Nazwa: kurta przeciwdeszczowa / wiatrówka

Płeć: męska
Model: PreCip Jacket
Producent: Marmot
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory:
•

czarna / black

/ Cinder – Slate Grey
/ Slate Grey
niebieska (tłum. dżinsowa) / Denim
ciemny błękit (tłum. błękit arktyczny) / Arctic Navy
jasno błękitny / True Blue
ciemno błękitny / jasno błękitny (tłum. jasno
błękitny / błękit arktyczny) / True Blue – Arctic
Navy
• nienisko – szary (tłum. niebieski granit) / Blue
Granite
• jasno oliwkowy (tłum. alpejska zieleń) / Alpine
Green
• czerwona (tłum. czerwona drużyna) / Team Red
• czarowny / ceglany czerwony (tłum. czerwona
drużyna / ceglany) / Team Red – Brick
• jasny khaki / Light Khaki
• czerwono / niebieski / Rocket Red – Moon River
Materiały: syntetyczne
• tkanina zewnętrzna – poliester 100% + siateczka Ripstop
• tkanina wewnętrzna / membrana – NanoPro™ 100% nylon
Krój: Regular Fit (luźny)
Oddychalność: TAK
Membrana: TAK / NanoPro™
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Wodoodporność: TAK / wodoodporna tkanina poszycia + membrana
Regulowany kaptur: TAK / 3D
• regulacja obwodu otworu na twarz
• regulacja wielkości kaptura
Odpinany kaptur: NIE / stały
Chowany kaptur: TAK / w stójce kołnierza
System wentylacji: TAK / zapinane otwory pod pachami / zamki YKK / system PitZips™
Ilość kieszeni: 2 /po bokach / zapinane zamkami YKK chronione listwą z tkaniny poszycia
Regulowany obwód kołnierza: NIE
Waga: 32 dag dla rozmiaru XL
•
•
•
•
•
•

szaro / popielaty
ciemno szary

pranie:

•
•
•
•
•

prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30°C
nie wybielać
nie czyścić chemicznie
nie prasować
delikatny proces suszenia w przypadku używania suszarek bębnowych

Technologie:

•
•
1

/ producencka oddychająca i wodoodporna membrana
Attached Adjustable Hood that Rolls Into Collar / chowany w kołnierzy, regulowany kaptur
Marmot® NanoPro™
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/ wysoka garda chroniąca szyję i podbródek
/ system wentylacji – boczne zamki pod pachami
Pack Pockets / specjalny, skośny profil kieszeni bocznych ułatwiający dostęp
Stuffs Into Own Pocket / możliwość skompresowanie i spakowania do kieszeni bocznej kurtki
Adjustable Velcro® Cuffs / rzepy Velcro
Angel-Wing Movement™ / specjalny, anatomiczny krój rękawów przeciwdziałający podnoszeniu się
kurtki przy wyciągnięciu ramion
Inne: szybkie schnięcie, ochrona przed zimnem i wiatrem, wyszyta nazwa i logo marki
Cena na dzień 07.05.2017 na stronie producenta: 49,97$ (około 200zł przy cenie dolara na poziomie 4zł)
Średnia cena krajowa na dzień 07.05.2017: 299,00zł do 475,99zł (info: www.ceneria.pl)
•
•
•
•
•
•

DriClime® Lined Chin Guard
PitZips

Do testów przekazała firma: Raven
Przeznaczenie:

Lekka, oddychająca kurtka przeciwdeszczowa, o szerokim spektrum możliwych zastosowań, od aktywnego
uprawiania różnych dyscyplin sportów, w tym wypadów górskich, po codzienne miejskie użytkowanie.
Tytułem wstępu:

Wiosna tego roku wyjątkowo jest kapryśna, nie dość że późno zdecydowała się zawitać do naszego kraju, to
częściej niż cieszyć nas pięknymi barwami odradzającej się po zimowym śnie natury, raczy nas ponurym
niebem i deszczem... taka aura zmusza nas do zabierania ze sobą na nasze górskie wojaże, podmiejskie spacery,
jak i w codziennym użytkowaniu, odzieży przeciwdeszczowej. Z racji swego przeznaczenia przed odzieżą tego
typu, szczególnie tą predysponowaną do aktywnego spędzania czasu, w tym podczas górskich wypadów,
poprzeczka oczekiwań postawiona jest wysoko, z jednej strony musi ona zapewniać wysoką
wodoodporność, a równocześnie zachować jak najlepszą paroprzepuszczalność, powinna być
nieprzewiewna, komfortowa, a przy tym lekka i łatwa do skompresowania by można było schować ją do
plecaka gdy nie jest potrzebna.
Sporo

tych

wymagań,

a

niektóre

z

nich

pozornie

wręcz

się

wykluczają:

wodoodporna

kontra

nic więc dziwnego że właśnie te wzajemne
wykluczenia są często źródłem problemów w tanich kurtkach przeciwdeszczowych, które jeśli nawet są
względnie wodoodporne, zazwyczaj są również prawdziwym termosem nie przepuszczającym nadmiaru ciepła
z wnętrza i odwrotnie te oddychające są równie przepuszczalne dla pary wodnej jak i wody...
paroprzepuszczalna, nieprzewiewna ale i oddychająca...

