Nazwa / typ:

termoaktywna koszulka z długim rękawem i

półgolfem
Płeć: męska
Model: NTS Midweight 1/4 Zip T / (Next-To-Skin Midweight
1/4 Zip T)
Linia: Base Layer
Producent: Smartwool
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory:

/ nazwa oryginalna: olive heather
/ nazwa oryginalna: deep navy
ciemno szara / nazwa oryginalna: charcoal
czarna / nazwa oryginalna: black
ciemno fioletowy / nazwa oryginalna: sumatra heather
tybetański czerwony wrzos / nazwa oryginalna: Tibetan
Red Heather
• jasny niebieski / nazwa oryginalna: Bright Cobalt
Heather
Materiały: 100% wełna Merino (naturalna wełna merynosów)
• Gramatura: wełna Merino 250 g/m²
Oddychalność: TAK
Ochrona przed wiatrem: TAK
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Rękaw: długi (long)
Krój: dopasowany (Slim Fit)
System wentylacji: TAK / oddychająca wełna Merino
Waga: 340g dla rozmiaru XL
•
•
•
•
•
•

ciemno oliwkowa

ciemno granatowa

Pranie:

•
•
•
•
•
•

prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C
nie używać wybielacza
prasować z temperaturą maksymalnie do 110°C / nie używać pary
delikatny proces suszenia w przypadku używania suszarek bębnowych
prać z użyciem delikatnych środków piorących, lub specjalistycznych środków do prania odzieży z
wełny
można czyścić przy użyciu perchloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych – R113 i R11

Technologie / cechy:

ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UPF 50+
wełna merino zapobiega powstawaniu i utrzymywaniu się nieprzyjemnych zapachów
płaskie szwy zapobiegające otarciom
ochrona przed wyziębieniem i przegrzaniem dzięki właściwością termoregulacyjnym włókiem merino
półgolf zapinany na zamek błyskawiczny stanowiący długości 28cm (dla rozmiaru XL)
zdublowane szwy, przeniesione poza strefę obciążenia ramion, co podnosi komfort podczas noszenia
plecaka
• obniżona talia i przedłużany tył
Inne: dodatkowa listwa z tkaniny chroniąca zamek po stronie wewnętrznej, nadrukowane logo marki na lewym
rękawie powyżej ściągacza nadgarstka, zamek w kolorze danego wariantu bluzy, logo marki na główce zamka
Cena na dzień 18.05.2018 / strona producenta: 100$ / około 365zł (przy cenie dolara na poziomie 3,65zł)
Średnia cena krajowa na dzień 18.05.2017: od 246,35 do 460,00 zł (info: www.ceneria.pl)
•
•
•
•
•
•

Do testów przekazała firma: Raven
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Przeznaczenie:

Oddychająca, bardzo ciepła, wykonana z najwyższej jakości naturalnej wełny Merino koszulka z długim
rękawem, zamkiem i półgolfem, dedykowana do zróżnicowanej aktywności sportowej, jako pierwsza, lub
dodatkowa warstwa odzieży. Sprawdzi się wszędzie tam gdzie liczy się ciepło i ochrona przed przepoceniem,
na nartach, w turystyce pieszej, jak i w codziennym użytkowaniu.
Tytułem wstępu:

Marka Smartwool, bazująca w swych produktach na bardzo wysokiej jakości naturalnej wełnie, pozyskiwanej z
owiec rasy Merynos, lub na kombinacji nowoczesnych włókien syntetycznych z włóknami naturalnymi, gościła
już kilkukrotnie w dziale SPRZĘT dzięki uprzejmości marki RAVEN. Dotychczas były to jednak różne model
skarpet trekingowych, które w trakcie testów w istocie dowiodły swoich niezrównanych właściwości
termicznych, stąd z duża radością przyjąłem informację ponownie ze strony marki RAVEN że do testów mogę
otrzymać wreszcie ich odzież, tudzież koszulkę z długim rękawem i półgolfem Smartwool, model NTS
Midweight 1/4 Zip T, oraz drugą, klasyczny T-shirt z krótkim rękawem, którego recenzja mam nadzieję ukaże
się wkrótce.

W toku nabytego dotychczas doświadczenia z produktami marki Smartwool, tudzież wspomnianymi
skarpetami, przyznam że od razu postawiłem jej odzieży wysoko poprzeczkę, spodziewając się znakomitej
zdolności do termoregulacji, trwałości i przemyślanej budowy. Jak było w przypadku wspomnianego modelu
NTS Midweight 1/4 Zip T– odpowiedź znajdziecie w tekście poniższej recenzji, zapraszam do lektury...
SmartWool – kilka słów o marce...

Firma powstała nieco ponad 20 lat temu, na polski rynek wkraczając w 2009 roku. Według wieści z sieci marka
powstała w pokłosiu poszukiwań przez dwóch instruktorów narciarstwa z Vermont w Nowej Anglii, skarpet
które zapewnią ciepło nawet w bardzo niskich temperaturach, a które równocześnie cechować będą się
trwałością i doskonałymi właściwościami termicznymi, w ten sposób odkryli oni doskonałe właściwości wełny
z merynosów.
Produkty Smartwool cechują się najwyższą jakością, szczyci się ona bowiem współpracą z starannie

Marka konsekwentnie stawia również na ciągły rozwój
technologiczny, wciąż poszukując nowych rozwiązań w zakresie łączenia wełny merino z zaawansowanymi
tkaninami syntetycznymi w celu otrzymania optymalnej kombinacji która poprawi trwałość wełny, oraz
poszerzy jej możliwości zastosowania.
wybranymi

hodowcami

z

Nowej

Zelandii.

Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip – pierwsze wrażenie...

Omawiany model dotarł do mnie w estetycznym, kartonowym kolorowym opakowaniu, zawierającym
nadrukowanych wiele ciekawych informacji technicznych. Pośrodku pudełka dodano niewielki wizjer
ukazujący jego zawartość – tudzież koszulkę Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T. Tu przyznam że od razu
zaczęły się drobne kłopoty wynikające z dość swobodnego podejścia marki do stosowanego nazewnictwa, ale o
tym będzie więcej za chwilkę, wszak to co najważniejsze ukryte było we wnętrzu opakowania. Otwarłszy
pudełko mogłem wreszcie wziąć w ręce odzież marki Smartwool o której wcześniej wiele dobrego słyszałem i
po której sam też spodziewałem się dużo...

Koszulka termiczna Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T dotarła do mnie w estetycznym, zawierającym szereg interesujących informacji technicznych opakowaniu.
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Pierwszą z rzeczy która zwraca uwagę to jej prosta, wyciszona forma. W modelu

NTS Midweight 1/4 Zip T nie
znajdziemy żadnych barwnych wstawek, agresywnych odwołań do adrenaliny, obecnych często w odzieży
sportowej, można powiedzieć że sprawia ona wrażenie nieco wyciszonej i konserwatywnej. To zresztą dość
powtarzalna cecha w przypadku wielu produktów z górnej półki, podobnie bywa w butach marki AKU, co
wielokrotnie podkreślałem przy okazji ich recenzowania, również i Marmot często sięga po proste i
zrównoważone projekty, w ich bowiem przypadku obroną jest jakość materiałów, rozwiązań i technologii z
górnej półki, a nie tylko agresywny, krzykliwy wygląd.
Podobnie jest w przypadku rzeczowej koszulki Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T cechuje się ona prostą,

Koszulka posiada lekko przedłużany tył, oraz obniżoną talię,
co skutkuje skutecznym przeciwdziałaniem samoczynnemu podnoszeniu się modelu w rejonie pleców podczas
intensywnego ruchu. Lepiej również chroni te newralgiczne rejony ciała, podatne na zawianie. W modelu
zastosowano proste, lekko zwężane ku dołowi rękawy, zakończone elastycznym ściągaczem wykonanym z
podwójnej warstwy tkaniny. Podobny ściągacz, acz nieco węższy, dodano u dołu koszulki, przy czym od razu
trzeba też dodać że są one raczej delikatne, o małej sile napięcia.
acz przemyślaną i w pełni anatomiczną budową.

Model NTS Midweight 1/4 Zip T odznacza się prostym, wyciszonym i eleganckim wyglądem, wyposażono go w lubiany przeze mnie półgolf zapinany długim na 28cm zamkiem. Koszulka
posiada lekko przedłużany tył, oraz obniżoną talię, co przeciwdziała jej samoczynnemu unoszeniu w rejonie pleców podczas długiego marszu...

Inną z cech modelu, w moim przypadku zaliczaną na duży plus, jest obecność półgolfu, którego stójkę
wykonano z takiego samego ściągacza jak te na rękawach i u dołu koszulki. Jego wysokość w miejscu

Golfy takie mają jednak
naturalną tendencję do rozciągania po dłuższym czasie użytkowania w wyniku ciągłego zakładania i ściągania
przez głowę, poza tym utrudniają dopasowanie ciepłoty koszulki, stale grzejąc nas pod szyją nawet gdy jest to
zbędne. Tu w sukurs przychodzi obecny w koszulce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T, bardzo dobrej
jakości zamek błyskawiczny. Jego długość wynosi 28cm, od dołu został podszyty dodatkową listwą z tkaniny
tak wyprofilowaną by jej brzegi nie wcinały się w ząbki zamka, a równocześnie wraz z jego zapinaniem
domykały tworząc jednolitą listwę. To wydawać by się mogło drobne, wręcz nie warte uwagi rozwiązanie ma
jednak swoje bardzo realne przełożenie na komfort użytkowy, zapewne każdy z czytelników niejednokrotnie
sięgał zenitu poirytowania gdy niesforna listwa chroniąca zamek, czy to w polarze, kurtce, czy właśnie
półgolfie, zacięła się i nijak nie dała się ruszyć... to jeden z wielu przykładów na przemyślany projekt bluzy,
wszycia wynosi 7cm, z całą pewnością obecność takowego doceni nasza szyja.

gdzie zalety ukryto w jakości – nie agresywnym wyglądzie.
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Dzięki zastosowaniu w koszulce zamka błyskawicznego unikamy rozciągnięcia półgolfu w toku ciągłego zdejmowania koszulki przez głowę, umożliwia to również lepszą regulację jej
ciepłoty...

Innym przykładem rozwiązań obecnych w modelu mających wyraźne przełożenie na nasz komfort jest
zastosowanie płaskich, wykonanych elastycznymi i miękkimi nićmi, szwów. Tu dochodzimy do kolejnej
związanej z tym wątkiem cechy koszulki NTS Midweight 1/4 Zip T, zwyczajowo prowadzone centralnie w osi
barków szwy spajające tył i przód koszulki w tym modelu sprytnie przeniesiono poniżej linii barków. Było to
możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie wyprofilowanych wstawek w rejonie obręczy barkowej. Zabieg ten
skutkuje eliminacją ucisku przesz szwy w rejonie barków podczas noszenia plecaka, co faktycznie uzyskało
swoje potwierdzenie podczas testów terenowych.

