Nazwa: kurta softshellowa wiatroszczelna i wodoodporna
Płeć: męska
Model: Rom Jacket
Producent: Marmot
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory:

black
(tłumaczenie ceglany) / brick
niebieski (tłum. błękit arktyczny) / arctic navy
zielona (tłumaczenie zieleń alpejska) / alpine green
Materiały: syntetyczne
• WINDSTOPPER®Softshell 100% poliester Stretch
• Softshell Double Weave 90% poliester
• 10% Elastane Stretch
Krój: Athletic Fit / dopasowany
Oddychalność: TAK
Wodoodporność: TAK / wodoodporna membrana
Membrana: TAK / GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell
Ochrona przed wiatrem: TAK / tkanina Marmot M2 Softshell
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Regulowany kaptur: TAK / system ERG (w pełni regulowany)
• regulacja obwodu otworu na twarz / za pomocą gumko-linki i dwóch stoperów odzieżowych
• regulacja wielkości (pojemności) kaptura / za pomocą gumko-linki i stopera odzieżowego
Odpinany kaptur: NIE / zintegrowany na stałe
Chowany kaptur: NIE
System wentylacji: TAK / oddychająca tkanina Marmot M2 Softshell + membrana GORE-TEX®
•

czarna /

•
•
•

czarowny

WINDSTOPPER® Softshell

Ilość kieszeni: łącznie 4

dwie po bokach zapinane zamkami YKK
kieszeń zewnętrzna na piersi zapinana za zamek YKK
wewnętrzna kieszeń siatkowa zapinana na zamek YKK
Regulowany obwód kołnierza: TAK / za pomocą gumko-linki i stoperów odzieżowych (część systemu
regulacji obwodu otworu na twarz kaptura)
Regulowany obwód dołu kurtki: TAK / za pomocą gumko-linki i dwóch stoperów odzieżowych
Waga: 55 dag dla rozmiaru XL
•
•
•

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
prać z użyciem delikatnych środków piorących, lub specjalistycznych środków do prania odzieży z
membranami

Technologie / cechy:

•
•
•
•
•
1

– oddychająca i wodoodporna membrana
Marmot M2 Softshell – producencka oddychająca tkanina softshellowa
Windproof, Water Resistant, and Breathable – wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca tkanina
Attached Adjustable Hood with Peripheral Cord – zintegrowany kaptur, z systemem regulacji ERG, z
lekko usztywnianym, profilowanym daszkiem
Zippered Hand Pockets – dwie boczne kieszenie zapinane zamkami błyskawicznymi YKK
GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell
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– kieszeń zewnętrzna na piersi zapinana zamkiem YKK
– wewnętrzna kieszeń na piersi, zapinana na zamek YKK
Adjustable Velcro® Cuffs – asymetryczne rękawy, z regulowanym obwodem mankietów taśmami velcro
Elastic Drawcord Hem – system elastycznych ściągaczy (gumko-linki)
Angel-Wing Movement™ – krój rękawów przeciwdziałający podnoszeniu się kurtki przy uniesionych
ramionach
Inne: szybkie schnięcie, listwa chroniąca zamek główny po stronie wewnętrznej, obszyte taśmą wszystkie
główne szwy, nadrukowane odblaskową farbą logo na plecach, oraz nazwa marki na piersi
Cena na dzień 18.05.2017 na stronie producenta: 190$ (około 760zł przy cenie dolara na poziomie 4zł)
Średnia cena krajowa na dzień 18.05.2017: od 499,90zł do 950,99zł (info: www.ceneria.pl)
•
•
•
•
•

Zippered Chest Pocket

Interior Zippered Pocket

Do testów przekazała firma: Raven
Przeznaczenie:

Lekka, oddychająca kurtka softshellowa, chroniąca przed wiatrem, oraz wodą, zapewniająca wysoki komfort
termiczny, predysponowana do każdego typu działalności, włącznie z wspinaczką górską, trekingiem,
kolarstwem, po codzienne miejskie użytkowanie.
Tytułem wstępu:

Niedawno miałem okazję podzielić się z czytelnikami wynikami testów oddychającej, lekkiej kurtki
przeciwdeszczowej, renomowanego producenta odzieży, butów i akcesoriów outdoorowych, firmy Marmot,
model PreCip Jacket. Kurtkę tą otrzymałem dzięki uprzejmości firmy RAVEN ku mojej wielkiej radości wraz z
drugą, tym razem softshellową kurtką tej samej marki – Marmot, model Rom Jacket. Według specyfikacji
dostępnej na stronie producenta nie jest to jednak prosty model softshella, lecz znacznie bardziej
zaawansowany produkt, wyposażony w rozwiązania z górnej półki, rozszerzający możliwości modelu Rom
dalece poza zwyczajową ochronę przed wiatrem.
Kurtkę softshellową Marmot Rom Jacket wyposażono w znakomitą, powszechnie cenioną i znaną membranę
GORE-TEX® w wariancie WINDSTOPPER® Softshell, sama tkanina z której ją wykonano to producencki
Marmot M2 Softshell,

który wraz z wymienioną membraną ma za zadanie zapewnić wysoką oddychalność,
przy zachowanej równie skutecznej ochronie przed wiatrem i deszczem. Są to oczywiście suche teoretyczne
fakty, zapraszam serdecznie do lektury recenzji w której przyjrzymy się rzeczywistym zaletom i wadom
rzeczowej kurtki.
Wygląd i charakterystyka:

Przyznam że odzież softshellowa należy do moich ulubionych, bynajmniej nie tylko ze względu na jej zalety
estetyczne, ale wysoką odporność mechaniczną sprawiającą że wiernie ona służy przez wiele lat. Nie do
przecenienia są też skuteczna ochrona przed wiatrem, jak i również w niektórych przypadkach wodoodporność.
Ogromnym atutem tego typu odzieży jest jej niska, a czasem wręcz ultra niska waga, łatwe kompresowanie,
pozwalające bez zwiększania wagi bagażu, oraz zajmowania dużej przestrzeni, zabrać ją ze sobą w każdą
podróż.
Wszystko to razem tworzy ogromny potencjał możliwych zastosowań, kurtki softshellowe sprawdzą się
właściwie w każdym typie użytkowania, od wypadów górskich, przez wielogodzinne włóczenie po terenach

Nie trudno więc zapewne zgadnąć że okazja do
przetestowania takiej właśnie kurtki softshellowej sprawiła mi ogromną radość, tym bardziej że był to model
tak renomowanej marki jak Marmot, której produkty miałem okazję już kilkukrotnie sprawdzać, za każdym
razem utwierdzając się w wysokiej ich jakości.
podmiejskich z aparatem, po codzienne miejskie użytkowanie.

Rozpakowawszy przesyłkę od firmy RAVEN moim oczom ukazała się niecierpliwie oczekiwana kurtka
softshellowa marki Marmot model Rom Jacket, w kolorze czarnym. Pewnym ryzykiem jest zawsze to czy
udało się nam trafić we właściwy rozmiar, wszak powszechnie wiadomym jest że różni producenci stosują
różne podejście do tego tematu, toteż od razu przymierzyłem kurtkę, ku mojej uldze okazało się że rozmiar
2
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został dobrany idealnie, acz z pewnym zastrzeżeniem o czym będzie dalej.

Kurtka softshellowa Marmot Rom Jacket od pierwszego kontaktu robi wyłącznie jak najlepsze wrażenie...

Pierwszą z rzeczy która zwraca uwagę po wzięciu do ręki kurtki Marmot Rom Jacket jest jej niska waga,

Wykorzystano tu dwa typy tkaniny softshellowej, o
zróżnicowanej fakturze, gęstości splotu i odcieniu. Po bokach torsu od podstawy kurtki, do rękawów i dalej
wzdłuż w ich dolnej części wszystko wstawki z cieńszej, acz równie jak pozostała cześć kurtki, rozciągliwej –
sprężystej tkaniny, ma ona za zadanie poprawę oddychalności modelu, stąd ich lokalizacja, w obszarach
naturalnie bardziej narażonych na szybkie zapocenie. Reszta poszycia kurtki wykonana została z grubszej, o
satynowej fakturze tkaniny softshellowej.
oraz wysoka jakość tkanin z których została wykonana.

Model Rom Jacket, tak jak zdecydowana większość oferty firmy Marmot, dostępna jest w kilku wariantach
kolorystycznych, pozwalających indywidualne dopasowanie wariantu danej odzieży do własnych upodobań ,

mamy tu więc do wyboru warianty bardziej agresywne, zdecydowane, jak kurtka Rom w kolorze czerwonym,
jasno niebieskim, lub spokojniejszym oliwkowo zielonym, czy omawianym czarnym. Wszystkie warianty
łączą te same cechy, tudzież wyważone wzornictwo, z doskonale zaprojektowaną funkcjonalnością. W
modelu Rom, znów podobnie jak w wielu innych produktach Marmota, nie znajdziemy żadnych
niepotrzebnych ozdobników, każdy z elementów ma swoje zastosowanie. Jedynymi dodatkami designerskimi,
acz i w tym przypadku o znaczeniu nie tylko estetycznym, ale i funkcjonalnym, jest nadrukowana na piersi
nazwa marki, oraz jej logo, na plecach w rejonie prawej łopatki. Oba te elementy nadrukowano srebrną,
odbijającą światło farbą, co służyć ma poprawie widoczności użytkownika.