Patrząc na tak ujęty problem przestaje dziwić że dobre, rzeczywiście termoaktywne i wodoodporne kurtki
przeciwdeszczowe mogą kosztować krocie, jednak tak jak górskie buty, tak właśnie kurta przeciwdeszczowa
jest jednym z tych elementów wyposażenia którego nie może zabraknąć podczas naszych wypraw, a jej jakość
przekłada się nie tylko na komfort, ale również na nasze bezpieczeństwo, chroniąc przed hipotermią podczas
dłuższych wypadów.
Zważając na deszczowe okoliczności tej wiosny, z dużą radością przyjąłem wiadomość ze strony firmy RAVEN
że do testów mogę otrzymać kurtkę renomowanej firmy MARMOT, produkującą sprzęt i odzież outdoorową,
model PreCip Jacket. Produkty marki MARMOT miałem okazję już kilkakrotnie testować w różnych wariantach
za każdym razem utwierdzając się w ich wysokiej jakości, oraz znakomitej trwałości, stąd rzeczowej kurtce
PreCip mimowolnie od razu postawiłem wysoko poprzeczkę, zapraszam serdecznie do lektury recenzji w której
przyjrzymy się jak kurtka ta radzi sobie z wspomnianymi na wstępie stawianymi takiej odzieży wymaganiami,
oraz czy utwierdzi mnie w dobrej opinie o marce...
Wygląd i charakterystyka:

Pierwszą rzeczą zwracają uwagę jest

krój kurtki PreCip Jacket, cechujący się luźniejszym, oferującym duży
komfort i nieskrępowane ruchy krojem, zaliczanym do serii produktów Regular Fit. Model posiada prosty,

co jest dość typową cechą dla większości modeli marki Marmot. Nie oznacza to
bynajmniej nudy, model PreCip dostępny jest w aż trzynastu wariantach kolorystycznych, zarówno bardziej
nieprzeładowany wygląd,
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stonowanych, w jednym kolorze, jak choćby mój testowany w czarnym, jak i odważniejszych zestawach
kolorystycznych błękitów, granatów, zieleni, czy czerwonego z niebieskim. Tak duża różnorodność dostępnych
kombinacji kolorów z pewnością zadowoli większość klientów, nie zapomniano oczywiście również o
akcentach designerskich, tu w postaci wyszytego ciemno srebrną nitką nazwy marki na lewej piersi, oraz loga
marki wyszytego na wysokości prawej łopatki nitką w takim samym, stonowanym kolorze, warto tu jeszcze
dodać że kolor ten dobrany jest do danego wariantu kurtki. Ten ostatni element – logo na plecach, należy do
cech charakterystycznych odzieży Marmot i powtarza się w większości z modeli.

Kurtka MARMOT PreCip dostępna jest w kilkunastu wariantach kolorystycznych, tu od lewej: czarna, szaro - popielaty, ciemno szara, niebieska (tłum. dżinsowa), ciemny błękit (tłum. błękit
arktyczny), jasno błękitny...

…ciemno błękitny / jasno błękitny (tłum. jasno błękitny / błękit arktyczny), nienisko – szary (tłum. niebieski granit), jasno oliwkowy (tłum. alpejska zieleń), czerwona (tłum. czerwona
drużyna), czarowny / ceglany czerwony (tłum. czerwona drużyna / ceglany)...

...jasny khaki, ciemno szara, czerwono / niebieska

Kolejną z rzeczy zwracającą uwagę jest wysoka jakość zastosowanych tkanin i wykończenia, pomimo
starannego, z racji typowego dla mnie czepialstwa, przyglądania się wszystkim szwom, nie dostrzegłem ani

Na plus należy zaliczyć
również niską wagę kurtki wynoszącą zaledwie 320 gramów dla rozmiaru XL , co ma duże znaczenie
zważywszy na typ przeznaczenia kurtki, jej łatwość w transporcie nie wpływając negatywnie na wagę
ekwipunku.
jednego niedbałego krzywego ściegu, wszystkie są równe i starannie wykończone.

3

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.

