
Nazwa: kurta przeciwdeszczowa / wiatrówka
Płeć: męska
Wersja damska: TAK
Model: Phoenix Jacket
Producent: Marmot
linia / kolekcja: EVODry
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory:

• czarna / black
• szaro / popielaty / Cinder
• zgaszony niebieski (tłum. dżinsowa) / Denim
• zgaszona zieleń (tłum. Zielone drzewo) / Tree Green

Materiały: syntetyczne 
• tkanina zewnętrzna 100% Nylon (poliamid)
• Membrain® Eco 2.5 Lamination 100% Recycled Nylon 
• Solution Dyed Plainweave / włókna nylonowe barwione w

masie z powłoką DWR
Krój: Regular Fit (luźny)
Oddychalność: TAK / 20 000 MVTR
Membrana: TAK / Marmot MemBrain® Eco
Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK
Wodoodporność: TAK

• membrana / 20 000 mm
• trwała niezmywalna impregnacja tkaniny z włókna nylonowego DWR (Durable Water Repellency)

Regulowany kaptur: TAK
• regulacja obwodu otworu na twarz
• regulacja wielkości kaptura

Odpinany kaptur: NIE / zintegrowany z kołnierzem
Daszek kaptura: TAK / profilowany, częściowo usztywniany
Klejone szwy: TAK / wszystkie
System wentylacji: membrana / oddychająca tkanina Marmot MemBrain® Eco / tkanina EvoDry
Ilość kieszeni: 2 / po bokach / wszyte skośnie / zapinane zamkami YKK chronione listwą z tkaniny poszycia 
zewnętrznego
Regulowany obwód kołnierza: częściowo / za pomocą gumko-linki i stopera kaptura
Waga: 380 g dla rozmiaru XL
Pranie:

• prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30°C
• nie używać wybielacza
• nie czyścić chemicznie
• nie prasować
• delikatny proces suszenia w przypadku używania suszarek bębnowych

Technologie: 
• EvoDry / producencka laminowana tkanina z nowatorskiego włókna nylonowego barwiona w masie i 

łączona trwale na poziomie molekularnym z wodoodporną powłoką DWR o odporności na przemakanie
na poziomie 20 000mm

• Marmot MemBrain® Eco / producencka laminowana trwale z tkaniną poszycia membrana zapewniająca 
znakomitą oddychalność na poziomie 20 000 MVTR

• PFC Free (proces technologiczny i powłoka wolna od perfluorowęglowodorów)
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• Pack Pockets / specjalny, skośny profil kieszeni bocznych ułatwiający dostęp 
• Adjustable Velcro® Cuffs / rzepy Velcro
• Angel-Wing Movement™ / specjalny, anatomiczny krój rękawów przeciwdziałający podnoszeniu się 

kurtki przy wyciągnięciu ramion
Numer kodowy kurtki / stylu: 31510
Inne: szybkie schnięcie, ochrona przed zimnem i wiatrem, wyszyta nazwa i logo marki
Cena na dzień 07.05.2017 na stronie producenta: 175,00$ (około 647,50 zł przy cenie dolara na poziomie 
3,7 zł)
Średnia cena krajowa na dzień 07.05.2017: 605 zł do 740 zł (info: www.google.com)

Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie:
Lekka, oddychająca kurtka przeciwdeszczowa, wykonana z laminowanej nowatorskiej tkaniny marki  Marmot
należąca do linii  odzieży EvoDry, o  szerokim spektrum możliwych zastosowań, od aktywnego uprawiania
różnych dyscyplin sportów, w tym wypadów górskich, begi terenowe, piesze wędrówki przy każdej pogodzie,
po codzienne miejskie użytkowanie.