Zwyczajowo dla marki Marmot również model Rom Jacket dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, tu od lewej: czarna (black), czarowna (brick), niebieski (arctic navy), oliwkowo zielona (alpine gree)

Pod względem budowy, kurtka Rom Jacket zalicza się do linii „Athletic Fit”, co oznacza że posiada ona
bardziej dopasowany do ciała kształt,

o czym warto pamiętać dobierając rozmiar, zbyt luźna będzie źle leżała,

zbyt ciasna będzie niewygodna. Tu powracam do nadmienionego na wstępie zastrzeżenia dotyczącego
rozmiaru, w moim przypadku musiałem wybrać rozmiar XL, pomimo że tak naprawdę pasuje on wyłącznie w
klatce, by kurtka była dopasowana poprawnie w rejonie talii i bioder, musiałby to być rozmiar L, lecz wówczas
3
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byłaby po prostu zbyt ciasna w obwodzie klatki, gdyż rozmiar XL pozostaje w tym rejonie lekko opięty.
Skutkuje to tym że dół kurtki jest nieco za luźny. Nie jest to jednak absolutnie żadna wada modelu , lecz
niestety dość typowa cecha wielu podobnych kurtek, nie tylko softshellowych, ale polarowych, czy nawet
marynarek. Zdecydowana większość producentów szyje obecnie odzież o dość małej różnicy wymiarów
pomiędzy klatką, talią i pasem. Jeśli więc należycie do osób o bardziej rozbudowanej klatce, musicie to
wziąć pod uwagę przy wyborze rozmiaru dla siebie , sam mam w klatce 114cm, przy pasie 94cm i dla takich
wartości prawidłowym, acz kosztem jednak dopasowania w rejonie talii i pasa, jest rozmiar XL.

Softshell Marmot Rom Jacket odwiedził ze mną kilkukrotnie szlaki beskidzkie, tu podczas wypadu w Beskid Śląski, po lewej autor na Trzech Kopcach, po prawej podejście pod szczyt
Trzech Kopców.

Zakładając że nie mamy wyżej opisanego problemu, kurtka po wybraniu właściwego rozmiaru, powinna nas
lekko opinać, jednak dzięki zastosowaniu rozciągliwej tkaniny Marmot M2 Softshell kurtka Rom zapewni nam
pełny, nie skrępowany, zakres ruchów. Model wyposażono w tym celu w anatomiczne, profilowane,

Rozwiązanie to ma
przeciwdziałać unoszeniu się kurtki w rejonie pasa podczas podnoszenia i wyciągania ramion, podobne
rozwiązanie Marmot zastosował we wspomnianej na wstępie, testowanej przeze mnie kurtce
przeciwdeszczowej Marmot PreCip Jacket (recenzję znajdziecie <<tutaj>>). Właśnie podczas użytkowania tej
ostatniej przekonałem się dobitnie o skuteczności tego rozwiązania, również w modelu Rom Jacket sprawdza
się ono znakomicie. Podczas wypadów terenowych intensywnie sprawdzałem model pod tym kątem
rozwiązanie to rzeczywiście okazało się bardzo skuteczne. Rękawy zakończono klasycznymi patkami i
asymetryczne

rękawy,

zaprojektowane

w

technologii

Angel-Wing

Movement™ .

rzepami, tu w bardzo dobrym ich wariancie – taśmami Velcro®.

Jednym z ciekawych i bardzo funkcjonalnych rozwiązań obecnych w kurtce Rom Jacket są asymetryczne rękawy, zaprojektowane w technologii Angel-Wing Movement™ przeciwdziałającej
samoczynnemu podnoszeniu się kurtki podczas wyciągania w górę ramion, rękawy zakończono klasycznymi patkami i dobrej jakości taśmami Velcro®.