Zamek błyskawiczny od dołu podszyto dodatkową, profilowaną listwą z tkaniny która po jego zamknięciu tworzy jednolitą patkę, dzięki profilowi jej brzegów nie dochodzi też do
przypadkowego zacięcia tkaniny w zamku. Wszystkie szwy w koszulce wykonano z wyjątkowo dużą starannością, brak podwójnych przeszyć, lub niechlujnie wykończonych ściegów...

W koszulsce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T zadbano o każdy szczegół maksymalizując jej komfort nie tylko termiczny, ale tez użytkowy, w tym celu zastosowano w nie płaskie szwy
wykonane elastyczną nitką doskonale współpracującą z rozciągliwą tkaniną modelu...

Jak już wiemy koszulka odznacza się ascetyczną formą, jednymi designerskimi dodatkami w jej przypadku jest
nadrukowane szarą farbą na lewym rękawie, tuż powyżej linii ściągacza logo marki i to z widocznych
elementów właściwie... wszystko. Mniej zauważalnym jest logo marki na główce zamka błyskawicznego, oraz
już wewnątrz koszulki, w miejscu wszycia półgolfu, elastyczna kilku kolorowa taśma. Kolory te są jednak
również tak dobrane by współgrały z wyciszonym wyglądem, są to więc odcienie szarości, oraz zieleni,
również po wewnętrznej stronie, w rejonie karku dodano wykonane z miękkiej skórki uszko z wygrawerowaną
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nazwą marki

Smartwool.

Warto tu jeszcze dodać że model NTS Midweight 1/4 Zip T dostępny jest w siedmiu
wariantach kolorystycznych, co pozwoli nam dopasować jego temperament do własnych upodobań, mamy tu
do wyboru: ciemno oliwkowy, ciemno granatowy, ciemno szary, ciemno fioletowy, omawiany wariant czarny,
tybetański czerwony wrzos, oraz jasny niebieski.

Koszulka NTS Midweight 1/4 Zip T dostępna jest w aż siedmiu wariantach kolorystycznych, pozwoli to na dopasowanie jej wyglądu do własnego gustu... (zdjęcia pobrane w celach
demonstracyjnych ze strony sklepu online marki Smartwool – www.smartwool.com)

Z całą pewnością inną rzeczą która uwagę po wzięciu modelu do ręki jest jego stosunkowo niska waga,
wynosząca dla rozmiaru XL 340g, tak, tak, wiem co pomyśleliście to wcale nie tak mało... owszem gdyby
rozpatrywać tą wagę przez klasyczne koszulki termoaktywne wykonane z dzianin syntetycznych, wówczas
faktycznie dysproporcja może być spora na niekorzyść naszej NTS Midweight 1/4 Zip T, jednak gdy weźmiemy
pod uwagę że koszulka ta wykonana jest w pełni z naturalnej wełny Merino, o gramaturze tkaniny wynoszącej
aż 250g/m² sprawa staje się bardziej jasna.

Kolejnym bardzo istotnym przykładem przemyślanej budowy koszulki, ukierunkowanej na komfort użytkownika jest likwidacja centralnych szwów w rejonie barków, dzięki zastosowaniu
specjalnych, profilowanych wstawek w obręczy barkowej, co umożliwiło przeniesienie szwów poniżej osi barków. Rozwiązanie to eliminuje ucisk powodowany przez standardowy szew
centralny. Po lewej i prawej widok na wstawki i szwy łączące je z przodem i tyłem koszulki, po prawej autor podczas testów terenowych na szczycie Trzech Kopców w Beskidzie Śląskim.

Gramatura taka jest raczej bardziej typowa dla ciepłych golfów i bluz polarowych niż koszulek
termoaktywnych... co ciekawe jej wartość nie wpływa drastycznie na wagę modelu, ani na grubość samej
dzianiny która pozostaje stosunkowo cienka i bardzo przewiewna. Warto tu też wspomnieć o innej cesze
tkaniny, jest ona niezwykle przyjemna w dotyku, rozciągliwa i doskonale dopasowująca się do ciała. Skoro
mowa o samej tkaninie, tudzież wełnie Merino z której ją wykonano, przyjrzymy się bliżej jej właściwością...

5

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.

W modelu NTS Midweight 1/4 Zip T, ograniczono do minimum dodatki designerskie, jedynymi takimi jest nadrukowane powyżej nadgarstka na lewym ramieniu logo marki, oraz podobnie
logo na główce zamka błyskawicznego.

Magiczna wełna Merino...

W obecnej
chwili owce te hodowane są właściwie na całym świecie, w tym w Polsce (gatunek Merynos Polski), te których
runo uważa się jednak za najwartościowsze pochodzą z hodowli hiszpańskiej, obecnie hodowanych w
nowozelandzkich Alpach Południowych i w Australii. Sama rasa Merynosów najprawdopodobniej wywodzi z
Azji, skąd w XII wieku owce te dotarły na Półwysep Iberyjski. Dopiero stamtąd w XVIII wieku zostały
sprowadzone do innych krajów Europy.
Merino Wool – czyli popularnie „wełna merino” pochodzi z runa owiec z gatunku Merynosów.