Tytułem wstępu:
Zdawać by się mogło cóż można jeszcze napisać...  wszak testowałem na przestani lat,  kilka modeli kurtek
przeciwdeszczowych  renomowanej amerykańskiej  marki  Marmot,  ot  taki czy inny krój,  jakaś tam tkanina
poszycia w danym kolorze i uzupełniająca model mniej lub bardziej wymyślna membrana. Taka może być
pierwsza myśl czytelnika mającego wcześniej  już okazję zapoznać się z moimi, czy też mnóstwem innych
dostępnych w sieci, recenzjami tego typu kurtek tej marki – a jednak, jak się zaraz okaże pisać jest o czym, a
jeszcze  więcej  co testować,  okazuje się  bowiem że Marmot rozwiązał  do niedawna zadawało się  nie do
pominięcia problem z trwałością membran. 

Podstawową bolączką odzieży  wyposażonej  w różnego  typu membrany  jest  problem z  zachowaniem jej
trwałości, szczególnie poddawanej obciążeniom mechanicznym wynikającym z aktywnego użytkowania, oraz
okresowego prania. Szczególnie ten ostatni czynnik przyspiesza zużycie membran, prowadząc w zależności od
jej typu do kruszenia, łuszczenia, zaniku, oraz w każdym przypadku utraty swych właściwości. Notabene jest to
jedna  z  głównych  przyczyn  dla  których  zmuszeni  jesteśmy  szybciej  niż  wymagałby  stan  samej  tkaniny
poszycia, wymieniać odzież. Problematyczna bywa tu też sama jej pielęgnacja...  nic więc dziwnego że gdy
dowiedziałem się od zaprzyjaźnionej marki RAVEN – przypomnę że wyłącznego dystrybutora odzieży Marmot
na  terenie  polski,  że  oto  ta  właśnie  marka  stworzyła  przełomową  membranę  o  deklarowanej  wysokiej
odporności mechanicznej w tym na pranie, sytuacja zmieniła się radykalnie.

Dzięki uprzejmości marki Raven miałem okazję przetestować nowatorską kurtkę przeciwdeszczową marki Marmot model Phoenix Jacket, tu podczas wypadów testowych z rzeczową kurtką,
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o lewej: Beskid Śląski, Klimczok 1117m n.p.m. 26.08.2018 / Kaskady górnego odcinka potoku Wapieniczanka, Dolina Wapienicy, Beskid Śląski 01.08.2018

Zrobiło się ciekawiej? Mam taką nadzieję, sam bowiem byłem wielce zaskoczony i choć pełen sceptycyzmu,
wszak słowa reklam niejedne potrafią  obiecywać cuda,  po cichu,  gdzieś  w duchu wiązałem z nią  wielkie
nadzieje,  byłby to doprawdy olbrzymi przełom, mielibyśmy oto membranę która wreszcie nie wymagałaby
kosztownych detergentów, lub środków konserwujących, trwałą i wytrzymałą. Właśnie dlatego, pomimo że tyle
takich kurtek już miałem okazję testować, z nieskrywaną radością i ciekawością czekałem na przekazaną mi do
testów  przez  markę  RAVEN  kurtkę  firmy  Marmot,  model  Phoenix  Jacket,  wyposażoną  w  przełomową
producencką membranę Membrain® Eco 2.5, należącą do linii EvoDry. Przełomową przynajmniej wedle słów
samej  marki,  a  jaka  okazała  się  w  rzeczywistości?  Czy  nie  poddała  się  podczas  wymagających  testów?
Odpowiedź na te i inne z nią związane pytanie znajdziecie w tekście recenzji – zapraszam do lektury...

Wygląd i Budowa:
Zanim  przejdziemy  do  kwestii  wspomnianego,  potencjalnie  przełomowej  rozwiązania  technologicznego
obecnego w kurtce  Marmot model Phoenix Jacket,  zwyczajowo kilka słów o budowie i  cechach modelu.
Marka Marmot  przyzwyczaiła  już  nas do tego że  jej  produkty  cechują  się  wyciszonym,  zrównoważonym
designem, bez zbędnych agresywnych wstawek, czy nie zmieniających funkcjonalności  dodatków. To co
ważne,  co  stanowi  o  sile  i  jakości  danego  modelu  ukryte  jest  zazwyczaj  w  samych  technologiach
wykorzystanych do jej wykonania. 