Marka Marmot nie zapomniała o gustownych, nie krzykliwych dodatkach estetycznych, w postaci wyszytej na piersi nazwy marki (zdjęcia u góry), oraz loga na plecach w rejonie prawej
łopatki (zdjęcia na dole)

Model posiada lekko przedłużany tył, oraz prosty bez zwężeń korpus. Całości dopełniają lekko zwężane ku
nadgarstkom rękawy, zaprojektowane w systemie Angel-Wing Movement™ ,

by zapewnić pełny zakres ruchu
ramienia bez dźwigania się dołu kurtki podczas jego podnoszenia. Rękaw zakończony został klasycznie patką z
taśmami Velcro, pozwalającymi na regulację obwodu mankietów.

W kurtce PreCip Jacket pomimo pozornie prostego wyglądu zastosowano wiele zaawansowanych rozwiązań w celu poprawy komfortu użytkowego, oraz jej właściwości technicznych,
wśród nich znajdziemy między innymi zaprojektowane w systemie Angel-Wing Movement™ rękawy, umożliwiające w pełni anatomiczne ruchy / rękawy wyposażono w klasyczna patkę i
dobrej jakości taśmy Velcro® umożliwiające regulację obwodu rękawa w rejonie nadgarstka

Dół kurtki PreCip Jacket wyposażono w tunel i klasyczny ściągacz, nieco jednak inaczej niż typowo nie

pozwalającym na regulację jej obwodu.
Rozwiązanie proste, eleganckie i bezawaryjne, acz nie wolne od wad, zastosowanie jednego stopera sprawia że
zwieńczonego dwoma, lecz tylko jednym centralnym stoperem

po mocniejszym zaciągnięciu zwisa z niego dość dużo luźnej gumko-linki, a tkanina kurtki marszczy się

Zastosowanie dwóch stoperów niweluję ten mankament równomiernie
rozprowadzając powstałe na tkaninie napięcia. Trudno to zaliczać do jakichś ważkich wad, tym nie mniej z
kronikarskiej dokładności musiałem o tym wspomnieć, trudno tu spekulować co stało za rodowodem takiego
rozwiązania.
nierównomiernie w tym rejonie.
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W modelu klasycznie obwód kurtki regulowany jest za pomocą gumko-linki i stopera odzieżowego, a już nie klasycznie zamiast dwóch stoperów mamy tylko jeden po prawej stronie...

zdjęcia od lewej: rękawy kurtki PreCip Jacket zaprojektowano tak by podnoszenie ramion w górę nie powodowało równoczesnego podnoszenia samej kurtki / model posiada lekko
przedłużany tył / kurtka PreCip cechuje się dobrze wyważonym wzornictwem i ponad czasową klasyczną formą

Z całą pewnością rzeczą która jednak ma znacznie większy wpływ na komfort użytkowania są dodane pod
pachami, ukryte pod szeroką listwą z tkaniny poszycia skutecznie chroniącej zamki, duże otwory

walnie wpływające na właściwości termiczne modelu i skutecznie
odprowadzające w razie takiej konieczności nadmiar ciepła z wnętrza kurtki. Na plus należy zaliczyć sposób
wykończenia otworów, często zdarza się że w takowych dodawana jest listwa chroniąca zamek po stronie
wewnętrznej, co sprzyja jej wplątywaniu się w zamek, skutkując jego irytującymi zacięciami.
wentylacyjne (system PitZips™),

W kurtce dodano system wentylacji PitZips™ – składający się z bocznych, zabezpieczonych listwami z tkaniny poszycia otworów umożliwiających wydatną wentylację...

Tu jak wspomniałem listwę wyprowadzono na zewnątrz, eliminując tą wewnętrzną i rozwiązując ten kłopot,
zamki bez żadnego wysiłku można zamknąć, lub otworzyć jedną ręką. Skoro poruszyliśmy już temat zamków,
tu jak przystało na wysoką klasę produktów Marmot, zastosowano bardzo dobrej jakości, trwałe i płynnie
pracujące, zamki YKK. Dotyczy to zarówno zamków otworów wentylacyjnych, jak i głównego zamka kurtki.
Ten ostatni chroni podwójna listwa termiczna, zewnętrzna szeroka na 5 centymetrów i wewnętrzna 3
centymetrowa. To proste rozwiązanie eliminuje konieczność zastosowania wodoodpornych, laminowanych
zamków, skutecznie chroniąc zamek przed przedostawaniem się przez niego wody. Zewnętrzna listwa zapinana
jest na dole za pomocą kapsla, z wytłaczanym logiem marki Marmot, wzdłużnie na całej długości, aż do
5
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kołnierza, zastosowano rzepy Velcro.

zdjęcia od lewej: główny zamek kurtki chroniony jest szeroką na 5cm listwą termiczną po stronie zewnętrznej, u dołu zapinanej kapslem z wytłaczanym logiem marki Marmot / w kurtce
PreCip zastosowano wysokiej jakości zamki błyskawiczne YKK, oraz rzepy Velcro®

Podążając w górę, docieramy do następnej z ważnych w przypadku takiej kurtki czynników, wpływających na
komfort jej użytkowania, tudzież wysoki chroniący szyję kołnierz. W modelu PreCip znajdziemy wysoki
kołnierz, doskonale chroniącą przed wiatrem i zimnem szyję , na tyle luźny by pomieścić pod kurtką grubszy,
również wyposażony w wysoki kołnierz polar. Jednak nieco szkoda że producent nie zdecydował się tu na
dodanie choćby prostej regulacji obwodu za pomocą gumko-linki... kołnierz posiada ukrytą w jego wnętrzu
kieszeń, a w niej zintegrowany na stałe z kurtką kaptur.

