że
wzornictwo takie bardzo dobrze zaprezentuje się nie tylko podczas użytkowania w warunkach
terenowych, lecz także codziennym miejskim.

W modelu nie zapomniano o estetycznych, drobnych, nie krzykliwych, dodatkach estetycznych.

Bluza zapinana jest za pomocą płynnie pracującego, dobrej jakości zamkiem, tym razem chronionego,
szeroką na 2cm listwą, wykonaną z softshellu, oraz szarej taśmy (w takim samym kolorze jak wykończenie
rękawów i dołu) chroniącej softshell przed pracą zamkną, oraz usztywniającą lekko listwę, dzięki czemu
łatwiej jest zapinać i odpinać bluzę. Listwa znajduje się pod zamkiem, po stronie wewnętrznej bluzy,
dobrze chroniąc przed utratą ciepła, oraz pośrednio wodą, tu jednak należy pamiętać że zadaniem bluzy
nie jest zasadniczo funkcja ochrony przed deszczem, lecz przede wszystkim wiatrem.
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ochronę zamku głównego, oraz jego jakość, należy więc zaliczyć na plus modelu Arec.

Zamek główny bluzy jest dobrej jakości, pracuje bardzo płynnie, dodatkowo chroni go ulokowana po stronie wewnętrznej 2cm listwa termiczna.

Czas teraz, podążając w górę za linią zamka, na omówienie kolejnej ważnej w użytkowaniu cechy bluzy,
tudzież gardy, oraz kaptura. Model Arec wyposażono w popularne rozwiązanie w tej klasie i typie
produktów, wysoką gardę sięgającą do brody, która jest równocześnie zintegrowana z samym kapturem,
tworząc po zapięciu zamka, oraz opuszczeniu kaptura kołnierz. Oznacza to że bluza nie posiada odrębnego
kołnierza, oraz doszytego do niego kaptura, lecz jest to jednorodną konstrukcja. Rozpinając softshell
rozchyla się więc równocześnie sam kaptur, notabene ułatwia to jego zakładanie i ściąganie. Rozwiązanie
takiemu trudno do prawdy coś zarzucić od strony technicznej, jest proste i skuteczne. Pewną wadą
użytkową jest fakt że po zapięciu gardy pod samą brodę kaptur podnosi się na tyle wysoko że sięga
potylicy (oczywiście niezałożony), co podczas wędrówki z wyższym plecakiem może nieco irytować,
zdarza się że plecak ciągnie kaptur w dół, ciągnąc równocześnie i... gardę, która uciska szyję. Trzeba
jednak tu dodać że nie jest to cecha właściwa tylko dla modelu Arec, lecz jak już nadmieniałem cecha
wspólna takiego, dość popularnego, rozwiązania.

Model zgodnie z obecnymi trendami w tej klasie odzieży sportowej nie posiada odrębnego kołnierza i przyszytego z tyłu kaptura,
jest to zintegrowany system gdzie kołnierz, oraz garda, są połączone z kapturem.

Sam kaptur, co podkreśla na swojej stronie producent, jest bardzo obszerny. Przyznam że ta akurat cecha
mnie nieco martwiła, wszak nie zawsze nosimy czapki, a wówczas korzystanie z obszernego kaptura bywa
bardzo denerwujące, gdy co rusz spada na oczy. Sprawę zdawał się pogarszać tu dodatkowo fakt że kaptur
nie został wyposażony w choćby tak prosty sposób regulacji jego objętości jak patka z rzepem w tylnej
części. Wyposażono go co prawda w regulację wielkości otworu, za pomocą gumko-linki i stoperów
odzieżowych, jednak samo zmniejszanie otworu, bez zmniejszania objętości na niewiele się zda, gdyż
kaptur taki nadal będzie spadał na oczy.
Moje obawy jednak znikły podczas testów terenowych, owa objętość nie jest przesadna, przy moim
obwodzie 56cm głowy, oraz rozmiarze XL softshella, był on w sam raz by zmieścić pod nim czapkę z
daszkiem, a nawet użytkowany bez czapki nie spadał na oczy, dość dobrze trzymając się na głowie.
Pomaga tu również profil kaptura, z lekko wysuniętym, krótkim „daszkiem” .