Nie  inaczej  jest  również  w przypadku  rzeczowej  kurtki  przeciwdeszczowej,  chroniącej  nas  również  przed
wiatrem –  Phoenix Jacket. Wydawać by się mogło że tak przełomowe, nowe technologie zaimplementowane
w modelu powinny zostać w jakiś specjalny, od razu dający się zidentyfikować sposób wyróżnione. Nic z tych
rzeczy, marka nadal pozostała wierna swoim zasadom, kurtka odznacza się prostym designem, odwołującym
się do klasycznych wzorów. 

Tradycyjnie dla marki Marmot kurtka Phoenix Jacket odznacza się zrównoważonym, lekko wyciszonym wzornictwem, opartym o sprawdzone, ponadczasowe rozwiązania –  to co odróżnia
ją na tle innych dostępnych na rynku ukryte jest w samych technologiach modelu...

Model  Phoenix  Jacket  kwalifikowany  jest  do  kroju  odzieży  marki  Marmot  „Regular  Fit”,  co  oznacza  że
cechuje ją luźniejszy, niekrępujący ruchów krój.  Kurtka posiada prosty krój, bez zwężeń w talii, oraz lekko
przedłużany tył.  Nie  zapomniano jednak o  dodaniu  anatomicznych stref  w okolicach łokci,  które walnie
przekładają się na zakres swobodnego ruchu, bez naciągania samej kurtki, eliminuje to również niepożądane
zjawisko podnoszenie jej ku górze, odsłaniając nasze plecy, co łatwo może prowadzać do przeziębienia, lub
nawet poważniejszych implikacji. Sekcja ta składa się z dwóch profilowanych zakładek, całościowo rękawy są
lekko  zwężane  ku  dołowi,  zakończone prostą  patką  i  rzepem,  tudzież  znanymi  i  cenionymi  za  trwałość
rzepami Velcro®.
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Pod pozornie prostą budową modelu Phoenix Jacket prócz zaawansowanych technologii kryje się wiele przemyślanych rozwiązań, jak choćby obecne na rękawach anatomiczne strefy,
umożliwiający szeroki zakres ruchu ramienia, oraz przeciwdziałające samoczynnemu podnoszeniu kurtki do góry.

Dół kurtki kończy posiada regulowany obwód za pomocą gumko-linki, oraz jednego stopera odzieżowego ,
został  on umieszczony po lewej stronie (patrząc od przodu kurtki).  Model posiada tylko dwie,  ulokowane
tradycyjnie po bokach w dolnej części kurtki kieszenie. Zostały one wszyte skośnie, odznaczają się bardzo
dużą pojemnością,  zajmując właściwie całą dolną część kurtki.  Kieszenie zapinane są spiralnym zamkiem
błyskawicznym marki  YKK®,  oraz  dodatkowo  chronione  szeroką  na  35mm listwą  z  tkaniny  poszycia.  W
przeciwieństwie do najczęściej stosownego rozwiązania, listwy te wszyto po lewej stronie, tudzież bliżej boku
kurtki, co skutkuje odwrotnym dostępem do kieszeni. Pomimo że przynajmniej w teorii rozwiązanie to ma
ułatwić dostęp do ich wnętrza, oraz że stosowane jest również przez inne marki odzieżowe, mam tu zawsze
mieszane uczucia, jakoś nie odnajduję sensu odwrotnego dostępu do kiszeni, choć może to wynikać z mojego
własnego przyzwyczajenia. Wnętrze kieszeni, wykonane z takiej samej jak cała kurtka tkaniny zapewniając
pełną ochronę przed wodą.

Kurtkę wyposażono w proste, zwężane ku mankietom rękawy, których obwód regulowany jest za pomocą patki i rzepa Velcro®
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Obwód dołu kurtki regulowany jest za pomocą tylko jedno, ukryte po wewnętrznej stronie, stopera odzieżowego i gumko-linki.