Kurtka PreCip Jacket posiada wysoki, doskonale chroniący szyję i podbródek kołnierz, nieco jednak szkoda że producent nie zdecydował się na dodanie jakiegoś systemu regulacji obwodu
kołnierza... wnętrze kołnierza wyściela ten sam materiał z którego wykonano poszycie modelu, kołnierz skrywa w swym wnętrzu kieszeń a w nim na stałe zintegrowany z kurtką kaptur.

Główny zamek kurtki chroni podwójna listwa termiczna, zewnętrzna szerokości 5cm i wewnętrzna, węższa 3cm, listwa zapinana jest od zewnątrz taśmami Velcro® / nie zapomniano o takich
dodatkach jak wstawki z miękkiego micro-polaru w rejonie górnej krawędzi listwy termicznej chroniącą brodę przed kontaktem tkaniną poszycia

Tak docieramy do kolejnej kluczowej części modelu wspomnianego, chroniącego naszą głowę kaptura. Warto
tu nieco dokładniej przyjrzeć się jego budowie, gdyż dość często zdarza się że w tańszych kurtkach, czy to
przeciwdeszczowych, czy zimowych, kaptury nie posiadają odpowiedniej regulacji, co skutkuje nader
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irytującym opadaniem na oczy, oraz spadaniem z głowy przy podmuchach wiatru...

w przypadku kurtki PreCip
nic takiego nie ma miejsca, kaptur jest dość obszerny, tak by z łatwością pomieścił czapkę, wyposażono go
również w usztywniany lekko daszek, za pomocą wszytej w jego rant linki. Z tyłu kaptura dodano szeroką
patkę z rzepem zapewniającą łatwą regulację pojemności kaptura, co właśnie jest elementem którego
często brak w tanich wariantach, a który przeciwdziała opadaniu kaptura na oczy. Systemu regulacji
dopełnia gumko-linka pozwalająca na regulację wielkości otworu kaptura ,

zakończona dwoma stoperami w
rejonie wszycia kaptura w gardę, tuż obok zamka głównego kurtki. Tak prosty, a równocześnie skuteczny
system, zapewnia pełną regulację rozmiaru kaptura umożliwiając jego dopasowanie do naszych potrzeb.

W kurtce zastosowano bardzo udany kaptur, o przemyślanej konstrukcji, wyposażony w podwójny system regulacji: patkę z rzepem z tyłu, oraz gumko-linkę z dwoma stoperami

zdjęcia od lewej: gumko-linka z dwoma, rozlokowanymi po bokach kaptura stoperami umożliwia regulację wielkości otworu na twarz / kaptur wyposażono w lekko usztywniany daszek za
pomocą widocznej na zdjęciu, wszytej w jego rant linki

Nieco
mniej klasyczna jest ich budowa, mają one lekko ścięty, skośny kształt, podszyte punktowo po wewnętrznej
stronie kurtki, w górnych częściach, co przeciwdziała ich opadaniu po wypełnieniu, pod ciężarem
przenoszonych rzeczy. Kieszenie wykonano z siateczki, cechują się one też dużą pojemnością, również w nich
zastosowano wysokiej jakości zamki YKK, chronionych tak samo jak zamek główny szeroką na 3cm listwą z
tkaniny poszycia kurtki.
Model posiada tylko dwie kieszenie – Pack Pockets™, klasycznie rozmieszczone po bokach kurtki.
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Kurtka PreCip Jacket posiada dwie, duże boczne kieszenie, zapinane zamkami YKK i chronione listwą z tkaniny poszycia o szerokości 3cm

Kieszenie kurtki zostały zaprojektowane w technologii Pack Pockets, jest to specjalny, lekko ukośny profil kieszeni, umożliwiający łatwiejszy do nic dostęp. Kieszenie wykonano z siateczki i
podszyto w górnej części do poszycia kurki przeciwdziałając ich opadaniu pod ciężarem przenoszonych rzeczy, ciekawostką jest zastosowanie również tu systemu Stuffs Into Own Pocket –
umożliwiającego skompresowanie kurtki i spakowanie jej do kieszeni, która wówczas staje się dla niej pokrowcem.

Zastosowane tkaniny i wodoodporność...