Zwyczajowo, biorąc poprawkę na moją naturalną tendencję do przegrzewania, jedną z pierwszych rzeczy jakiej
się przyjrzałem był rejon pach, szukałem jakiegoś systemu wentylacji, zamka, czy otworów... nic takiego
jednak nie znalazłem co nieco mnie zaniepokoiło, gdyż podczas wielu lat użytkowania różnych typów
softshellowów zdarzało się mi porządnie spocić, w wariantach które też teoretycznie obiecywały świetną
paroprzepuszczalność... szybko jednak okazało się że obawy te były całkowicie bezpodstawne, a wstawki z
tkaniny o rzadszym splocie, wraz z membraną GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell doskonale odprowadzają
nadmiar ciepła.

4

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.

Beskid Śląski – zdjęcia od lewej: podczas pierwszego wspólnego wypadu tu w rejonie Stołowa (szlak z Szyndzielni na Błatnią) / las tuż za Trzema Kopcami / panorama ze stoków Stołowa w
kierunku Doliny Wielka Łąka i tamy wodnej im. Ignacego Mościckiego zbudowana w latach 1929–1932.

Kurtka posiada prosty, bez przewężeń w tali krój, z lekko przedłużanym tyłem. Na plus należy zaliczyć że w
modelu Rom Jacket uniknięto nie do końca dobrego rozwiązania znanego z kurtki PreCip i zastosowano
klasycznie dwa, zamiast jednego, stopera i gumko-linki regulujących obwód jej dołu. Nadmiar linki sprytnie
przeprowadzono do wnętrza bocznych kieszeni, umożliwiając szybką regulację obwodu kurtki. W modelu
znajdziemy kilka kieszeni, w tym dwie główne po bokach, zapinane dobrej jakości, znanymi i cenionymi za
bezawaryjność, zamkami błyskawicznymi YKK. Nieco zaskakuje jednak że kurtka w której
zaimplementowano przecież tak dobrą membranę jak GORE-TEX®, która prócz ochrony przed wiatrem, ma
chronić przed deszczem, nie dodano zamków laminowanych, lub choćby listwy z tkaniny poszycia. Zamiast
tego zamki głównych kieszeni nie są niczym chronione, należy się więc liczyć z tym że to właśnie w tym
miejscu może dojść do przepuszczania wody.

Kurtka softshellowa Rom Jakcet posiada prosty krój, z lekko przedłużanym tyłem, obwód dołu reguluję się za pomocą dwóch stoperów odzieżowych i gumko-linki.

Podążając w górę kurtki, w rejonie klatki, po lewej stronie natrafimy na kolejną, zewnętrzną, obszerną
kieszeń. Również w tym przypadku kieszeń zapinana jest zamkiem YKK i również podobnie jak w przypadku
bocznych nie dodano w niej listwy chroniącej zamek przed wodą. Ostatnią kieszeń znajdziemy wewnątrz
kurtki, ulokowaną po prawej stronie na piersi. Wnętrze tej i pozostałych kieszeni wykonano z siateczki o
drobnych oczkach, podszytej po wewnętrznej stronie modelu Rom w rejonie całego przedniego panelu kurtki,
dodatkowo poprawiając ochronę przed wiatrem w rejonie torsu.
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Kurtka softshellowa marki Marmot model Rom Jacket posiada cztery kieszenie, w tym trzy zewnętrzne, dwie boczne i jedną na piersi, oraz jedną wewnętrzna również na piersi.

Wszystkie kieszenie kurtki Rom Jacket zapinane są za pomocą bardzo dobrej jakości zamków błyskawicznych YKK, dziwi jednak brak listw chroniących rejon zamków przed przesiąkaniem
wody do wnętrza kurtki, jedynym gdzie taką listwę dodano to zamek główny kurtki – zdjęcie po prawej.

Pozostając przy oględzinach wnętrza kurtki Rom Jacket warto jeszcze wspomnieć że wszystkie główne szwy
obszyto dodatkowo miękką taśmą, a wstawki z siateczki wykończono płaskimi szwami. Taka budowa
strefowa, z tkanin o zróżnicowanych właściwościach termicznych, dobrana we właściwych obszarach
anatomicznych, jest doskonałym przykładem przemyślanej budowy kurtki Rom, właściwej dla marki Marmot.
Kurtka zapinana jest również zamkiem YKK, tu jednak już wyposażonym w szeroką na 2.5cm listwę
termiczną, skutecznie chroniącą ten rejon przed przesiąkaniem wody poprzez zamek.