Wełna tych owiec cechuje się szeregiem unikatowych właściwości, niespotykanych w runie owiec nizinnych –
innych gatunków. Jedną z podstawowych różnic jest budowa pojedynczego włókna, które cechuje się bardzo
małą średnica, wynoszącą od 17 do 23 mikronów. Jego struktura wykazuje wspaniałe właściwości absorpcji
absorpcji wilgoci, nawet w zakresie 30 – 35% wagi własnej (dla porównania włókna dzianin sztucznych są
zdolne do pochłaniania około 5% wilgoci).

Inne mniej widoczne akcenty kolorystyczne, oraz estetyczne dodano po stronie wewnętrznej koszulki w rejonie wszycia półgolfu, natrafimy tam na kilku kolorową taśmę, oraz wieszaczek
wykonany z miękkiej skóry, na której wypalono logo maki.

Wnętrze włókna wełny merino jest hydrofilowe, a zewnętrzna łuska − hydrofobowa ,

przez co włókno za
pomocą mikro kanalików pobiera wilgoć z przestrzeni między ciałem a włóknem i spomiędzy włókien do
wewnątrz, stabilizując mikroklimat i zwiększając pojemność cieplną włókna względem włókien syntetycznych,
natomiast zewnętrzna warstwa włókien odpycha wodę. Taka kombinacja cech zapewnia wysoki komfort
termiczny użytkownikowi, grzejąc w chłodne dni i nie dopuszczając do przegrzania w upalne.

Nie koniec na tym oczywiście przewagi włókna wełny merynosa, kolejne ważki z nich to fakt że nie powodują
one uczuleń (są hipoalergiczne), mają właściwości antybakteryjne, są znacznie odporniejsze na ogień (w
przeciwieństwie do tkanin syntetycznych), oraz nie wymagają drogich środków piorących i konserwujących .
W przypadku tej ostatniej kwestii wełna merino można zwyczajnie prać w pralkach automatycznych, z
zastrzeżeniem nie stosowania dodatku płynów zmiękczających.
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zdjęcia od lewej: autor podczas startu na pierwszy testowy wypad w koszulce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T, – Beskid Śląski, początek czarnego łącznikowego szlaku prowadzącego
w stronę Trzech Kopców 15.04.2018 / rękawy koszulki, jak i jej dół wykończono elastycznymi ściągaczami...

Wielu z nas słysząc „wełna” od razu przypomina sobie „drapiące” doświadczenia z wełnianymi golfami,
swetrami i... góralskimi skarpetami. I na tym polu merino bije rywali, znów dzięki budowie włókna jest ona

Rozpatrując właściwości wełny merino pod kątem ekologii, dodać
trzeba że należy ono do w pełni odnawialnych zasobów, oraz co bardzo istotne całościowo biodegradowalnych.
W tym ostatnim przypadku byłem zaskoczony jak szybko włókno merino potrafi ulec naturalnemu rozkładowi,
nie wpływając przy tym negatywnie na biotop. Według przeprowadzonych przez badań odzież w takiej wełny
ulega całkowitemu rozkładowi na przestrzeni 6 do 9 miesięcy, oczywiście nie trzeba tu dodawać że dzianiny
syntetyczne w tym przedziale czasowym w ogóle nie poddadzą się próbie czasu. Reasumując odzież z wełny
wyjątkowo miękka i delikatna dla skóry.

merino jest synonimem jakości, komfortu, bezpieczeństwa i trwałości.

zdjęcia od lewej: ściągacz na dole koszulki NTS Midweight 1/4 Zip T / tkaninę koszulki wykonano z najwyższej jakości wełny z Merynosów, odznacza się ona znakomitą wydajnością
termiczną, jest też hipoalergiczna, nie łapie zapachów, nie wymaga też drogich środków piorących.

Kłopotliwe nazewnictwo...

Było o zaletach, pora więc nieco ponarzekać... powróćmy więc do wspomnianego na początku opakowania
koszulki. W toku ustalania właściwości technicznych koszulki NTS Midweight 1/4 T, zwyczajowo
przeszukiwałem stronę i sklep producenta, jak i inne w których jest ona do nabycia. Okazało się szybko że
nazwa koszulki NTS Midweight 1/4 Zip T nie do końca jest jej... nazwą. Na samym pudełku owszem był skrót
NTS, który w rozwinięciu brzmi „Next-To-Skin” i oznacza w wolnym tłumaczeniu bliskość skóry / następna
warstwę skóry, co oczywiście jest bezpośrednim odwołaniem do kroju i funkcji koszulki, jako że należy ona do
linii produktów „Slim Fit” cechujących się dopasowaniem, co notabene jest absolutnym warunkiem utrzymania
jej wysokich właściwości termicznych, nie było natomiast nazwy Midweight, ta pojawiła się za to na naklejce
polskiego dystrybutora marki RAVEN.

7

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.

...podczas testów terenowych – Beskid Śląski, Trzy Kopce 15.04.2018

Była za to na opakowaniu nazwa linii produktów do której należy omawiana koszulka – „Baselayer”
(właściwie Base Layer – czyli linia odzieży należącej do warstwy podstawowej ). Wszystko to powodowało
poczucie chaosu, podążając po nitce do kłębka, odnalazłem rzeczową koszulkę na stronie marki Smartwool,
acz też nie do końca odpowiadająca tej którą otrzymałem ja sam... nadrukowane na lewym rękawie logo marki,
tuż powyżej ściągacza, w koszulce sprzedawanej w sklepie Smartwool zastąpiło logo linii „Baselayer” obecne
również w koszulce której recenzję wkrótce mam nadzieję uda się wykonać, a składające się z nadrukowanego
paska z kolorowych kwadratów: zielonego, ciemno i jasno szarego, niebieskiego, oraz pomarańczowego.
Wspominane natomiast logo marki powędrowało na ramię w okolicę barku... Wszystko więc wskazuje że
producent wprowadził drobne zmiany w wyglądzie modelu, co zdaje się potwierdzać również obecność jej
różnych wariantów w sklepach internetowych.

