Nazwa: jesienno-zimowa czapka termoaktywna
Model: Thermal Hat Adult
Producent: Karrimor
Waga: 30 g
Materiały: 95% polyester / 5% elasthan
Membrana: b/d
Wodoodporność: NIE
Wiatroszczelność: TAK
Oddychalność: TAK
Inne: wewnętrzna wyściółka z miękkiego

runa, otok polarowy, płaskie szwy
Typ: unisex
Rozmiar: uniwersalny
Gwarancja: producenta / 24 miesiące
Przeznaczenie:

Termoaktywna czapka, przeznaczona do zróżnicowanej jesiennej i zimowej aktywności: treking, wspinaczka,
narciarstwo, outdoor.
Charakterystyka:

Niezwykle lekka termoaktywna czapka. Jej charakterystyka użytkowa determinuję jej możliwe szerokie
spektrum zastosowań, od codziennego miejskiego użytku, przez zimową wspinaczkę, bieganie, po zimowe
wypady w góry.
Czapka Karrimor Thermal Hat Adult wykonana jest z elastycznego, łatwo dopasowującego się do różnych
obwodów głowy materiału. Wnętrze wyściela miękki polar, z zewnątrz czapka wykonana jest z elastycznego
streczu, wyjątkiem jest tu otok wykonany z tego samego rodzaju tkaniny co wnętrze. Zwarty krój czapki
sprawia iż z powodzeniem można ją stosować pod kask, czy to narciarski, czy wspinaczkowy, sprzyja temu też
zastosowanie w modelu płaskich szwów.
Czapka produkowana jest tylko w jednym rozmiarze, co uzasadnia jej elastyczność, choć należy mimo
wszystko zachować ostrożność, w praktyce dobrze się ona rozciąga i układa, jednak u ludzi o mniejszym
obwodzie głowy może okazać się za luźna, tym bardziej że oferowana jest jako typ – unisex. Z własnego
doświadczenia mogę stwierdzić że leży ona dobrze w zakresie rozmiarów od 57cm wzwyż, tak więc osoby o
mniejszym rozmiarze obwodu głowy powinny przed jej zakupem mimo wszystko ją przymierzyć.
Producent nie dostarcza informacji na temat samego typu membrany, ani wielu szczegółów dotyczących samej
tkaniny. Ogranicza się do stwierdzenia iż jest ona wykonana z połączenia tkaniny termicznej z polarem
(producent podaję nazwę runo, jest to jednak raczej polar). Właściwości te sprawdziłem więc w praktyce w
terenie górskim. Czpaka była przeze mnie użytkowana późną jesienią 2011 roku, oraz w styczniu 2012 roku,
przy zróżnicowanej temperaturze od +4 do -11 stopni Celsjusza. W każdych z tych warunków sprawdzała się
doskonale. Sądzę jednak że przy bardziej intensywnych mrozach, ochrona jaką oferuję mogłaby się okazać
niewystarczająca, przyjąć więc należy że górna granica możliwości jej stosowania to – 10 / -12 stopni.

Tkanina z której wykonano czapkę wykazuję się średnią odpornością mechaniczną, jednak bardzo
wysoką wiatroszczelnością. Co ważne czapka nie wymaga stosowania specjalistycznych środków
piorących dla produktów z membranami.
Zalety:

•

niska waga
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elastyczność
skuteczne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
uniwersalność zastosowań
możliwość stosowania pod kask
niska cena
krój zasłaniający uszy
ochrona przed wiatrem

Wady:

•

nie stwierdzono

Data zakupu: listopad 2011/ zakup w sklepie online Karrimor w Wielkiej Brytanii
Cena promocyjna w chwili zakupu: 20,60 zł* (3,99 £ GB)
Cena regularna producenta na dzień 29.09.2012.: 41,30zł* (7,99£ GB)
*dla ceny funta 5,17zł (notowanie z dnia 28.09.2012.)

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

Sebastian Nikiel

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

2
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.