Wewnętrzna strona

listwy podszyta została miękkim mikro polarem.

zdjęcia od lewej: po wewnętrznej stronie kurtki Rom Jacket dodano wstawki w rejonach narażonych na szybsze wychłodzenie z siateczki, stanowiącej również komory kieszeni / wszystkie
główne szwy kurtki podszyto miękka taśmą / listwę termiczną przy zamku głównym podszyto od spodu miękkim mikro polarem

Model wyposażono w klasyczny wysoki kołnierz doskonale chroniący szyję, a nawet część twarzy jeśli
zaszłaby taka konieczność, przed wiatrem. W kurtce dodano zintegrowany na stałe z kołnierzem starannie
wyprofilowany kaptur (Attached Adjustable Hood with Peripheral Cord), który opuszczony tworzy z gardą
jednorodny system ochrony szyi. Kaptur wyposażono w skuteczny systemem regulacji ERG, pozwalający na

W tym ostatnim celu
służy wszyta dookolnie gumko-linka zwieńczona z tyłu stoperem ukrytym pod patką z tkaniny poszycia.
Podobnie obwód otworu na twarz regulowany jest za pomocą ukrytej po stronie wewnętrznej w tunelu, gumkopełną regulację, w tym na zmianę wielkości otworu dla twarzy, oraz głębokości kaptura.
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linki, zakończonej w rejonie szczytu zamka głównego dwoma stoperami odzieżowymi. Również w tym
przypadku, podobnie jak miało to miejsce w systemie regulacji obwodu dołu kurtki, linki przeprowadzono do
wnętrza kołnierza, a następnie przez wszyte po jego wewnętrznej stronie uszka. Całość tworzy system
umożliwiający błyskawiczną zmianę wielkości otworu kaptura, lub obwodu kołnierza. Warto jeszcze
wspomnieć że kaptur wyposażono w profilowany, lekko usztywniany daszek.

Jedną z ważnych zalet modelu Rom jest świetnie wyprofilowany, w pełni regulowany, zintegrowany z wysokim kołnierzem kaptur, wyposażony w lekko usztywniany daszek

Podsumowując tą część trzeba przyznać że kurta softshellowa Marmot Rom Jacket jest świetnym
przykładem przemyślanego projektu, gdzie harmonijnie zrównoważano wygląd, funkcjonalność, oraz jakość.
Jedynym zauważonym mankamentem jest brak listew chroniących zamki kieszeni, poza nim doprawdy
trudno mówić o modelu Rom inaczej niż w superlatywach.

Kaptur kurtki softshellowej Marmot Rom Jacket tworzy z wysokim kołnierzem zintegrowany skuteczny system ochrony szyi i głowy

Ochrona przed wiatrem i wodoodporność...

W części tej pokrótce przyjrzymy się co ma „pod maską” model Rom, czyli wyrażając się poprawniej jakich
użyto technologii, by składane obietnice o skutecznej oddychalności i wodoodporności nie były tylko pustymi
sloganami. Kurtkę wykonano z producenckiej tkaniny Marmot M2 Softshell, charakteryzującej się, co zostało
potwierdzone w testach praktycznych, znakomitą paroprzepuszczalnością, przy równoczesnym zachowaniu

Jest to bardzo
ważna różnica gdyż częstą bolączką tańszych kurtek softshellowych jest właśnie ich niska oddychalność.
najważniejszej z cech tkanin softshellowych, tudzież wysokiej odporności mechanicznej.

Drugą z zaimplementowanych technologii w modelu Rom Jacket jest znakomita, ceniona w świecie
outdoorowej odzieży membrana GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell ,

zewnętrzną (Marmot

M2 Softshell)

w

tu współpracująca z tkaniną

skutecznym transporcie wilgoci z wnętrza kurtki, oraz stanowiącą

Sądzę że o skuteczności i zaletach tej akurat membrany nie ma
potrzeby nikogo specjalnie przekonywać, jest ona obecna w różnych wariantach w większości typów odzieży, a
nawet bielizny, w tym w odzieży wyprawowej, przeznaczonej do użytkowania w ekstremalnych warunkach
pogodowych.
równocześnie ochronę przed deszczem.