Wygląd choćby najwymyślniejszy, najbardziej wysmakowany, nigdy nie zastąpi wysokiej jakości tkanin,
zaawansowanych rozwiązań technologicznych przekładających się na komfort, a nawet bezpieczeństwo
użytkownika. Kolorowe, czasem wręcz agresywne, promowane jako prawdziwie sportowe z charakterem,
wzornictwo jest częstym zabiegiem w tanich modelach kurtek, gdzie powierzchowność ma niejako odwracać
uwagę od braku gwarantujących, tu akurat skutecznej wodoodporności i dobrej oddychalności. W przypadku
omawianej kurtki Marmot PreCip Jacket, mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną jako że kurtka, jak
zostało powyżej opisane, cechuje się prostym, zrównoważonym wzornictwem, oraz niekrzykliwymi akcentami.
Marka Marmot długo pracowała na to by nie musieć uciekać się do stosowania wymienionych sztuczek,
bazując na wysokiej jakości tkaninach, oraz starannym łączeniu zaawansowanych technologii.
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Częstym grzeszkiem tanich kurtek przeciwdeszczowych jest odwoływanie się do agresywnego, kolorowego wzornictwa, mającego pokryć niedostatki technologiczne, tudzież słabej
wodoodporności i paroprzepuszczalności, w przypadku kurtki Marmot PreCip Jacket nic takiego nie ma miejsca, zamiast tego mamy tu zrównoważony przemyślany projekt w którym
zastosowano szereg zaawansowanych tkanin i technologii.

W kurtce PreCip tkanina zewnętrzna została wyposażona w zwiększającą wydatnie odporność na

Siateczka taka składa się z wplecionych w tkaninę dodatkowych
grubszych, odpornych na zrywanie włókien ułożonych pionowo i poziomie, co skutkuje powstaniem
charakterystycznego wzoru siatki, o wielkości oczek zależnej od gęstości ułożenia takich włókien. W
przypadku kurtki PreCip jest ona dość gęsta, a pojedynczy segment ma około 2,2 x 2,2 mm . Segmenty te
ograniczone mocnym włóknem, nawet jeśli dojdzie do uszkodzenia mechanicznego tkaniny, ograniczą zasięg
tego uszkodzenia bezpośrednio do naruszonych segmentów, nie dopuszczając do dalszego prucia tkaniny. Jest
to powszechnie stosowane rozwiązanie, nie tylko w odzieży, ale również choćby w plecakach. Sama tkanina
jest to w 100% materiał syntetyczny wykonany z nylonu.
uszkodzenia mechaniczne siateczkę Rip-Stop.

Sercem modelu jest jego wewnętrzna podszewka – producencka membrana NanoPro™ wykonana z poliestru,
cechująca się znakomitą wodoodpornością, oraz paroprzepuszczalnością, według zapewnień producenta o

Membrana, co rzeczywiście pokazały testy praktyczne,
znakomicie radzi sobie z nadmiarem ciepła, nawet gdy zamki pod pachami pozostają zamknięte, równocześnie
pozostając wiatroszczelna i nie dopuszczając do wyziębienia użytkownika podczas postojów. Całości tak
zaawansowanych rozwiązań dopełniają podklejane wszystkie główne szwy, jak i wyszyte loga, oraz nazwa
marki. Tkanina podszewki NanoPro™ pokryta została subtelnym, geometrycznym wzorem, dobrze
43% wyższą od poprzedniej wersji membrany PreCip™.

wtapiającym się w ogólny wygląd modelu PreCip.

Prawdziwą perłą kurtki PreCip Jacket jest jej producencka membrana Marmot® NanoPro™, cechująca się znakomitymi walorami użytkowymi, w tym skuteczną ochroną przed wodą, oraz
wiatrem, zachowując równocześnie wysoką paroprzepuszczalność. Tkanina membrany została od wewnątrz pokryta subtelnym dobrze wpisującym się w ogólny wygląd kurtki
geometrycznym wzorem. Wszystkie główne szwy, jak i logo i nazwa marki wyhaftowane na kurtce zostały dodatkowo podklejono, dotyczy to również szwów wewnątrz kaptura.

Podsumowując tą część trzeba powiedzieć że marka Marmot sięgnęła w kurtce PreCip po bezkompromisowe
rozwiązania z najwyższej półki, przekładające się nie tylko na wysoką trwałość produktu, ale przede
wszystkim jego komfort używkowy, tworząc znakomity model o wyważonym wyglądzie, oraz bardzo dobrych
parametrach wodoodporności, jak i równocześnie paroprzepuszczalności.
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Również szwy zamków bocznych otworów wentylacyjnych (system PitZips™) podklejono, ciekawym rozwiązaniem było wyprowadzenie listwy chroniącej zamki na zewnątrz, z równoczesną
rezygnacją z listwy wewnętrznej co wyeliminowało irytujący problem z zacinaniem się na nich zamków...