Reasumując kaptur, po
stronie wewnętrznej włożony miękkim micropolarem, jest starannie wykończony, płaskimi szwami, jest
też wygodny i ciepły, oraz doskonale chroni przed wiatrem. Szkoda jednak że przy tak dobrych
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właściwościach technicznych tkanin, wysokiej jakości wykonania i nie najniższej przecież cenie nie
dodano tak prostych dodatków jak patka z rzepem z tyłu kaptura, lub gumko-linka wokół , rozwiązania
spotykane w znacznie tańszych modelach innych producentów.

Producent zachwala obszerny kaptur modelu Arec, przyznam że nieco obawiałem się tej właśnie cechy, jednak już po pierwszej przymiarce okazało
się że jego rozmiar nie jest przesadny, oraz że bardzo dobrze trzyma się na łowie. Kaptur podobnie jak cała bluza, po stronie wewnętrznej został
podszyty miękkim i ciepłym micropolarem. Mankament kaptura bluzy Arec jest brak możliwości kontroli objętości kaptura, producent daje
nam tu do dyspozycji tylko możliwość zmiany wielkości otworu na twarz, bez możliwości kompresji wielkości.

Technologie...

Po omówieniu budowy i wyglądu, wad i zalet z tychże wynikających bluzy Arec, czas na kilka słów o
samych technologiach, materiałach, wykorzystanych w bluzie. Bluza wykonana została z wysokiej jakości
tkaniny softshell, umożliwiającej skuteczny transport wilgoci na zewnątrz. Tkanina wśród swoich zalet
oferuje również bardzo dobrą ochronę przed wiatrem, wysoką odporność mechaniczną, która użytkowana
z plecakiem nie ma tendencji do wycierania, czy mechacenia, cechuje się przy tym niską wagą i szybkim
schnięciem. Dodatkową zaletą tkaniny modelu Arec jest hydrofobowość, która w praktyce okazała się
bardzo dobrze chronić doraźnie przed deszczem.

Model Arec podszyto od wewnątrz miękkim i ciepłym micropolarem, znacząco podnoszącym komfort termiczny bluzy.

Bluza Arec oferuje naprawdę wysoki komfort użytkowy i wiatroszczelność ,

należy domniemywać że jeśli
ten stosunkowo prosty model oferuje tak dobre osiągi, modele z wyższej półki marki Regatta muszą być
wyśmienite. Podsumowując bluza została wykonana z dobrej jakości tkaniny softshellowej, z
właściwościami hydrofobowymi, bardzo dobrze chroniąc przed chłodem i wiatrem, zapewniając
optymalne warunki termiczne, poprzez niedopuszczanie do przegrzania, oraz wyziębienia, niejako w
bonusie otrzymujemy również dość dobrą ochronę awaryjną, przed deszczem, o czym więcej będzie nieco
dalej.
Komfort i skuteczność w praktyce czyli testy terenowe...
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Szczęśliwie część teoretyczną mamy za sobą, obiecuję że ta ostatnia już część, poświęcona testom
terenowym nie będzie tak długa jak wcześniejsze, wszak większość cech pod kątem budowy, czy
technologii już omówiono. Softshell otrzymałem wiosną, gdy świat wokół powitał już odrodzone po
zimowej szarości, młode zielone życie, a temperatury wyraźnie skoczyły do góry, sięgając nawet 23°C,
zrazu pomyślałem więc, szczególnie biorąc pod uwagę że jest to wariant lekko ocieplany, że ciężko będzie
go właściwie przetestować, że będzie to kosztować sporo potu...

Pierwsze bliższe poznanie z softshellem Arec miało miejsce w malowniczym Beskidzie Małym...