Pewnym niuansem modelu jest zawiła genealogia jej nazwy, oraz częściowo i samego wyglądu... w testowanym przeze mnie egzemplarzu logo marki nadrukowane było tuż powyżej
ściągacza lewego nadgarstka (zdjęciu po lewej i w środku), gdy wreszcie odnalazłem koszulkę w sklepie online marki Smartwool okazało się że logo marki w tym miejscu zostało zastąpione
przez logo linii do której koszulka należy – Baselayer (zdjęcie po prawej / pobrane ze strony produktu www.smartwool.com), natomiast rzeczowe logo powędrowało w górę na bark...

Ostatnia zagadka odnosiła się do samej nazwy... jak wspomniałem nie było to tak oczywiste jak mogłoby się
wydawać, wiemy już że jest to linia produktów Baselayer, należąca do odzieży NTS („Next-To-Skin”), samo
słowo Zip dotyczyło zaś obecnego w koszulce zamka. Gorzej sprawa wyglądała z indywidualną nazwą modelu,
na stronie marki występuje ona pod nazwą „Merino 250 Base Layer 1/4 Zip” , w sklepach internetowych bywa
sprzedawana pod nazwą „Smartwool Midweight Zip T” co zdaje się być już bliże nazwie z jej opakowania,
brakło w niej tylko skrótu NTS. Warto pamiętać o tym nieco zagmatwanym rodowodzie nazwy koszulki, gdy
trafimy na jej inną jego wersję, jako że w istocie chodzi o dokładnie ten sam model. Trudno tu dywagować
dlaczego marka prowadzi tak nie konsekwentną politykę w tej mierze, acz wszystkie te chwilami zawiłe i
niespójne początkowo informacje nie mają oczywiście żadnego znaczenia w kontekście cech użytkowych
samej koszulki NTS Midweight 1/4 Zip T.
Wadą koszulki o której chciałbym wspomnieć jest bardzo wysoka wrażliwość tkaniny na oddziaływanie

Problem ten mogą spowodować szelki od
plecaka, czy pasek od torby fotograficznej. Sam zawsze prócz plecaka, poruszam się w terenie zaopatrzony w
szpej fotograficzny, tudzież torbę na aparat, oraz drugą na dodatkowy obiektyw. W efekcie już po jednym
wypadzie w Beskidy, gdzie koszulka NTS Midweight 1/4 Zip T była noszona jako dodatkowa warstwa
zewnętrzna, błyskawicznie uległa zmechaceniu w rejonie braków, pleców, oraz miejsc obciążenia wywieranego
mechaniczne... poddana takiemu błyskawicznie się mechaci.
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na tkaninę przez paski toreb.

Dodajmy tu jeszcze że proces zmechacenia dotyczy nie tylko samej tkaniny ale

tak samo szwów.

Kolejnym za to znacznie poważniejszym od zawiłości w nazewnictwie niuansem bluzy jest silna tendencja do szybkiego mechacenia się tkaniny poddanej działaniu mechanicznemu, jak
tarcie powodowane przez pasek torby na aparat, tu zdjęcia zmechaceń bluzy NTS Midweight 1/4 Zip T do jakich doszło w nieco ponad godzinę od startu na szlak...

Jest to o tyle zaskakujące że likwidacja i przeniesienie szwów centralnych z osi barków poniżej nich, mogło
być podyktowane między innymi właśnie tym by odciążyć te rejony podczas noszenia plecaka – którego
obecność paradoksalnie prowadzi do uszkodzenia samej tkaniny. Warto o tym pamiętać zanim zdecydujemy
się na zakup koszulki NTS Midweight 1/4 Zip T by nie zostać niemiło zaskoczonym faktem wrażliwości

Jednak by tak do końca nie pogrążać koszulki, pamiętajmy że wykonano ją z naturalnej wełny, co
wymusza kompromis pomiędzy odpornościowa mechaniczną a właściwościami termicznymi, poza tym prócz
mało estetycznego wyglądu przywara ta nie wpływa w żaden sposób na właściwości koszulki.
tkaniny.

Zmechacenie koszulki Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T powstałe w zaledwie godzinę obciążenia tkaniny przez pasek torby na aparat i futerał na drugi obiektyw objęły nie tylko samą
tkaninę, lecz również szwy...

Merynosy na wybiegu – czyli koszulka NTS Midweight 1/4 Zip T w terenie...

