Nazwa: męska kurtka softshellowa
Model: Stan
Producent: Hi-Tec
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Dostępne kolory: czarny + szare, zielone, lub czarne

wykończenia
Materiały: syntetyczne / 95% poliester, 5% spandex
Wodoodporność: TAK
Membrana: TECPROOF 5000
Wodoodporne zamki (laminowane): NIE
Kaptur: TAK / stały
Regulacja kaptura: TAK
• obwodu otworu za pomocą gumko-linki i stoperów
• wielkości za pomocą patki i rzepa
Podklejane szwy: NIE
Wentylacja: TAK / dwa szerokie otwory po bokach (od
pach do połowy torsu) zapinane zamkami i zabezpieczone
od wewnątrz siatką
Właściwości termoaktywne: TAK
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Oddychalność: TAK
Waga: 580g dla rozmiaru L
Ilość kieszeni: 3 zewnętrzne
Gwarancja: TAK / 24 miesięcy
Technologie: Tecproof 5000 / Spandex
Inne: przedłużany tył, płaskie zamki błyskawiczne, logo producenta na rękawie i kieszeni na piersi, płaskie

szwy, regulacja obwodu dołu kurtki za pomocą gumko-linki i stoperów, regulowany obwód rękawów za
pomocą patki i rzepa
Przeznaczenie:

Lekka kurta softshellowa, przeznaczona do ochrony przed wiatrem i deszczem, w warunkach górskich, jak i w
codziennym użytkowaniu.
Charakterystyka:

Od pewnego już czasu poszukiwałem następcy mojego leciwego softshella, który utracił już swoje właściwości,
tudzież wodoodporności, jak i wiatroszczelności. Następca oczywiście musiał przede wszystkim mieścić się w
skromnym budżecie, a przy tym zachować jak najlepsze wymienione cechy. Dedykowany miał być do
użytkowania jako pojedyncza warstwa ochronna przeciw deszczowi, musiał więc posiadać kaptur, służyć zaś
miał w okresie letnim, oraz z dodatkową spodnią warstwą cieplejszej odzieży wczesną i późną jesienią.
Eliminowało to konieczność posiadania przez niego własnej dodatkowej warstwy ocieplającej, musiał za to być
wyposażony w skuteczny system wentylacji, zważając na moją wrodzoną tendencję do przegrzewania, albo
inaczej mówiąc upodobania do chłodu.
Zdawać by się mogło połączenie niemożliwe, dobre właściwości termiczne, wodoodporność, a do tego niska
cena? Jednak jak zawsze z głęboko zakorzenioną niechęcią do przepłacania za marki z górnej półki,
rozpocząłem poszukiwania wśród marek z półki średniej, w tym oczywiście w ofercie mojej ulubionych firm
jak choćby: Quechua, Karrimor, czy Hi-Tec. Po wnikliwym przeszukaniu dostępnych modeli w sieci i
zawężeniu listy kandydatów do kilku, ostatecznie powróciłem do firmy z której pochodził jego poprzedni –
marki Hi-Tec i tak stałem się właścicielem softshella tejże firmy model Stan.
Model ten jako jeden z niewielu w przedziale cen do 150zł oferował tak wiele, co pośrednio wynika z faktu że
jest on w chwili obecnej wycofywany już z produkcji, zastępowany przez nowsze, a to przekłada się na
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najlepszy stosunek jakość / cena. Właśnie wówczas możemy natrafić na dobre okazje cenowe, acz wskazane
jest zachowanie ostrożności, gdyż oznacza to również że w różnych miejscach, może on mieć skrajnie różne
ceny. Ja sam nabyłem go w jednym ze sklepów internetowych za 139zł, natomiast jego średnica cena rynkowa
może się wahać od wymienionych 139 do nawet 259zł (początkowa cena katalogowa).
Wygląd i budowa...