Poły kurtki Phoenix Jacket zapinane są za pomocą kolejnego zamka błyskawicznego, oczywiście również
cenionej marki YKK®, tym razem jest to jednak płaski zamek spiralny, model YKK CONCEAL®, cechujący się
specjalnym profilem spirali  i  listwy  wierzchniej  z  tkaniny,  przeciwdziałającym jej  zacięciom w trakcie  w
trakcie  zapinania,  czy  odpinania.  Zamek  chroni  podwójna  listwa  termiczna,  z  tkaniny  poszycia  kurtki,
zewnętrzna  o  szerokości  aż  45mm  i  wewnętrzna  szerokości  25mm.  Całości  dopełniają  rozlokowane
wzdłużnie 35mm paski taśmy Velcro®, łącznie na całej długości jest ich sześć. Warto tu jeszcze wspomnieć
że  wewnętrzna  listwa  została  wszyta  podwójnym  ściegiem,  w  sposób  chroniący  przed  przypadkowym
zacięciem  jej  w  ząbkach  zamka.  Metalowe  kapturki  zamka  wieńczą  sznureczki  zakończone  gumowymi
profilowanymi główkami  z logiem marki Marmot ułatwiającymi ich chwyt.

Kurtkę Phoenix Jacket wyposażono tylko w dwie, za to bardzo pojemne kieszenie. Zostały one skośnie wszyte, co przynajmniej w teorii ma ułatwić do nich dostęp. Kieszenie zapinane są
spiralnym zamkiem błyskawicznym marki YKK®, oraz dodatkowo chronione szeroką na 35mm listwą z tkaniny poszycia. Kapturki zamka standardowo wyposażono w sznureczek z gumową

główką ułatwiając ich zapięcie. Wewnętrzna część kieszeni wykonana jest z takiej samej jak poszycie tkaniny.

Po lewej stronie, w rejonie klatki piersiowej natrafimy na wyszyte szarą ze srebrnym połyskiem nitką nazwę
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marki Marmot,  jest  to powtarzalny element w wielu modelach tej  firmy, podobnie jak kolejny,  logo marki
wyszyte taką samą nitką na prawej łopatce. Są to jedyne obecne w modelu dodatki Phoenix Jacket dodatki
designerskie, jak więc widzimy producent nie ucieka się do agresywnych wstawek i licznych nadrukowanych
czy  haftowanych  napisów  zastosowanych  technologii,  czy  rodzajów  tkanin.  Jedynym  wyróżnikiem
umożliwiającym dopasowanie  modelu  do  własnych  upodobań  są  cztery  warianty  kolorystyczne  w jakich
dostępna jest rzeczowa kurtka, mamy tu do wyboru: kurtkę czarną (oryginalna nazwa black), szaro / popielatą
(oryginalna  nazwa  Cinder),  zgaszonej  zieleni  (oryginalna  nazwa  Tree  Green),  oraz  omawiany  wariant  w
kolorze zgaszonego niebieskiego, w zamyśle w kolorze dżinsu (oryginalna nazwa Denim).

Poły kurtki Phoenix Jacket zapinane są za pomocą zamka błyskawicznego marki YKK® model YKK CONCEAL®. Zamek chroni podwójna listwa termiczna, z tkaniny poszycia kurtki,
zewnętrzna o szerokości aż 45mm i wewnętrzna szerokości 25mm. Całości dopełniają rozlokowane wzdłużnie 35mm paski taśmy Velcro®, łącznie na całej długości jest ich sześć. 

Podobnie jak w zamkach kieszeni, tak i w głównym do metalowego kapturka dodano sznureczek z gumową główką, tu z logiem marki Marmot, po prawej kapturek zamka głównego ze zdjętą
główką, widoczne jest logo producenta zamka YKK®.