Na szczęście jednak wieczorami i nocą temperatura wciąż spadała do 8 – 10°C, były to więc mimo
wszystko dogodne warunki na rozpoczęcie bliższej znajomości z softshellem Arec. Na pierwszy wspólny
wypad wybrałem Beskid Mały. Trasa kilkugodzinna, obfitująca jednak w początkowej części w nader ostre
podejścia. Notabene zawsze mnie bawi słowo „Mały” w nazwie tej części Beskidów, który oczywiście
odnosi się nie do wysokości, lecz wielkości obszaru, jednak potocznie bywa interpretowany jako „mały i
łatwy”, konstatując to z faktem że typowe w obrębie jego części zlokalizowanej wokół Bielska i
Międzybrodzia są ostre wyrypy, słowo „mały” bywa bardzo zdradliwym i paradoksalnym tu określeniem.

Gdy dzień na dobre się rozgościł, temperatura znacznie wzrosła, pomimo to softshell Arec zapewniał
mi bardzo dobry komfort użytkowy, nie dopuszczając do zapocenia, ani wychłodzenia...

Tak więc Beskid Mały... ranek był dość rześki, toteż pierwszą przez pierwszą godzinę maszerowałem
właśnie w bluzie Arec, sytuacja wymarzona by przekonać się jak to jest naprawdę z tą jego paroprzepuszczalnością... tu drobna uwaga, Ci którzy już czytali moje recenzje z pewnością o tym wiedzą, lecz
Ci którzy trafili na nią po raz pierwszy, powinni wiedzieć że należę do ludzi wyjątkowo potliwych i
zimnolubnych, łatwo się przegrzewających, toteż Arec miał przed sobą nie lada wyzwanie.
Minuty mozolnego marszu mijały, z czoła lał się pot, ale o dziwo softshell Arec zapewnił mi bardzo dobry

O dziwo, ponieważ
przyznam się w tym miejscu że miałem spore obawy o faktyczną skuteczność bluzy, gdyż model nie został
wyposażony w żadne dodatkowe odpinane, czy stałe, otwory wentylacyjne. Pomimo jednak ich braku
paro-przepuszczlaność jest na naprawdę dobrym poziomie i w teście tak potliwego człowieka jak ja
sprawdziła się na piątkę z plusem (szóstka by była gdyby w modelu dodano jeszcze otwory wentylacyjne
transport wilgoci z wnętrza, nie dopuszczając do przegrzania, ani silnego zapocenia.
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pod pachami).

Pierwszy wspólny wypad w góry z bluzą Arec pozostawił mi jak najlepsze wspomnienia, model cechuje bardzo wysoki komfort użytkowy,
oferuje on ciepło gdy tego potrzebujemy, ochronę przed wiatrem i zimnem, oraz bardzo dobrą paro-przepuszczalność...

Czas w górach, w miejscu gdzie wciąż na nowo odnajduję sens bycia, upływa bardzo szybko... nawet się
nie zorientowałem gdy na niebie zaczęły gościć ciemniejsze granaty i pąsy... nadchodził wieczór. Podczas
zejścia, podążając w dół, już bez kolejnych podejść, ponownie ubrałem sofshell, który zapewniał mi teraz
znakomity komfort termiczny, oraz co zasługuje na wyróżnienie dużą wygodę, z zastrzeżeniem opisanym
wcześniej, wynikającym z budowy gardy (zintegrowanej z kapturem) gdyż niosłem dość ciężki plecak.
Dodać tu jeszcze trzeba że jako pasjonat fotografii, zarówno pejzażowej, jak i makro co rusz to klękałem,
wykonując zdjęcia w dużym zbliżeniu, to znów się prostowałem, bluza, jej strefowe rękawy, elastyczność
tkaniny, oraz dopasowany krój okazał się bardzo praktyczny. Podsumowując nasz pierwsze dłuższe
wspólne wyjście z softshellem Arec okazało wyjątkowo udaną współpracą.