Przyjrzyjmy się budowie i ogólnej estetyce softshella Hi-Tec Stan. Model został zaprojektowany w zgodzie z
najnowszymi trendami wśród odzieży outdoorowej, posiada anatomiczny krój, w tym specjalnie kształtowane
strefy rękawów na łokciach, przedłużany tył, oraz lekkie wcięcie w tali. Taka budowa zdradza również jego
przeznaczenie, ma on być dobrze dopasowany do ciała, a jego budowa i użyte tkaniny zapewniają maksymalny
komfort i naturalny zakres ruchu. I rzeczywiście pod tym względem model Stan sprawdza się doskonale, o ile
tylko trafnie dobraliśmy rozmiar, po założeniu sprawia wrażenie drugiej skóry, a równocześnie elastyczna
tkanina pozwala założyć pod spód cieplejszy polar.

Softshell firmy Hi-Tec model Stan posiada anatomiczną budowę.

Rękawy zwieńczono dość powszechnie stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na regulację jego obwodu,
tudzież patki i rzepa. Trudno tu mieć jakakolwiek zastrzeżenia, rozwiązanie takie po prostu działa, acz
równocześnie trzeba pamiętać że jak każdy rzep tak i ten ma tendencję do łapania brudu, co z czasem prowadzi
do osłabienia jego przyczepności.

Rękawy posiadają specjalne strefy umożliwiające w pełni naturalny zakres ruchu pomimo dopasowanego kształtu,
oraz regulowane mankiety za pomocą patki i rzepa.

Model Stan wyposażono w trzy kieszenie, w tym jedną na piersi, oraz dwie standardowe dwie po bokach.
Wszystkie zapinane są płaskimi zamkami dobrej jakości, acz nie są to zamki laminowane, co jest dość dziwne
zważając na przewidziany typ użytkowania, w tym przede wszystkim ochronę przed deszczem. Kieszeń na
piersi ma dość małe rozmiary, z całą pewnością nie uda nam się wcisnąć do niej telefonu o wyświetlaczu
wielkości 5 cali, problematyczne może być nawet schowanie portfela... jest to efekt kompromisu pomiędzy
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dopasowanym, anatomicznym krojem, a funkcjonalnością, kieszeń jest po prostu nie tylko dość mała, ale
płaska w związku z czym gdybyśmy nawet do niej taki portfel wepchali wyglądałoby to co najmniej
śmieszenie, na pewno nie byłoby też wygodne. Kieszeń tą więc należy raczej traktować jako schowek na kartę
bankomatową, dokumenty, czy banknoty. Dużo lepiej, w stricte transportowej funkcji sprawdzą się boczne
kieszenie, są one pojemne i bez problemu pomieszczą portfel czy smartfon.

Model Stan wyposażono w trzy kieszenie, dwie obszerne boczne i jedną mniejszą na piersi. Wszystkie kieszenie zapinane są płaskimi,
dobrej jakości zamkami, boczne kieszenie zostały wyposażone od spodu w listwę chroniące je przed przesiąkaniem wody.

Kurtka posiada zintegrowany, nieodpinany kaptur. Jest on klasycznie zbudowany, posiada anatomiczny kształt,
z lekko przedłużanym przodem. Kaptur regulowany jest w dwóch płaszczyznach, mamy więc do dyspozycji
regulację wielkości otworu na twarz za pomocą gumko-linki i stoperów, oraz regulację wielkości samego
kaptura za pomocą patki i rzepa, ulokowanej z tyłu kaptura. Rozwiązania proste i również im trudno coś
konkretnego zarzucić.

Softshell Stan posiada zintegrowany z kurtką kaptur, wyposażony w regulacje wielkości otworu twarzy, oraz samą objętość kaptura.