Testy terenowe...

Czas przejść od suchych faktów do... aż by się chciało powiedzieć zważywszy na aurę za naszymi oknami,
przeznaczenie kurtki i składane obietnice znakomitej wodoodporności „mokre fakty”, zanim jednak
przejdziemy szerzej do tej części wpierw kilka wniosków jakie nasunęły mi się podczas wypadów testowych w
kurtce Marmot PreCip Jacket.
Model testowany był podczas kilku foto-wypadów w Beskid Śląski, jak i w rejonach podmiejskich Bielska –
Białej, w zakresie temperatur od +14°C w ciągu dnia, do +2°C po zachodzie słońca. Jak już stali czytelnicy
pewnie pamiętają, jako że mam zwyczaj na ten temat się rozwodzić w kontekście jakości testowanej rzeczy,
należę do raczej zimnolubnych i szybko się przegrzewających ludzi. Można zaryzykować stwierdzenie że jeśli
dana odzież przejdzie mój test na paroprzepuszczalność jest wysoce prawdopodobne że tak samo będzie dla
większości z Was, żarty jednak na bok... w rzeczywistości faktycznie mam taką tendencję, właśnie dlatego
jedną z cech której zawsze w odzieży, szczególnie słynącej z słabej paroprzepuszczalności przeciwdeszczowej,
poszukuję są duże wywietrzniki pod pachami. Te oczywiście kurtka Marmot PreCip posiada (system
PitZips™), co przyjąłem z dużym zadowoleniem, przymrzyjmy się teraz jak faktycznie sprawdziła się ona w
terenie...

Z nieskrywaną radością gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki odradzającej się po zimie natury, zabierając ze sobą cały fotograficzny szpej, oraz kurtkę Marmot PreCip Jacket ruszyłem w
teren, tu po lewej start na szlak, wejście do doliny w rejonie Bystrej Leśniczówki, po prawej zwiastun wiosny Zawilec...

Pierwszy z wypadów testowych odbywał się w raczej dynamicznych warunkach pogodowych, od miło
przygrzewającego słoneczka do załamania pogody i rzęsistej ulewy z gradem. Tamtego dnia (17.04.2017), wraz
z całym fotograficznym szpejem wybrałem się w poszukiwaniu dzikiego przejścia wzdłuż biegu potoku Białka,
do jego rodeł, tuż poniżej przełęczy Kowiorek, na zboczach Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Liczyłem że tego
dnia potok Białka będzie bardziej okazały na tym odcinku niż w okresie letnim, zasilony wodami z roztopów,
jako że powyżej 1000m n.p.m. wciąż panowały raczej zimowe warunki... i rzeczywiście, ku mojej radości,
założenia te okazały się być trafne, co doskonale wpisywało się w moje upodobanie do fotografowania wody.

Wędrując z kurtką PreCip, tu autor w dolinie w Bystrej Leśniczówka, za mną widać dalszy przebieg marszruty / po drodze zwyczajowo dla mnie szwendałem się po różnych leśnych
zakamarkach, tu odnajdując ciekawe wychodnie skalne ukryte pod ubiegłorocznymi liśćmi...
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Podążając początkowo doliną w rejonie Bystrej Leśniczówka, dość szybko się zgrzałem, ze względu jednak na
lodowaty wiatr, co rusz to wychodzące, to chowające się za ponurymi chmurami słońce wolałem pozostać w
kurtce, tym bardziej że była to doskonała okazja na przetestowanie jej tak reklamowanej oddychalności. Z tego
właśnie względu nie otwarłem również zamków systemu PitZips™ (zamków wywietrzników pod pachami).
Pomimo wspomnianej tendencji do przegrzewania, oraz raczej wysokiej temperatury rzędu +14°C kurtka po
dwóch i pół godzinie marszu, w tym w znakomitej większości pod górę, doskonale radziła sobie z
odprowadzaniem nadmiaru ciepła z jej wnętrza. Tu duży plus i zaliczenie pierwszej części testu dla kurtki
PreCip Jacket, której producencka membrana NanoPro™ wykazała się realną bardzo dużą skutecznością pod
kątem paroprzepuszczalności.