Gdy wieczór zawitał pąsami i złotem pośród beskidzkich szczytów znów ubrałem softshell Arec, którym tym razem zapewniał mi ciepło.
Tu od lewej: wieczór na Magurce Wilkowickiej, widok na kotlinę Żywiecką, oraz Beskid Śląski i Żywiecki,
po prawej zachód słońca w rejonie Sokołówki, podczas zejścia z Magurki Wilkowickiej na Łysą Przełęcz...

od lewej: „Bo w górach jest wszystko co kocham” – zachód słońca obserwowany ze zboczy Sokołówki
/ Widok na Beskid Mały, oraz Dolinę Międzybrodzką, podczas zejścia z Magurki Wilkowickiej
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Wkrótce potem pogoda na całym bodaj południu kraju się popsuła... dzień w dzień, burza, deszcz, lub
mżawka... pewnego takiego burzowego, deszczowego dnia, pomyślałem że warunki to idealne na test tego
co oczywiście nie należy do zasadniczych zadań modelu Arec, tudzież ochrony przed deszczem. Biorąc
jednak poprawkę na fakt że deszcz przecież każdego z nas złapać może, a chcąc by test był jak
najdokładniejszy i najbardziej wszechstronny, postanowiłem sprawdzić jak bluza poradzi sobie z wodą... tu
przyznam się do niecnych nieco zamiarów, zakładałem iż spacer będzie krótki, gdyż sądziłem że dość
szybko Arec nasiąknie wodą. I tak z założeniem że najwyżej potrwa to kilkanaście minut, maksymalnie pół
godziny, a lał wówczas początkowo dość intensywny deszcz, wyszedłem na spacer...

Pomimo że wodoodporność nie jest cechą dedykowaną dla bluzy Arec, gdyż nie jest ona wyposażona w dodatkową membranę,
tkanina softshellowa z której ją wykonano posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe, woda nie wsiąka w strukturę tkaniny,
lecz pięknie się perli na jej powierzchni, wystarczy lekko strzepać materiał by zrzucić wodę...

Minęło prorokowane przeze mnie pół godziny, bluza jednak nic sobie z deszczu nie robiła... pomyślałem w
porządku, ale pewnie podda się po 45 minutach, przedłużyłem więc spacer o kolejne kilkaset metrów,
jednak i po tym czasie nic... wnętrze bluzy pozostawało suche, a woda pięknie perliła się na powierzchni
tkaniny, nie wsiąkając w jej strukturę (właściwości hydrofobowe). Nie mogłem się przecież poddać,
dreptałem więc dalej... tak minęła godzina, aż przeszedłem moje rodzinne miasto Bielsko-Biała, docierając
na jego drugi kraniec... od chwili wyjścia z domu minęło właśnie blisko półtorej godziny. W końcu
musiałem przyznać wyższość bluzie Arec (acz przegrana była to radosna) i autobusem wróciłem do domu.
Tu po raz kolejny jednak przypominam że model Arec nie ma membrany przeciwdeszczowej i zasadniczo
nie ma ona za zadanie chronić przed deszczem, jednak jak testy pokazały jeśli złapie nas podczas
spaceru deszcze, bluza zapewni wystarczająca ochronę do czasu znalezienia schronienia, lub ubrania
kurtki przeciwdeszczowej.

Spacer – test ten stworzył okazję do zweryfikowanie kolejnej cechy opisywanej przez producenta –
szybkiego schnięcia bluzy. Rozłożyłem ją więc w temperaturze pokojowej i co jakiś czas sprawdzianem
powierzchnie. Po tak intensywnym eksponowaniu na deszcz, bluza nawet nie była wewnątrz zawilgocona,
wyschła w temperaturze 22°C w około półtorej godziny. Może nie jest to jakoś wybitnie szybko, ale nie
10
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jest też źle.

Podsumowując tę część testów praktycznych, przyznaję bluzie wyższość nad moimi
wątpliwościami i rekomenduję jej bardzo dobrą oddychalność, oraz dobrą, doraźną ochronę przed
deszczem.

Bluza softshellowa Arec, została zaprojektowana do bardzo zróżnicowanych zadań, od codziennego miejskiego użytkowania,
przez góry, wypady w plener, oraz każdą inną formę aktywnego spędzania czasu i w każdym z tych zadań sprawdzi się znakomicie...
tu podczas „foto-wypadu” w zielone rejony miasta Bielska-Białej, tudzież dzielnic Lipnik i Krzywa.