Pisząc o kapturze, nawiąże jeszcze raz do samej budowy softshella Stan. Model nie posiada bowiem klasycznej
stójki, wyodrębnionej z kaptura, który w większości modeli jest doszyty poniżej niej, lecz to właśnie kaptur po
zapięciu kurtki do do samej góry tworzy taką stójkę... inaczej mówić kaptur jest bezpośrednio zintegrowany z
korpusem, nie ze stójką, której model Stan nie posiada. Rozwiązanie spotykane, acz osobiście nie przepadam za
podobnymi, wiąże się to bowiem z tym że po rozpięciu zamka głównego kaptur, wraz z połami kurtki rozsuwa
się na boki, po zapięciu zaś lekko ciągnie w okolicy obojczyków, pomimo dobrze dobranego rozmiaru. Jest to
jednak niuans nie wpływając na samą efektywność funkcji, do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Kurtkę zapinana jest podobnie jak kieszenie za pomocą płaskiego, również nie laminowanego, dobrej jakości
zamkiem, na szczęście wyposażonego w szeroką listwę od spodu, co powinno chronić go przed przesiąkaniem
wody.
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Jedną z charakterystycznych cech kurtki jest budowa kaptura. Model pozbawiony jest klasycznej stójki,
którą tworzy kaptur po zapięciu zamka do samej góry.

Nie zapomniano również o dodatkach estetycznych, na rękawie znajdziemy gumową naszywkę z logiem
producenta, podobną ale z nazwą marki na lewym boku, w rejonie bocznej kiszeni. Prócz tego nazwę marki
zamieszczono powyżej kieszonki na piersi, którą otacza ozdobna ramka, oba te elementy nadrukowano na
softshell. Na lewym rękawie w okolicach przedramienia znajdziemy nazwę membrany TECPROOF z jej
typem, tudzież 5000 (również nadrukowana). Wszystkie te dodatki są utrzymane w kanonie trzech dostępnych
wariantów kolorystycznych, są ciemno stalowe (ciemno szare), zielone, albo czarne (z szarymi wypełnieniami),
natomiast sam softshell jest zawsze czarny.

Softshell Hi-Tec Stan posiada szereg drobnych, estetycznych dodatków, utrzymanych w kolorystyce wybranego wariantu.

Model dostępny jest w trzech typach kolorów wykończeń – od lewej: zielony, szary, czarny, natomiast sam softshell zawsze jest czarny.

Wodoodporność i oddychalność...

Softshell Hi-Tec Stan wykonano z tkanin syntetycznych w tym w 95% poliestru, oraz 5% spandexu. Ten ostatni
nadaje właśnie tkaninie wyjątkową elastyczność zapewniając naturalny ruch przy anatomicznej i dopasowanej
budowie. Jak już zostało wspomniane kurtka została wyposażona w producencką membranę TECPROOF 5000,
pomimo zróżnicowanych opinii z jakimi można spotkać się w sieci na jej temat, szczególnie ze strony osób
hołdujących ultra drogim marką, ja sam zdecydowanie odzież z taką właśnie membraną polecam. Używam
odzieży z nią od wielu lat, w każdych warunkach pogodowych, oraz o każdej z pór roku, w tym w kurtkach
zimowych (jak choćby ostatnio nabyty model Larson, czy nieco wcześniej kurtka 3w1 Seebus) czy właśnie w
softshellach.
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Producenckiej membrany TECPROOF firmy Hi-Tec w jaką wyposażana jest ich odzież używam od wielu lat, w kurtkach, czy właśnie softshellach, w każdym
warunkach pogodowych i porach roku, dotychczas nigdy się nie zawodząc na ich skuteczności. Powyżej kurtka Hi-Tec Larson (recenzja <tutaj>) z membraną
TECPROOF 5000, po prawej kurtka zimowa Cesario (recenzja <tutaj>) również z tą samą membraną.

Kolejny z przykładów używanej przeze mnie odzieży z membraną TECPROOF, tutaj w kurtce 3w1 (recenzja <tutaj>) Seebus.
Model wyposażono w wpinany softshell o membranie TECPROOF 8000, samą zaś kurtkę w wariant 5000.

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jej zdolności do ochrony przed deszczem, czy wiatrem, doskonale sprawdza
się zarówno zimą podczas kurniaw, jak i podczas letnich ulew. Nieco gorzej i ta cecha niestety powtarza się w
każdym jej wydaniu, wygląda kwestia oddychalności... wielokrotnie już na łamach działu „Sprzęt”
podkreślałem że jestem nader surowym sędzią w tej kwestii. I tu niestety membrana radzi sobie najwyżej
średnio, dość słabo odprowadzając nadmiar potu, a w skrajnych sytuacjach skraplając parę po wewnętrznej
stronie kurtki. Z tegoż właśnie względu, mając na uwadze raczej przeciętną jej paroprzepuszczalność kładłem
nacisk by softshell posiadał dodatkowe otwory wentylacyjne.