Reasumując jak na produkt klasy premium, tak znanego producenta jak firma Marmot przystało kurtka Rom
7
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Jacket jest produktem bezkompromisowym, gdzie połączono zaawansowane technologie tworząc
warstwową tkaninę zapewniającą znakomitą ochronę przed wiatrem i deszczem, z równoczesnym
zachowaniem cech właściwych dla tkanin softshellowych, czyli wysokiej odporności mechanicznej rokującej
długie i bezawaryjne użytkowanie.

zdjęcia od lewej: kurtka Rom Jacket jest produktem bezkompromisowym, gdzie połączono zaawansowane technologie tworząc warstwową tkaninę zapewniającą znakomitą ochronę przed
wiatrem i deszczem, z równoczesnym zachowaniem wysokiej odporności mechanicznej / autor podczas odpoczynku na Horodowskiej Polanie

Model Rom Jacket cechuje się znakomicie wyważoną formą połączoną z znakomitą funkcjonalnością, jedyne elementy graficzne jakie w niej dodano to nadrukowane odblaskową farbą
nazwa i logo marki, na piersi, oraz łopatce.

Testy terenowe...

Kurtka softshellowa firmy Marmot Rom Jacket towarzyszyła mi podczas kilku wiosennych wypadów na
szlakach Beskidu Śląskiego i Małego, kilku wypadach z aparatem na wielogodzinnych sesjach u podnóży
Beskidu Śląskiego, ale też i w codziennym miejskim użytkowaniu. W większości okresu gdy kurtka była
testowana, nareszcie po długich deszczowych tygodniach aura zrobiła się prawdziwie wiosenna, zza chmur
wyjrzało słoneczko, a temperatury wzrosły do nawet 22°C, noce jednak nadal były chłodne z temperaturami
rzędu 6°C do 12°C. W przeciągu testowego okresu zdarzały się dni ciepłe, ale też wyjątkowo wietrzne, a pod
jego koniec, ponownie słoneczne zastąpiły deszczowe dni. Warunki były więc wymarzone do testu rzeczowej
kurtki, prowadząc przez pełne spektrum wyzwań.

Podczas wspólnych wypadów terenowych z kurtką softshellową Rom Jacket, tu w Beskidzie Śląskie, od lewej: Szyndzielnia 1026m n.p.m. / Trzy Kopce 1061m n.p.m.

Pierwszy wspólny wypad prowadził przez kilku godzinny szlak z Szyndzielni, przez Trzy Kopce i Stołów do
Doliny Wapienicy, w słoneczny piękny dzień, acz przy dość zmiennych temperaturach, wahających się od 19°C
8
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do 9°C po zachodzie słońca, wiał też dość porywisty zimny wiatr. W tych warunkach co rusz człowiek to się
rozbiera, podchodząc pod wzniesienie, to znów na odwrót ubiera gdy stajemy na przerwę, lub wychodzimy na
otwarty teren gdzie wiatr do woli może hulać...

Beskid Śląski, szczyt Trzech Kopców 1061m n.p.m. – po lewej autor, kurtka Rom Jacket zachwyciła mnie swoją doskonałą paroprzepuszczalnością, oraz skuteczną ochroną przed wiatrem /
widok na Szczyrk Biła i okoliczne szczyty Beskidu Śląskiego

Mając jednak do dyspozycji tak zaawansowaną kurtkę softshellową, która wedle zapewnień producenta
powinna skutecznie radzić sobie właśnie z takimi warunkami, tudzież chronić przed wiatrem, a równocześnie
nie dopuszczać do przegrzania, z premedytacją przez zdecydowaną większość trasy, również podczas
ostrzejszych podejść nie zdejmowałem kurtki. Jak wiecie, o czym wiele razy już (zapewne do znudzenia),
przypominałem cechuję się wrodzoną tendencją do przegrzewania, biorąc pod uwagę brak dodatkowych
wywietrzników w modelu Rom Jacket byłem bardzo ciekaw jak sobie ona poradzi z dużą ilością ciepła.

Beskid Śląskie, po lewej na Horodowskiej Polanie / po prawej szczyt Stołowa 1035m n.p.m.

Kolejne minuty zlały się w kwadranse, a te w godziny... pomimo że ze spoconej twarzy dawno kapał mi pot
kurtka Marmot Rom Jacket zapewniła mi wręcz wzorowy komfort termiczny! Tak bardzo w to nie chciałem
wierzyć że na jednym z postojów szczegółowo obejrzałem jej wnętrze i rzeczywiście pomimo dużej ilości
ciepła i pary jaką musiała ona wydalić, pozostała wewnątrz sucha! Jednym słowem tandem
paroprzepuszczalnej tkaniny Marmot M2 Softshell, z membraną GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell,
okazał się duetem doskonałym.
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...bo w górach jest wszystko co kocham – Beskid Śląski, hala na Błatniej / pomimo zróżnicowanych temperatur, w tym wysokich przekraczających 20°C kurtka świetnie radziła sobie z
nadmiarem ciepła, równocześnie zapewniając pełną ochronę podczas postów przed wiatrem i wychłodzeniem spoconego i zgrzanego organizmu

Beskid Śląski – zdjęcia od lewej: autor na wiecznie wietrznym szczycie Błatniej (Błotnego) 917m n.p.m. / odradzające się po długiej zimie w leśnym runie życie – rejon Przykrej 824m n.p.m.