Kurtka Phoenix Jacket nie posiada wyodrębnionego z korpusu kołnierza, zamiast tego mamy do czynienia z
wysoką aż na 15cm, zintegrowaną ze stałym kapturem gardą. Kaptur został starannie wyprofilowany, oraz
zwieńczony lekko usztywnianym daszkiem, co również należy zaliczyć na plus modelu, chroni on w trakcie
intensywnych opadów nasze oczy i częściowo twarz, sprowadzając wodę wzdłuż rantu kaptura na kurtkę. 
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Kurtka Marmot Phoenix Jacket dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych tu od lewej: czarna (black), szaro / popielatą (Cinder), zgaszona zieleń (Tree Green), oraz recenzowany
wariant w kolorze zgaszonego niebieskiego, w zamyśle w kolorze dżinsu (Denim) / zdjęcia pobrano ze strony sklepu online marki: www.marmot.com

Kaptur posiada podwójną regulację, poprzeczną w części centralnej, biegnącą wokół głowy, składającą się z
gumko-linki i stopera odzieżowego, ukrytego w tylnej części pod niewielką patką. Pewnym niuansem modelu
jest brak patki pozwalającej zmniejszyć samą pojemność kaptura, oraz drugiej gumko-linki zmniejszającej
otwór na twarz. Ten ostatni częściowo możemy regulować, podobnie jak i po opuszczeniu kaptura, samą gardę
za pomocą wspomnianej gumko-linki w osi kaptura.

Kurtkę Phoenix Jacket wyposażono w profilowany kaptur z częściowo usztywnianym daszkiem zintegrowany z wysokim na 15cm kołnierzem.

Kończąc część opisującą budowę kurtki  Phoenix Jacket należy zauważyć że marka Marmot jak zawsze
stawia na zrównoważony, nie krzykliwy, doskonale prezentujący się w zróżnicowanych sytuacjach wygląd,
bazując  na  rozwiązaniach  prostych  i  bezawaryjnych,  co  idealnie  wpisujące  się  w  idee  jej  produktów.
Przejawami tego są choćby takie dodatki jak anatomiczne strefy zgięcia na rękawach, wygodny luźny krój
świetnie  sprawdzający  się  w akcji  górskiej,  regulowany  obwód dołu  kurtki  i  jej  przedłużaną  tylną  część,
wysoką gardę chroniącą twarz i lekko usztywniany kaptur. 
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Kapuza modelu jest bardzo wygoda, a wysoka garda pozwala na ochronę szyi, a nawet części twarzy.

Jeśli miałbym wśród tych zalet znaleźć jakieś wady byłby to brak pełnej regulacji, tudzież osobnej gumko-
linki regulującej objętość gardy, oraz patki zmniejszającej objętość samego kaptura.  Wydaje się że marka
poszła w tym miejscu nieco za daleko w ascetyzm formy, szkoda że przy tak wielu zaletach, szczególnie tych o
których będzie poniżej, nie dodano lepszego systemu regulacji.

Kaptur posiada podwójną regulację, poprzeczną w części centralnej, biegnącą wokół głowy, składającą się z gumko-linki i stopera odzieżowego, ukrytego w tylnej części pod niewielką
patką. Pewnym niuansem modelu jest brak patki pozwalającej zmniejszyć samą pojemność kaptura, oraz drugiej gumko-linki zmniejszającej otwór na twarz.
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Materiały – przełom w budowie membran? Czyli nowość Marmot-a...
Wygląd choćby najwymyślniejszy, a bywa że szczególnie wówczas, gdy marka próbuje pokryć braki modelu
agresywnym wzornictwem, nie ma żadnego przełożenia na jakość danej odzieży. Wydaje się być zresztą dość
charakterystyczne że te najbardziej zaawansowane modele, znanych marek, cechuje stonowany design, wręcz
ascetyczna forma. Trudno jednak brać to za wyznacznik jakości pora więc przyjrzeć się dokładniej co oferuje
rzeczowa kurta Phoenix Jacket. 

...wyruszając z kurtką w plener – szlak na Stefankę (Kozią Górkę) Beskid Śląski 29.07.2018