Dwa powyższe testy nie wyczerpują oczywiście wszystkich wypadów z softshellem Arec, nie miejsce to
jednak by pisać litanie o każdym z nich, dość powiedzieć że służyła ona mi z powodzeniem podczas
kilkunastu, wielogodzinnych, wypadów z aparatem na łąki i pola, jak i w bardziej „cywilizowanych”
zdaniach podczas wyjść z rodziną do miasta, czy spotkań z Przyjaciółmi. Sprawdziła się ona więc w
bardzo zróżnicowanych typach aktywności, w każdym zapewniając wysoki komfort termiczny,
estetyczny, oraz użytkowy.

Od lewej: podczas wypadu z aparatem na pola i łąki / zachód słońca nad Beskidem Małym,
oraz doliną Międzybrodzia (szlak z Magurki Wilkowickiej na Łysą Przełęcz)

Podsumowanie...

Czas zamknąć powyższe rozważania na temat softshella Regatta Arec, zamykając je we wspólnym
nawiasie wniosków końcowych. To co najbardziej z pewnością interesuje czytelnika to fakt czy
poleciłbym model... odpowiedź jest w tym akurat przypadku prosta – oczywiście że tak. Jednak chciałbym
byście pamiętali że nie jest to model do ekstremalnego typu działalności sportowej , tudzież górskiej,
wspinaczkowej, nie zapewni on tak wysokiej wodoodporności, gdyż nie należy to do jej zadań, jest to
bluza przewidziana do użytkowania codziennego w zróżnicowanym typie aktywności, od wypadów w
góry, przez jazdę na rowerze, spacerach, wypadach plenerowych, po codzienne miejskie użytkowanie .

I
z tych zadań wywiązuje się ona bardzo dobrze, natomiast jeśli złapie was podczas wypadu deszcze, nie
musicie też się obawiać że bluza od razu przemoknie.
Model Arec jest prostą, w niektórych miejscach wręcz ascetyczną bluzą, wyposażoną w sprawdzone i
proste rozwiązania, będącą dyskretnym połączeniem nowoczesnego, sportowego designu, dopasowanego
kroju, z oszczędnymi akcentami graficznymi. Jeśli więc szukacie wszechstronnego softshella o dobrych
parametrach użytkowych, nie wymagającego odnawiania membran, bluza marki Regatta Great Outdoors,
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model Arec z pewnością będzie dla Was dobrym wyborem.

Z całą pewnością, jeśli szukacie lekkiej, uniwersalnej bluzy, oferującej wysoki komfort użytkowy, dobrą oddychalność, ciepło,
ochronę przed wiatrem, a nawet w sytuacji awaryjnej ochronę przed deszczem, bluza softshellowa Arec spełni te oczekiwania
/ tu autor podczas odpoczynku, zejście z Magurki Wilkowickiej na Łysą Przełęcz.

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
bardzo wysoki komfort użytkowania
doskonała wiatroszczelność
skuteczny transport wilgoci z wnętrza
komfort termiczny
stosunkowo dobra wodoodporność
trwałość i staranne wykonanie
dopasowany, sportowy krój
strefowe rękawy
wysokiej jakości materiały
wysoka garda

Wady:

•
•
•

brak regulacji objętości kaptura
brak innej niż ściągacz regulacji obwodu dołu bluzy i rękawów
brak listw chroniących kieszenie

Przydatne linki:
•
•
•
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Polska strona marki Regatta Great Outdoors: https://www.regatta.pl/
Polska strona marki Regatta Great Outdoors / sklep internetowy / softshell model Arec: https://www.regatta.pl/softshell-arec-p5600.html
Polska strona marki Regatta Great Outdoors – opis technologii wykorzystywanej w odzieży producenta:
https://www.regatta.pl/technologie-r55.html
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Do testów dostarczyła firma:

Autor serdecznie dziękuję firmie Regatta Great Outdoors
za udostępnienie do testów bluzy softshellowej AREC

Opracowanie:

Sebastian Nikiel

Zdjęcia:
za wyjątkiem wariantów kolorystycznych bluzy Arec
oraz zdjęcia w nagłówku:

Sebastian Nikiel
14.06.2016

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