Nie koniec na tym ich zalet, każdy zna na pewno to niemiłe uczucie gdy zlani potem stajemy na chwilkę na
szlaku i błyskawicznie robi się nam zimno, notabene jest to jeden z szybkich sposobów na przeziębienie,
również tu kurtka Rom sprawdziła się znakomicie, nie dopuszczając pomimo porywistego zimnego wiatru do
wyziębienia, zatrzymując ciepło wewnątrz.

Zdjęcia od lewej: podczas powrotu z pierwszego wspólnego wypadu – Beskid Śląski, Błatnia, widok od lewej na: Kopany, dolinę Wapienicy w taflą zbiornika wodnego Wielka Łąka, oraz
Szyndzielnia i pasmo Klimczoka / ...drugi wspólny górski wypad, tu zapora na rzece Sole w Żarnówce Małej

Następny z softshellem Rom Jacket wypad miał miejsce podczas przejścia, nie znanej mi wcześniej krótkiej,
ale niezwykle pięknej trasy w Beskidzie Małym. Szlak wiodący z Żarnówki Małej, przez zbocza
Bujakowskiego Gronia, poprzez niezwykle piękny, coraz rzadszy, pierwotny las bukowy, do centrum gminy
Kozy. W tym dniu trafiłem na dotychczas najcieplejszy z dni tego roku, temperatury sięgnęły po południu
nawet 24°C, oraz 12°C po zachodzie słońca. Jednak podobnie jak uprzednio wiał dość silny w porywach,
zimny wiatr. Trasa ta typowo dla Beskidu Małego charakteryzuje się bardzo ostrym startem, od początku
intensywnie wyrywając w górę. Znów z premedytacją nie zdjąłem kurtki nadal testując zdolność do
przepuszczania nadmiaru ciepła z wnętrza kurtki i znów uzyskując pełne potwierdzenie składanych przez
markę Marmot obietnic o jej wysokiej skuteczności. Odwrotnie wieczór, po zachodzie słońca, gdy zważywszy
na dość krótki szlak, poruszałem się bardzo powolnym tempem, co rusz zapuszczając się w zagajniki i
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namiętnie fotografując, kurtka Rom Jacket zapewniała mi znakomity komfort termiczny.

Podczas kolejnego wspólnego wypadu z kurtką softshellową Rom Jacket odwiedziłem niezwykle piękny szlak w Beskidzie Małym, prowadzący z Żarnówki Małej, przez imponujący bukowy
las w rezerwacie Zasolnica, zbocza Bujakowskiego Gronia do gminy Kozy Centrum

Nie koniec oczywiście na tym wspólnych wypadów następne miały miejsce podczas foto-wypadów, gdzie
godzinami włóczyłem się po zielonych terenach okalających miasto Bielsko-Biała, oraz u podnóży Beskidu
Śląskiego w Dolinie Wapienicy. Podczas jednego z takowych wypadów, gdy błękit nieba zastąpiły ponownie
sine, wówczas burzowe chmury, miałem okazję przekonać się jak radzi sobie kurtka Rom Jacket z deszczem
i również tu okazało się że deklaracje producenta znajdują pełne pokrycie w rzeczywistości, kurtka nie
przemokła, doskonale chroniąc przed deszczem, a równocześnie zachowując nadal znakomite właściwości
termoaktywne.