Wiosna tego roku nader była kapryśna, opieszale wybierała się do naszego kraju, gdy jednak nadeszła tuż
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świętach Wielkanocnych od razu oczarowała nas temperaturami, za których wzrostem podążyła spóźniona już
natura... nie wszędzie jednak ta eksplozja zieleni rozwijała się równie prężenie, gdy na nizinach, oraz niższych
szczytach Beskidu Małego zawitała na dobre, w wyższych rejonach Beskidu Śląskiego wciąż pozostawała na
rozdrożu. Tu i tam pod drzewami wciąż zalegały płaty śniegu, a sama przyroda wahała się czy to aby już dobry
moment do rozpoczęcia zielonej ekspansji. Właśnie w takich warunkach, w połowie kwietnia, w jeden z
chłodniejszych, wietrznych i cechujących się dynamicznie zmianami pogody dni, wyruszyłem na pierwszy
wypad górski w koszulce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T.
Pomimo że temperatury nie przekraczały tego dnia 12 – 15°C, oraz wiał zimny wiatr, zawierzywszy obietnicą
marki Smartwool o skutecznej ochronie przed chłodem, ruszyłem na szlak w Beskidzie Śląskim odziany
wyłącznie w cienki termoaktywny T-Shirt z krótkim rękawem, oraz założoną na nią koszulką NTS Midweight
1/4 Zip T,

posiadając oczywiście roztropnie zapas ciepłej odzieży w plecaku, gdyby jednak ta ochrona okazała
się niewystarczająca. Na pierwszy wypad wybrałem jeden z moich ulubionych, niezbyt długich, malowniczych
szlaków wiodący z Szyndzielni, przez Trzy Kopce, Stołów, na szczyt Błatniej i dalej z zejściem przez Przykrą
do Wapienicy.

...wyruszając na szlak w koszulce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T, po lewej zmierzając z Szyndzielni na Trzy Kopce, po prawej widok ze ich zboczy w stronę Klimczoka – 15.04.2018

Tu jeszcze w gwoli ścisłości przypomnę że biologicznie można powiedzieć jestem wyjątkowo predysponowany
do obnażania słabości odzieży termicznej, jako że cechuję się bardzo silną tendencją do pocenia i
przegrzewania. W zasadzie można zaryzykować twierdzenie że jeśli tylko dana odzież jest w stanie sprostać
zadaniu utrzymania ciepłoty mojego ciała w optymalnym stanie nie dopuszczając ani do przegrzania, ani
wychłodzenia, rozwiązanie w niej zastosowane są naprawdę udane... tak, tak, bardzo to nastyczne ;) tym nie
mniej osoby mnie znające wiedzą że gdy one nawet nie zdążyły się spocić, ja tonę już w wodzie...
Minuty mijały na powolnym marszu z Szyndzielni w stronę Trzech Kopców, jako że był to weekend
odpuściłem sobie odwiedziny znajdującego się nieopodal szczytu Klimczoka, wiedząc że z całą pewnością
będzie ona masowo oblegany przez ludzi. Odbiłem na krótki łącznikowy szlak, prowadzący z pominięciem
wspomnianego Klimczoka, wprost na śródleśne siodło poniżej jego szczytu i dalej już szlakiem żółtym w
stronę Błatniej. Wpierw oczywiście czekało mnie krótkie podejście pod Trzy Kopce, gdzie zwyczajowo
zatrzymywałem się na pierwszy „foto-postój”. Na tym etapie moje czoło zalał już pot, pomimo że dzień był
przecież chłodny... Jest to zresztą dość niekorzystna kombinacja, łatwo się pocąc i przegrzewając, również w
chłodne dni, gdy tylko się zatrzymam, błyskawicznie się wychładzam, w szczególności w wietrzne dni, takie
jak właśnie ten w którym testowałem koszulkę.
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15.04.2018 Beskid Śląski, Trzy Kopce – testowana koszulka Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T od razu zachwyciła mnie w istocie niezwykłymi zdolnościami do radzenia sobie z
nadmiarem ciepła, jak i ochroną przed wyziębieniem, pomimo że sam należę do osób bardzo łatwo się przegrzewających koszulka pozostała sucha, od wewnątrz i zewnątrz, oraz co równie
ważne podczas postoju, gdy w sposób naturalny szybko się wychładzamy, a tamtego dnia dodatkowo proces ten potęgował zimny wiatr, koszulka doskonale chroniła przed utratą ciepła.

Spocony dotarłem na Trzy Kopce, tam zrzuciwszy plecak wziąłem się za fotografowania okolicznych, pięknych
panoram, acz tego akurat dnia ze względu na kapryśną aurę widoczność nie specjalnie była fotogeniczna...
pochłonięty fotografowania i pomstując na targający statywem wiatr zupełnie zapomniałem o... no właśnie o
chłodzie który normalnie już powinienem poczuć. Gdy myśl tam wreszcie do mnie dotarła zacząłem przyglądać
się testowanej koszulce Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T, pomimo mocnego zgrzania, koszulka pozostała
sucha, więcej doskonale radziła sobie ze zróżnicowaną dynamiką termiczną, chroniąc nie tylko przed
przegrzaniem, transportując skutecznie nadmiar ciepła na zewnątrz, ale równocześnie równie dobrze chroniąc
przed porywami zimnego wiatru, zapewniając przyjemne ciepło.

...w dniu gdy testowałem model NTS Midweight 1/4 Zip T na Beskidzkich szlakach natura wciąż pozostawała na rozdrożu, nieśmiało dopiero budząc się z zimowego snu, temperatury nie
przekraczały 12 – 15°C, a jednak pomimo że byłem ubrany wyłącznie w cienki T-Shirt, oraz testowaną koszulkę Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T nie odczuwałem żadnego dyskomfortu,
model zapewniał mi doskonałe warunki termiczne / po lewej bukowy las za szczytem Trzech Kopców, po prawej polana za Trzema Kopcami – 15.04.2018

Trzeba przyznać że było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem,

koszulka doskonale wywiązywała się z

powierzonych zadań utrzymania komfortu termicznego, w miejscu tym przypomniały mi się też testowane
skarpety marki Smartwool, model trzy sezonowy PhD® Outdoor Medium Crew Socks (<<recenzja tutaj>>),
oraz zimowych Mountaineering Extra Heavy Crew (<<recenzja tutaj>>).

