
Nazwa: rękawiczki termoaktywne
Model:  Thermal Glove
Producent: Karrimor
Dostępne rozmiary: S, L, XL, XXL
Materiały: 95% poliester, 5% elasthan
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: NIE
Winterproof (nieprzewiewne): TAK
Izolacja termiczna: TAK (tkanina 
termoaktywna) 
Inne: elastyczny ściągacz wokół nadgarstka, 
logo firmowe Karrimor wyszyte na zewnętrznej 
stronie rękawiczek, wewnętrzna wyściółka z 

miękkiego polaru, klips umożliwiający spięcie pary rękawiczek 

Przeznaczenie: 
Bardzo lekkie, cienkie o dopasowanym kroju rękawiczki termoaktywne, przeznaczone do użytkowania
późną jesienią i zimą przy lekkich mrozach, mogą być również używane jako odzież pierwszej warstwy,
jako dodatkowe rękawiczki pod grubsze.  

Charakterystyka:
Wyjątkowo lekkie termoaktywne rękawiczki, które dzięki swemu dopasowanemu krojowi, oraz elastycznej
tkaninie umożliwiają wykonywanie precyzyjnych czynności, bez konieczności ich zdejmowania. Ta cecha
sprawia iż mają one szeroki wachlarz zastosowań, w tym szczególnie wszędzie tam gdzie potrzebna jest
precyzja, jak fotografowania. 

Do kolejnych zalet rękawiczek należy wysoki komfort termiczny, oraz ich odporność na działanie wiatru,
co dodatkowo wpływa na poprawę skuteczności ochrony przed wyziębieniem dłoni.  Model ten można
używać  z  powodzeniem  późną  jesienią,  oraz  w  zimie  w  temperaturach  do  -10.  Poniżej  tej  wartości
konieczne  mogą okazać  się  dodatkowe,  grubsze  rękawice.  Rękawiczki  są  na  tyle  cienkie,  że  mogą z
powodzeniem służyć jako pierwsza warstwa odzieży. 

Rękawiczki  Karrimor  Thermal  zostały  bardzo  solidnie  wykonane,  dodatkowo  przyozdobione  dużym,
wyszytym  srebrną  nitką  logo  firmowym.  Posiadają  elastyczny  ściągacz  wokół  nadgarstków  co
przeciwdziała zsuwaniu się rękawic, oraz klips umożliwiający spięcie pary rękawic. Model dostępny jest
we wszystkich rozmiarach, a do jego podstawowych zalet poza oczywiście technicznymi, należy bardzo
niska cena w stosunku do jakości rękawiczek. 

Zalety:
• dopasowany krój i niska gramatura tkaniny umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych czynności

(jak fotografowanie)
• dobre właściwości termoizolacyjne
• nieprzewiewne (winterproof)
• elastyczny ściągacz wokół nadgarstka
• pełna rozmiarówka
• niska cena
• dodatkowa wyściółka z miękkiego polaru

Wady:
• brak 

1                                                                                                                                                                             CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



Data i miejsce zakupu: styczeń 2012l / zakupione w sklepie online Karrimor w Wielkiej Brytanii
Cena w chwili zakupu: 0,99£ (około 5,15zł*)
Cena regularna producenta na dzień 09.11.2012.: 5,99£ (około 31zł*)
Numer katalogowy produktu (Karrimor): 183197

*dla ceny funta 5,17zł (notowanie z dnia 28.09.2012.)

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

                1.                                                                                                                                                                 2.

                                 3.                                                                         4.                                                                       5.

1./2. - Rękawiczki Karrimor Thermal wykonane są z elastycznej tkaniny termoaktywnej, doskonale dopasowujące się do kształtu dłoni
3. - Rękawiczki Karrimor Thermal w blistrze po zakupie
4. - Model wyposażono w klips umożliwiający spięcie pary rękawiczek
5. - Na zewnętrznej stronie wyszyto duże logo firmowe Karrimor

Sebastian Nikiel

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