Beskid Mały, stoki Bujakowskiego Gronia, panorama ze szlaku do gminy Kozy, w stronę Bukowskiego Gronia, doliny Soły, Porąbki i Kobiernic

Podsumowanie

Jak wspominałem na wstępie odzież z tkaniny softshellowej należy do moich ulubionych, cenię ją przede
wszystkim za jej niską wagę, uniwersalność, oraz wysoką odporność mechaniczną. Dotychczas jednak miałem
dość wątpliwe zdanie o jej oddychalności, szczególnie gdy były to warianty wodoodporne, chyba że były
wyposażone w dodatkowe otwory wentylacyjne. Stąd z dużym sceptycyzmem podszedłem do obietnic firmy
Marmot, deklarującej wysoce skuteczną paroprzepuszczalność kurtki Rom Jacket, właściwości wodoodporne, z
równoczesnym zachowaniem wspomnianej wytrzymałości.
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Zdjęcia od lewej: Beskid Mały, autor w kurtce Rom Jacket w rejonie „Lasu Waliska” / ...na mecie szlaku, tudzież na peryferiach gminy Kozy, zachód słońca w stronę centrum gminy

Brzmiało to niczym litania życzeń, a jednak... testy terenowe udowodniły że marce Marmot udało się połączyć
wszystkie te cechy w jednej kurtce, wykorzystując do tego celu zaawansowane technologicznie tkaniny, w
tym producencką Marmot M2 Softshell, oraz membranę GORE-TEX® WINDSTOPPER® Softshell. Jeśli to tego
dodać inne nie tylko zaawansowane, ale przede wszystkim realnie funkcjonalne rozwiązania, jak
asymetryczne rękawy Adjustable Velcro® Cuffs, przeciwdziałające podnoszeniu się kurtki podczas
wyciągania ramion, świetny w pełni regulowany z lekko usztywnianym daszkiem, kaptur, wysoką gardę, oraz
wygodny krój, otrzymujemy doprawdy świetny produkt, który z cała pewnością będzie nam służył
bezawaryjnie przez długi czas. Decydując się więc na zakup tej kurtki, pomimo że jej cena nie należy do
niskich, inwestujemy w jakość na lata, z tych wszystkich powodów serdecznie polecam kurtkę softshellową
Marmot Rom Jacket.

zdjęcia od lewej: pomimo że kurtka testowana była w bardzo zróżnicowanych warunkach, przy silnym, zimnym wietrze, jak i wysokich, oraz niskich temperaturach, a nawet podczas burzy z
deszczem, w każdych z tych warunków kurtka Marmot Rom Jacket sprawdziła się znakomicie, dopasowując się elastycznie do panujących warunków, tudzież to chroniąc przed
wyziębieniem, to znów skutecznie pozbywając się nadmiaru ciepła – tu Beskid Mały, podejście z Żarnówki Małej, przez rezerwat Zasolnica do Lasu Morskie Oko / ...podczas jednego z
kolejnych wspólnych z kurtką Rom wypadów, tu w zielonych rejonach miasta Bielska-Białej, w Krzywej udało mi się spotkać takiego miłego leśnego mieszkańca.

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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doskonała oddychalność
skuteczny transport wilgoci z wnętrza kurtki
wodoodporność
znakomitej jakości materiały
wysoka odporność mechaniczna
zamki błyskawiczne YKK
asymetryczne rękawy przeciwdziałające podnoszeniu kurtki podczas unoszenia ramion
taśmy Velcro®
wygodny krój
znakomite, wyważone wzornictwo
warianty kolorystyczne
w pełni regulowany kaptur i wysoka garda
niska waga własna
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•

duża liczba kieszeni

Wady:

•

brak ochrony przed wodą zamków błyskawicznych kieszeni

zdjęcia od lewej: kurtka softshellowa Marmot Rom Jacket jest przykładem bardzo idealnego połączenia zaawansowanych technologii, wyważonego wzornictwa i świetnej funkcjonalności –
serdecznie polecam, sprawdzi się ona w bardzo szerokim spektrum zastosowań – Beskid Śląski, punkt widokowy na zboczach Bujakowskiego Gronia / ...kolejny ze wspólnych wypadów, tu
do Doliny Wapienicy u podnóży Beskidu Śląskiego, kaskada na zniszczonym przez wodę potoku Wapieniczanka

Przydatne linki:
•
•
•

strona marki MARMOT (anglojęzyczna): https://marmot.com/
strona marki MARMOT – sklep online / kurtka Rom Jacket (anglojęzyczna): https://marmot.com/men-jackets-and-vests-softshell/romjacket/81520.html?dwvar_81520_color=066&dwvar_81520_size=000015S&cgid=#q=rom%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:
•
•
•

oddychająca kurtka przeciwdeszczowa MARMOT PreCip Jacket: http://zyciepisanegorami.pl/marmot-precip-jacket
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 softshellowej MARMOT model Rom Jacket
Tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych kurtki,
oraz grafik ilustrujących zastosowane rozwiązania / technologię:

Sebastian Nikiel
22.05.2017

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