Softshell Hi-Tec Stan wyposażano w membranę TECPROOF 5000 która dobrze sobie radzi z nagłymi załamaniami pogody, ale i długotrwałym wystawieniem na
deszcz, wadą odzieży z tą membraną jest słaba paroprzepuszczalność, co szczęśliwie w modelu Stan równoważą otwory wentylacyjne.

Model Stan wyposażono w dwa takie otwory, ulokowane po bokach, zaczynające się pod pachami i biegnące
do połowy torsu. Otwory zapinane są zamkiem dwukierunkowym, co znacznie ułatwia ich otwieranie i
zapinanie po założeniu softshella. Płaskie zamki zostały z zewnątrz zabezpieczone listwą z materiału,
całkowicie go zakrywającą, od wewnątrz otwory zabezpieczono siateczką, całość tworzy bardzo wydajny
system, starannie przemyślany i wykonany. Rozwiązanie to w istocie w znacznym stopniu niweluje
problematyczną paroprzepuszczalność tkaniny softshella Stan i dobrze sprawdziło się w testach terenowych.
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Kurtka posiada dwa skuteczne otwory wentylacyjne, ulokowane po bokach, od pach do połowy torsu. Otwory zapinane są dwukierunkowymi zamkami
zabezpieczone od zewnątrz listwą z tkaniny poszycia, od środka siateczką.

Zdolność do ochrony przed deszczem modelu Stan za sprawą membrany TECPROOF 5000 jest bardzo dobra,
zdarzało mi się trafić na trwającego kilkadziesiąt minut gwałtowne burze z silnymi ulewami, podczas których
wnętrze kurtki pozostało suche. Co ciekawe model nie posiada podklejanych szwów, co teoretycznie powinno
nieco niepokoić w kontekście wodoodporności, tym nie mniej w praktyce nie powoduje to żadnych problemów.
Również ochrona przed wiatrem jest na wysokim poziomie, kurtka zapewnia właściwie całkowitą wiatroszczelność (oczywiście z zamkniętymi otworami pod pachami).

Od lewej: wszystkie szwy kurtki są płaskie, model Stan posiada regulowany obwód spodu za pomocą gumko-linki i stoperów.

Jakość wykonania

Cóż w tym miejscu pora znów niestety napisać to co już chyba jest prawidłowością dla odzieży Hi-Tec
produkowanej u nas w kraju, tudzież w moim rodzinnym mieście Bielsku-Białej, że odzież ta jest zazwyczaj
koszmarnie wykończona... nie inaczej niestety (choć bardzo chciałbym napisać że jest inaczej) jest również w
przypadku opisywanego softshella Stan.
Kurtka posiada wiele niechlujnie zakończonych szwów, z których zwisają nie obcięte nitki. W moim
egzemplarzu natrafiłem również na podwójne przeszycia, ewidentnie wynikające z błędnie poprowadzonego
ściegu, który następnie spruto i przeszyto na nowo. Na szczęście dotyczyło to tylko wnętrza kieszeni, co nie
wpływa na wodoodporność, w przeciwnym razie skończyłoby się zapewne reklamacją.
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Łatwo zauważalną, a równocześnie notorycznie powtarzająca się wadą odzieży Hi-Tec wykonanej u nas w kraju jest bardzo niski standard wykończenia...
z niechlujnie zakończonych szwów wystają nitki, co gorsza widać ślady (zdjęcie po prawej) podwójnych, źle wykonanych szwów,
które spruto i przeszyto raz jeszcze...

Nie przestaje mnie zadziwiać fakt że tak dobra marka, posiadająca tak znanego mecenasa jakim jest Krzysztof
Wielicki tak mało uwagi przykłada do jakości wykończenia swoich produktów, co ma ogromne przecież
znacznie dla ogólnej oceny marki przez klienta, gdyż to właśnie wygląd oceniamy w sklepach jako pierwszy,
zwisające tu i tam nitki jak i tak gafy jak podwójne, sprute ściegi, na pewno nie służą poprawie jej wizerunku...