Dlaczego? Ponieważ oba te modele
skarpet wylegitymowały się podczas testów również dobrymi właściwościami, wzorowo radząc sobie z
gospodarką termiczną, dodajmy tu że po ponad roku ich użytkowania są one nadal w stanie prawie idealnym, w
pełni zachowując swoje właściwości. No właśnie stanie... prócz bowiem zachwytu nad jakością gospodarki
termicznej koszulki Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T właśnie wówczas na Trzech Kopcach odkryłem też
jak błyskawicznie ulegała ona zmechaceniu

w miejscach oddziaływania na nią pasów pokrowca na obiektyw,

torby na aparat, oraz szelek od plecaka.
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Testowana koszulka Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T nie była pierwszym kontaktem z produktami tej marki, wcześniej miałem okazję dzięki uprzejmości marki RAVEN testować trzy
sezonowe skarpety PhD® Outdoor Medium Crew Socks (<<recenzja tutaj>>), oraz zimowe Mountaineering Extra Heavy Crew (<<recenzja tutaj>>)

Wielka szkoda... gdyby udało się bowiem połączyć tak świetne właściwości termiczne z równie dobrą
odpornością mechaniczną byłby to doprawdy produkt idealny. Tu jednak otwartym pozostaje pytanie,
wykraczające poza moją wiedzę, czy w ogóle jest to możliwe zważywszy na fakt iż model NTS Midweight 1/4
Zip T wykonano z naturalnych włókien wełny Merino, która w sposób naturalny posiada tendencję do

W miejscu tym ponownie przypomniały mi się skarpety zimowe Smartwool Mountaineering
które z racji dedykowanego zastosowania w okresie zimowym wykonano właśnie przede
wszystkim z wełny Merino i które również posiadają lekką, ale jednak, tendencję do mechacenia w toku pracy
stopy w bucie (stąd wcześniej pisałem o stanie „prawie idealnym”). Cóż... być może jest to nieunikniony
mechacenia.

Extra Heavy Crew,

kompromis pomiędzy wykorzystanym włóknem a jego odpornością mechaniczną.

Beskid Śląski 15.04.2018 – zdjęcia od lewej: ...wędrując poza szlakami, tu w stronę widocznego po prawej Stołowa

Pogrążony w tych rozważaniach niespiesznie szedłem w kierunku Stołowa, gdzie na polanie poprzedzającej
podejście pod szczyt odbiłem w prawo schodząc na jakiś czas z oznakowanej ścieżki i podążając dalej leśnymi
traktami i ścieżkami. Lubię odkrywać nowe przejścia, mniej zadeptane, dziksze, z dala od szczególnie tego dnia
ludnego znakowanego szlaku. Po drodze, już w rejonie szczytu Stołowa rozsiadałem się na chwilkę zauroczony
widokami na pobliski mój cel – halę na Błatniej widzialną z polany powstałej w toku prac wyrębowych. Tam
też po raz kolejny zweryfikowałem stan bluzy, ponownie z zadowoleniem stwierdzając że jest całkowicie
sucha.
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Beskid Śląski 15.04.2018 – odpoczywając na dzikiej polanie nieopodal Stołowa, po prawej widok z polany na już nieodległy cel – halę i kopczyk szczytowy na Błatniej

Niedługo potem dotarłem na malowniczą halę na Błatniej, gdzie odbiłem w lewo, w stronę samotnych kilku
drzew, gdzie lubię zatrzymać się na posiłek. Tu pewna ciekawostka, tego dnia miałem okazję testować nie tylko
rzeczową koszulkę Smartwool, lecz również termos spożywczy marki Rockland model Comet, jego recenzję
znajdziecie <<tutaj>>, zapewnił mi on dostęp do ciepłego domowego posiłku. Rozłożyłem się wygodnie na
dopiero budzącej się do życia trawie, w otoczeniu pięknej panoramy na szczyty Beskidu Śląskiego, oraz
Beskidu Śląsko – Morawskiego. Racząc ciało pysznym posiłkiem, wsłuchiwałem się w pieśń wiatru pędzącego
po hali, oraz adosny śpiew ptaków celebrujących powrót życia po zimowej stagnacji...

Beskid Śląski 15.04.2018 – zdjęcia od lewej: widok zza Stołowa w kierunku trasy którą podążałem z powrotem, przez Siodło pod Przykrą, Przykrą, Kopany, Wysokie / ...wchodząc na
malowniczą halę na Błatniej...

Po odpoczynku ruszyłem przez halę leniwym krokiem w stronę szczytowego kopczyka, jako jednak że aura nie
rokowała szans na spektakularny zachód słońca, oraz z uwagi na zimny wiatr, nie zabawiłem tam zbyt długo,
po kilku minutach rozpoczynając zejście w stronę Doliny Wapienicy. Podążając w dół, wracałem z poczuciem
rzetelnego przeprowadzonego testu, z którego pod kątem komfortu termicznego koszulka Smartwool NTS
Midweight 1/4 Zip T wywiązała się na ocenę celującą, pewną nutką rozczarowania była natomiast jej niska
odporność mechaniczna...