...wracając na marszrutę, w dole widoczny potok Białka / kaskady Białki w górnym odcinku doliny w Bystrej

...po skalnymi wychodniami, ukazującymi budowę geologiczną Beskidu Śląskiego w rejonie worka Szyndzielni, Stefanki i Klimczoka
/ ...młody przejaw odradzającego się życia – pierwsze wiosenne kwiaty

Wciąż była to jednak tylko pierwsza z cech które bezwzględnie należało zweryfikować, drugą ważniejszą była
wodoodporność, tu jednak mogłem już tylko polegać na samej naturze, która niestety, albo w przypadku
kontekstu tej recenzji – „stety” i tu nie zawiodła... podążając wciąż w górę, dotarłem do granicy doliny gdzie
rozpoczęło się właściwe dzikie podejście, przez młodniki, pnie i konary powalonych drzew, zarośla w tym
krzaki malin i jeżyn, wciąż starając się iść jak najbliżej przebiegu koryta potoku.
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zdjęcia od lewej: kaskady na potoku Białka, rejon górnego odcinka doliny w Bystrej / ...w górę, dalej w stronę gór :) tuż przed opuszczeniem doliny i wejściem na dziką marszrutę w stronę
rodeł rzeki Białki

Ten odcinek, zważywszy na kąt nachylenia, dobitnie i bezsprzecznie już dowiódł skuteczności membrany
NanoPro™, która pomimo że pot lał mi się z czoła nadal skutecznie radziła sobie z ciepłem ,

choć dodać też tu
trzeba że na tym odcinku otwarłem już boczne zamki pod pachami. Jak to jednak się mawia bez pracy nie ma...
dobrych zdjęć, dzięki temu wysiłkowi udało mi się dotrzeć w rejon kilku niezwykle malowniczych i co ważne
bogatych w wodę kaskad, których wygląd prezentowany jest na zdjęciach dołączonych dni mniejszej recenzji.

...kurta Marmot PreCip szybko udowodniła nie tyko swój wysoki komfort, ale skuteczną oddychalność, a jak się potem okazało i pełną wodoodporność / ...tu leśna droga opuszcza dolinę
zakręcając w stronę Magury, a ja wkraczam na w las, podążając za korytem rzeki (tu jeszcze potoku) Białki

zdjęcia od lewej: potok Białka w górnym odcinku, około kilometra od swych rodeł / dzika marszruta mocno dała mi się we znaki, od początku prowadzać po stromo nachylonym stoku, oraz
przez zwały powalony drzew... w górze widać krawędź lasu w rejonie siodła pod Klimczokiem.

W zapamiętaniu fotografując i powoli wciąż przemieszczając się w górę, nieopodal widocznego już w górze
rejonu rodeł rzeki (tu oczywiście jeszcze potoku) Białki, moją uwagę skupiło na sobie niebo... w międzyczasie
bowiem słoneczko w ogóle przestało się już pojawiać, ukryte za grubą warstwą sinych chmur. Potem
klasycznie wpierw były to pojedyncze krople, aż zaczęła się rzęsista ulewa. Pchanie się w tych warunkach,
biorąc poprawkę na dwie godziny jakie dzieliły mnie od zachodu słońca, dalej w góry nie było zbyt zasadne, o
zdjęciach też można było już zapomnieć, toteż pozostała tylko jedna opcja – szybki odwrót tą samą trasą. I
znów przedzieranie się przez chaszcze i zwały kłód, a potem pędem przez dolinę do przystanku MZK w rejonie
Bystrej Leśniczówki. Ten ostatni odcinek ponownie był znakomitym testem dla paroprzepuszczalności, w
którym to znów kurtka PreCip poradziła sobie doskonale, ale była też skutecznym testem jej
wodoodporności, zejście łącznie zajęło mi, poruszając się przez cały czas w deszczu około półtorej godziny,
gdzie przez ostatnie pół godziny towarzysz mi przemiennie gruby, rzęsisty deszcz, to znów grad...

12

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.

zdjęcia od lewej: chwilami było bardzo trudno utrzymać kierunek, pewnym niemiłym zaskoczeniem był stan lasu po kończącej się zimie... pomimo porządnego spocenia kurta doskonale
radziła sobie z transportem wilgoci z wnętrza, nie dopuszczając do przegrzania / dla takich miejsc warto się zmęczyć, warto przedzierać się przez chaszcze... kaskady rzeki Białki około
500m od jej źródeł

Pomimo dość ekstremalnych warunków, oraz względnie niskiej jak na drugą połowę kwietnia temperatury,
rzędu +2°C w górach i do +6°C w dolinie, ciągłego bombardowanie to deszczem, to gradem, kurtka PreCip
Jacket wyszła z tych testów zwycięsko, zapewniając 100% wodoodporność, jak i doskonałą

Na duży plus należy też zapisać modelowi jej nie przewiewność, oraz bardzo duży
komfort użytkowy. Fotografując potoki, nieustanie się schylając, wyciągając ramiona, ani razu nie powstała
sytuacja samoczynnego podniesienia kurtki po wyciągnięciu ramion. Jedyne na co mógłbym ponarzekać to
ograniczona do dwóch liczba kieszeni.
paroprzepuszczalność.

zdjęcie po lewej i w środku: górny odcinek rzeki Białki, nieopodal swych źródeł, w miejscu tym do nurtu Białki płynącej na zdjęciu ukośnie od górnego prawego rogu w dół dołączają się
inne, bezimienne potoki po roztopowe / zrzut z ekranu nawigacji GPS KaMap ukazujący pozycję miejsca w którym wykonano te zdjęcia, jak widać znajdowało się ono już w pobliżu źródła

Woda, szczególnie ta warto płynąca, przedzierająca się przez skały i ziemię, ma w sobie nieodparty magnetyzm, sprawiający że nie sposób oprzeć się temu pięknu i go nie sfotografować...