Użytkowanie i komfort...

Softshell dość szybko, bo tuż po zakupie wszedł do „służby” zastępując swego poprzednika, jak i w
codziennym użytkowaniu, też już leciwą kurtkę przeciwdeszczową Karrimor Taurus. Do chwili obecnej
używam go od kilku miesięcy, w warunkach wczesnej wiosny, jak i obecnie lata. Podczas tego czasu zawitał on
już na szlakach Beskidu Śląskiego, oraz Małego, stał się też nieodłącznym towarzyszem każdego spacerku z
aparatem po okolicach bielska, stosuję go również w codziennym miejskim użytkowaniu.

Softshell Hi-Tec Stan został zakupiony przeze mnie z przewidywanym wszechstronnym stosowaniem, od codziennego miejskiego użytkowania, przez spacery, po
wypady w góry, w każdym z tych zastosowań sprawdza się znakomicie, dobrze chroniąc przed deszcze i wiatrem, a małe wymiary i niska waga po spakowaniu
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sprawiają że z łatwością zmieści się on w naszym bagażu podręcznym.

Jego niska waga, oraz możliwość skompresowania do niewielkiej kostki o wymiarach około 15x15x3cm
(szerokość / długość / grubość) sprawiają że znalazł on stałe miejsce w moim plecaku, zapewniając wsparcie w
razie nagłych załamań pogody, których ostatnio przecież nie brak (z gwałtownymi oberwaniami chmury
włącznie...). Zapewnił mi on bardzo dobrą ochronę przed takimi niespodziankami ze strony aury, nigdy
dotychczas nie zawodząc. Na duży plus należy również zaliczyć wygodę kurtki, z malutkim tylko
mankamentem wynikającym z samej budowy kaptura, który jednak jest kwestią wyłącznie przełamania
przyzwyczajeń do konwencjonalnej stójki.
Podsumowanie

Z całą pewnością jeśli zsumować zalety, ale i zauważone wady softshella firmy Hi-Tec model Stan, przeważać
będą zalety, wśród których są niska waga, możliwość skompresowania po złożeniu do małych wymiarów, dobra
wodoodporność i ochrona przed wiatrem, wysoki komfort użytkowy, oraz nowoczesny design. Łącząc te cechy
uzyskujemy produkt wart polecenia. Wart tym bardziej w chwili obecnej gdy jest on dostępny w nader
korzystnej cenie, za blisko połowę ceny katalogowej, oraz często mniej 1/3 ceny softshellów renomowanych
marek.

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
komfort użytkowy
doskonała ochrona przed wiatrem
dobra ochrona przed deszczem
szybkie schnięcie
zapinane na zamki otwory wentylacyjne pod pachami
wygodny anatomiczny krój
płaskie zamki i szwy
skuteczna membrana Tecproof 5000

Wady:

•
•
•

8

słaba paroprzepuszczalność
niskiej jakości wykończenie
brak laminowanych zamków
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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.

O membranie...
TECPROOF - wysokiej klasy materiał termoaktywny, zbudowany z dwóch warstw różnych

polimerów. Pierwsza zewnętrzna ma za zadanie chronić przed oddziaływaniem wiatru, wody i
śniegu. Wewnętrzna warstwa posiada mikroporowatą strukturę, która umożliwia skuteczny i
sprawny transport wilgoci z wnętrza na zewnątrz odzieży. Odzież z oznaczeniem TECPROOF
ma zapewniać wysoki komfort noszenia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych.

Średnia cena na dzień 20.07.2015: 139zł do 259zł

Przydatne linki:
• Oficjalna polska strona marki Hi-Tec: http://hi-tec.com.pl/

Opracowanie:

Sebastian Nikiel
Zdjęcia:
za wyjątkiem zdjęć wariantów kolorystycznych:

Sebastian Nikiel

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