Nazwa: ocieplane zimowe buty górskie
Model: Snow Fur Weathertite Boot
Producent: Karrimor
Podeszwa: Karrimor
Waga: 1,6 kg para (dla numeru 43)
Materiały: naturalna skóra / Thinsulate™ INSULATION /

tworzywa sztuczne / membrana Weathertite™
Wodoodporność: TAK / Weathertite™
Membrana: TAK / Weathertite™
Wyściółka wnętrza buta: syntetyczna Thinsulate™
INSULATION
Inne: oblany twardą gumą wysoki rant, usztywniania
cholewka, system szybkiego sznurowania, logo Karrimor na
rancie zelówki, cholewce i języku
Przeznaczenie:

Bardzo ciepłe, odporne na uszkodzenia mechaniczne,
wodoodporne buty, przeznaczone do zimowej pieszej turystyki górskiej.
Ogólna charakterystyka:

Bardzo dobrej jakości buty, przystosowane do wymagających warunków zimowych. Wykonane z wysokiej
jakości, naturalnej, grubej skóry, połączonej z botkiem powlekanym odpornym na oddziaływanie mechaniczne
i niską temperaturę tworzywem sztucznym. Producent wyposażył model w aż dwa typy membran, pierwszym
jest znana z innych jego modeli butów i odzieży, bardzo dobra membrana Weathertite™, która zapewnia
dodatkową ochronę przed wodą i błotem pośniegowym, w okolicach nieosłoniętych gumowym otokiem. Drugą
jest hipoalergiczna tkanina techniczna firmy 3M - Thinsulate™ INSULATION, którą wyłożono całe wnętrze
buta. Tkanina ta dociepla but, równocześnie nie dopuszczając do przegrzania się stopy, jest miękka i miła w
dotyku, a jej hipoalergiczne i bakteriostatyczne właściwości przeciwdziałają powstawaniu przykrego zapachu,
w praktyce nawet po wielu godzinach użytkowania buta stopa pozostaje sucha, a wnętrze nadal przyjemnie
pachnie.
Zastosowane przez producenta rozwiązania czynią ten model gotowym na najtrudniejsze zimowe wyzwania,
gwarantując wysoki komfort termiczny, oraz nieprzemakalność. Buty wyposażono w producencką podeszwę
Karrimor. Sprawdza się ona dobrze w warunkach mokrego śniegu i błota pośniegowego, a profil zelówki
przeciwdziała gromadzeniu się śniegu pod zelówką.

Śniegowce wyposażono w klasyczny system szybkiego sznurowania, składający się z płaskich oczek, oraz
haczyków, pozwalających na dobre dociągnięcie sznurowadeł. Rant cholewki z zewnątrz i od wewnątrz
pokryto miękkim sztucznym futrem, co ma dość duży wpływ na komfort użytkowania ze względu na fakt iż
cholewka wykonana z grubej skóry, jest dość twarda, tak więc miękki rant z futerka ma znaczenie nie tylko
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estetyczne, ale użytkowe. Języki butów wykonano z bardzo odpornej tkaniny na oddziaływanie mechaniczne –
cordury, a od spodu podszyto miękką tkaniną Thinsulate™ INSULATION, języki zostały wszystkie w
cholewkę co również podnosi komfort termiczny użytkowania obuwia, jak i jego wodoodporność.

Podsumowanie:

Buty testowane były przeze mnie w warunkach beskidzkich w temperaturach od -10, do -21 stopni Celsjusza,
sprawdzały się one wówczas znakomicie, po 7 – 8 godzinnym marszu, w taki niskich temperaturach, model
zapewniał bardzo dobry komfort termiczny, a stopa była sucha. Mankamentem modelu jest stosunkowo niski
profil podbicia, co powodować duży dyskomfort u osób o wysokim podbiciu. Buty są również bardzo sztywne,
jest to jednak cecha zamierzona i właściwa dla innych podobnych butów, gdyż sztywność cholewki,
szczególnie rejonu stawu skokowego, ma duże znaczenie dla stabilizacji stopy w obuwiu, oraz ochrony kostek
przed zwichnięciem. Do cechy tej jednak trzeba się przyzwyczaić, początkowo poruszanie może wydawać się
mało komfortowe. Jednak już po kilku godzinach, zapomina się o tym początkowy wrażeniu. Sztywność butów
ułatwia również poruszanie się w nich w rakietach śnieżnych, oraz w rakach (wyłącznie wiązanych, nie
automatycznych i półautomatycznych).

Podsumowując model butów Karrimor Snow Fur Weathertite Boot, jest bardzo dobrą propozycją zarówno dla
krótkich i długich zimowych pieszych wędrówek, a zastosowane zaawansowane rozwiązania w budowie
obuwia gwarantują wysoki komfort termiczny stóp, oraz komfort użytkowy (biorąc oczywiście pod uwagę
wymienione ograniczenia wynikające z budowy stóp i cholewki).
Zalety:

•
•

wodoodporność
skuteczna membrana Weathertite™
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•
•
•
•
•
•
•

hipoalergiczna tkanina wyściełająca wnętrze butów Thinsulate™ INSULATION
gruba naturalna skóra zelówki
wysoki gumowy otok
usztywniana cholewka
wzmocnienia zapiętka i nosków
wysoki komfort termiczny
trwałość i dobre wykonanie

Wady:

•

niski profil podbicia

Data zakupu: listopad 2011/ buty zakupione w sklepie online Karrimor w Wielkiej Brytanii
Cena promocyjna w chwili zakupu: 98,23 zł* (19 £ GB)
Cena regularna producenta na dzień 29.09.2012.: 37,99£ (około 196zł*)
*dla ceny funta 5,17zł (notowanie z dnia 28.09.2012.)

Przydatne linki:
• Strona firmowa Karrimor (UK): http://www.karrimor.com/
• Sklep online Karrimor (UK): http://store.karrimor.com/

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail:

s.nikiel.mojegory@gmail.com
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