Hala na Błatniej – Beskid Śląski 15.04.2018, w dniu kiedy testowałem koszulkę Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T mogłem też zweryfikować jakość i funkcjonalność termosu obiadowego
marki Rockland model Comet (zdjęcie po lewej) który zapewnił mi dostęp do ciepłego domowego posiłku, recenzję termosu znajdziecie <<tutaj>> / ...po smacznym posiłku sjesta w pięknym
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otoczeniu górskich pejzaży – podczas postoju na Błatniej po raz kolejny mogłem przekonać jak skutecznie wywiązuje się ze swych zadań koszulka NTS Midweight 1/4 Zip T, pomimo kilku
godzin marszu, nielichego spocenia pozostała ona sucha, wzorowo radząc sobie z termoregulacją...

Nie był to oczywiście jedyny wspólny wypad, było ich dotychczas kilka, w tym wielogodzinne spacraki po
terenach podgórskich, polach i łąkach podczas wypadów z aparatem w plener, jak i również codzienne miejskie
zastosowanie. Z całą pewnością koszulka marki Smartwool nie zawiodła pod kątem zdolności do podtrzymania
temperatury ciała, oraz zapewnienia ochrony przed przepoceniem, doskonale wpisując się w ofertę marki.
Warto tu też jeszcze wspomnieć że koszulka po półtorej miesiącu użytkowania nadal nie złapała żadnego
nieprzyjemnego zapachu, pozostając równie świeża jak po zakupie.

Hala na Błatniej – Beskid Śląski 15.04.2018 – po prawej widok w kierunku z kopczyka szczytowego na Błatniej

Podsumowanie – czy warto...

Bywa tak że ocena po testach danej rzeczy sama się pisze w toku zrodzonych na kanwie doświadczeń
wniosków, w przypadku jednak koszulki Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T nie było to tak proste i
jednoznaczne. Model wylegitymował się doprawdy niezwykle dobrymi właściwościami termicznymi,
doskonale radząc sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła i odwrotnie nie dopuszczając do wychłodzenia.

Na plus należy też zaliczyć hipoalergiczne właściwości tkaniny, jej miękką przyjemną fakturę, prostotę i
stonowaną elegancję, co umożliwia wykorzystanie jej w szerokim spektrum zastosowań. Koszulka nie chłonie
również zapachów, nie jest specjalnie wymagająca w praniu, oraz odznacza się ponadprzeciętną wygodą.
Głębokim jednak cieniem na tak licznych i ważnych zaletach kładzie się wysoka wrażliwość tkaniny na
oddziaływanie mechaniczne, przypomnę że wystarczyła godzinna ekspozycja na tarcie spowodowane przez
paski toreb, by na koszulce pojawiły się liczne zmechacenia. Z pewnością nie wygląda to zbyt efektownie,
szczególnie w korelacji z ceną koszulki...

Hala na Błatniej – Beskid Śląski 15.04.2018 – podczas testów terenowych koszulka Smartwool NTS Midweight 1/4 Zip T wylegitymowała się znakomitymi właściwościami termicznymi, nutką
goryczy była natomiast wysoka podatność tkaniny na mechacenie, jest to być może jednak trudny do usunięcia kompromis pomiędzy użyciem naturalnej wysokiej jakości wełny, a jej
odpornością na oddziaływanie mechaniczne...

Całość sprowadza się więc do rozważenia przyszłych zastosowań, jeśli poszukujemy trwałej, cieplej,
zapewniającej ultra wysoki komfort termiczny koszulki z długim rękawem i półgolfem, użytkowanym przede
wszystkim bez obciążenia, tudzież torby, czy plecaka, model NTS Midweight 1/4 Zip T będzie znakomitym
wyborem. Nie sprawi też z pewnością żadnych niemiłych niespodzianek użytkowany jako pierwsza, spodnia
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warstwa odzieży, jeśli natomiast będziemy go używać tak jak ja w cyklu mieszanym, w tym pod obciążeniem
plecaka, toreb, musimy się pogodzić z jej dużą tendencją do mechacenia, lub wybrać inny, raczej pół lub
całkowicie syntetyczny model.

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doskonała oddychalność
skuteczna ochrona przed przegrzaniem i wychłodzeniem
hipoalergiczna tkanina
miękka przyjemna w kontakcie z ciałem faktura tkaniny
brak tendencji do łapania nieprzyjemnych zapachów
łatwe utrzymanie w czystości
półgolf z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym dodatkowe dopasowanie ciepłoty koszulki
zrównoważony i elegancki wygląd
warianty kolorystyczne
ochrona przed promieniowaniem UPF 50+
rozciągliwość, dopasowanie i wygoda

Wady:

•
•

niska odporność tkaniny na oddziaływanie mechaniczne
tendencja do mechacenia

Przydatne linki:
•
•
•

strona / sklep online marki SmartWool: www.smartwool.com
strona / sklep online marki SmartWool / koszulka NTS Midweight 1/4 Zip T: https://www.smartwool.com/shop/mens-Merino-250-baselayer-quarter-zip-sw0np603?variationId=307
partner marki SmartWool dostarczający wyselekcjonowaną wełnę z Merynosów ZQ MERINO: http://www.zqmerino.co.nz/

Opracowania powiązane / podobne – w dziale SPRZĘT:
•
•

skarpety trzy sezonowe (wiosna / lato / jesień) marki SmartWool model PhD® Outdoor Medium Crew Socks
skarpety zimowe marki SmartWool model Mountaineering Extra Heavy Crew

Do testów dostarczyła firma:

Raven

www.ravenco.eu
autor serdecznie dziękuję za udostępnienie do testów
koszulki SmartWool model NTS Midweight 1/4 Zip T
tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych koszulki:

Sebastian Nikiel
22.05.2018

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