Powyższy, dość obfity w zróżnicowane warunki atmosferyczne, wypad testowy nie był oczywiście jednym
jaki miał miejsce, kolejne wypady w terenie podmiejskim, jak i podczas codziennego miejskiego użytkowania
utwierdziły mnie w wysokiej ocenie kurtki Marmot PreCip Jacket, warto tu również jeszcze wspomnieć o
tym że model bardzo szybko schnie, oraz daje się kompresować do niewielkich rozmiarów.
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Podsumowanie...
Pomimo że usilnie starałem się znaleźć jakiegoś haka na model PreCip Jacket, szczególnie bacznie
przyglądając się jej tak mocno reklamowanej paroprzepuszczalności i wodoodporności, próby te spełzły na

kurtka okazała się wychodzić zwycięsko z każdej z prób. Zarówno pod kątem wodoodporności, jak i
paroprzepuszczalności nie można jej nic zarzucić, model cechuje się tez bardzo dużym komfortem użytkowym,
niską wagą, wykonaniem z wysokiej jakości zaawansowanych technologicznie tkanin, oraz starannym
wykończeniem.
niczym...

zdjęcia od lewej: kaskada na rzece Białce, sfotografowana podczas drugiej wizyty w dolinie w rejonie Bystrej Leśniczówka / kurtka PreCip dzięki swym znakomitym właściwościom
termicznym, skutecznej ochronie przed deszczem i wiatrem, niskiej wadze i możliwości skompresowania do niewielkich rozmiarów, stała się stałym towarzyszem moich terenowych
wypadów, tu podczas kolejnego wspólnego foto-wypadu w rejony podmiejskie Bielska-Białej, dzielnica Lipnik, potok Krzywa

Zważywszy na ilość dostępnych wariantów kolorystycznych pozwalających dobrać wariant kurtki do
własnych upodobań, jej walory użytkowe, z całą pewnością jest to kurtka która nie tylko może się podobać,
ale zapewni Wam ochronę przed deszczem i wiatrem na długi czas, jeśli więc tylko takiej kurtki poszukujecie
model PreCip Jacket należy do tych które z czystym sercem mogę gorąco polecić.

...młode życie – Lipnik, rejon Krzywej / autor w kurtce Marmot PreCip Jacket u podnóża wychodni skalnych, dolina w Bystrej Leśniczówka, u stóp Beskidu Śląskiego

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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wysoka wodoodporność
podklejane główne szwy
skuteczna ochrona przed wiatrem i zimnem
pełna regulacja kaptura
doskonała paroprzepuszczalność
dodatkowy system wentylacji pod pachami (system PitZips™)
zamki YKK
taśmy Velcro
bardzo dobra, skuteczna membrana NanoPro™
wygodny, luźniejszy krój (Regular Fit)
znakomicie zaprojektowane anatomiczne rękawy
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•
•
•
•

ogólny wysoki komfort użytkowy
niska waga
duża liczba wariantów kolorystycznych
zrównoważone niekrzykliwe wzornictwo

Wady:

•
•

tylko dwie kieszenie
jeden zamiast dwóch stoperów odzieżowych regulujących obwód dołu kurtki

Przydatne linki:
•
•
•

strona marki MARMOT (anglojęzyczna): https://marmot.com/
strona marki MARMOT – sklep online / kurtka PreCip Jacket (anglojęzyczna): https://marmot.com/men-jackets-and-vests-waterproofshells/precip-jacket/41200.html?dwvar_41200_size=00030XL&dwvar_41200_color=1452&cgid=#q=Precip%2Bjacket&lang=en_US&start=1
strona marki MARMOT – informacje o konserwacji i praniu odzieży (anglojęzyczna): https://marmot.com/product-info/care.html

Opracowania powiązane / podobne – w dziale SPRZĘT:
•
•

koszulka termoaktywna z długim rękawem MARMOT Windridge LS: http://zyciepisanegorami.pl/koszulka-marmot-windridge-ls
męska kurtka polarowa MARMOT Warmlight: http://zyciepisanegorami.pl/marmot-warmlight

Do testów dostarczyła firma:

Raven

www.ravenco.eu
Autor serdecznie dziękuję za udostępnienie do testów
kurtki marki MARMOT model PreCip
Tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych kurtki,
oraz grafik ilustrujących zastosowane rozwiązania / technologię:

Sebastian Nikiel
08.05.2017

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