Przyznam się że dość długo zwlekałem z napisaniem tej właśnie części, to ją zaczynałem, to porzucałem, a
wręcz kasowałem... w przypadku bowiem tego modelu mamy do czynienia z zupełnie nową opatentowaną
przez  markę  Marmot  membraną  i  tkaniną  poszycia.  Szkopuł  jednak  w  tym  że  zwyczajowo  w  takich
sytuacjach rzetelnych,  nie mówiąc już o szczegółowych informacjach jest jak na lekarstwo...  nic w tym
zresztą dziwnego że marka chroni jak może własne rozwiązania, choć oczywistością jest też to że na dłuższą
metę  i  tak  działania  te  mogą  tylko  opóźnić  chwilę,  gdy  inne  marki  stworzą  własne  mniej  lub  bardziej
zmodyfikowane,  rozwiązania.  Wszystkie  materiały  do  jakich  udało  się  mi  dotrzeć,  tudzież  anglojęzyczne
katalogi  promujące nową technologię,  oraz odzież z  niej  wykonaną,  stworzone przez Marmot-a,  zawierały
znacznie więcej ogólników, niż rzetelnych informacji technicznych. Stąd wybaczcie że i moje informacje na ten
temat będą nieco ogólne, być może z czasem gdy rozwiązania te okażą się skuteczne i ulegną popularyzacji
pojawi się ich w więcej... 

...pierwsze testy odbywały się w zgoła nie właściwych warunkach, okres od połowy lipca, do blisko końca sierpnia w rejonie południowej polski obfitował w skrajne upały, oraz prawie
całkowity brak deszcze, stąd pierwsze wspólne wypady z kurtką Marmot Phoenix Jacket pozwoliły zweryfikować nie tyle jej wodoodporność, co paroprzepuszczalność i ogólny komfort

użytkowy, tu autor na siodle przy węźle szlaków poniżej szczytu Stefanki (Koziej Górki), Beskid Śląski 29.07.2018

Co wiemy – EVODry i nowa jakość powłoki DWR...
Kurtka Phoenix Jacket należy do zupełnie nowej linii odzieży EVODry marki Marmot, cechujących się nowym
procesem wykonania, w oparciu o upcykling, czyli proces wtórnego przetwarzania tu odpadów nylonowych
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w nowe włókna o właściwościach lepszych od surowca pierwotnego. Proces ten pozwala zmniejszyć ilość
odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej, w przypadku opatentowanego procesu
marki Marmot przekłada się to na znacznie posunięte oszczędności zużycia wody,  zmniejszenia emisji CO2,
oraz energii elektrycznej i cieplnej.

W procesie powstaje zupełnie nowej jakości włókno przędzy nylonowej barwione pod ciśnieniem roztworem
zawierającym określony pigment danego wariantu kolorystycznego tkaniny, ale przede wszystkim powłokę
DWR (DWR – Durable Water Repellency). Powłoka impregnacyjna DWR jest pierwszą barierą ochronną przed
przeciąganiem  wody  w  głąb  tkaniny,  z  zachowaniem  równocześnie  wysokiej  paroprzepuszczalności. W
klasycznych tkaninach odzieży wodoodpornej  powłoka DWR jest nanoszona w procesie technologicznym na
gotową  tkaninę  w  procesie  napylenia,  lub  kąpieli.  Wadą  takich  powłok  jest  wysoka  wrażliwość  na
oddziaływanie mechaniczne, oraz pranie, stosunkowo szybko dochodzi do jej zużycia. Skutkuje to wymogiem
okresowego jej odnawiania wykorzystując preparaty w spraju. Odnowa zużytej powłoki nigdy nie jest jednak
pełna, a z czasem dochodzi do stopniowego i trwałego pogorszenia jej właściwości, co kończy właściwie
życie odzieży przeciwdeszczowej. 

Pomimo niezaprzeczalnych zalet zaawansowanej odzieży outdoorowej wyposażonej w równego typu membrany czyniące je oddychającymi i wodoodpornymi, ich istotnymi wadami bez
względu na typ jest duża wrażliwość na pranie, oraz stosunkowo szybkie zużywanie, tu łuszcząca się membrana TECPROOF i powłoka DWR kurtki marki Hi-Tec...

Co gorsza, a o czym rzadko informują sami producenci,  tkaniny wodoodporne pokryte powłoką DWR mają
najczęściej  w  swym  składzie  bardzo  szkodliwe  dla  środowiska  naturalnego  związki  PFC
(perfluorowęglowodory). Związki te po przedostaniu się do atmosfery nasilają drastycznie efekt cieplarniany.
Według niektórych szacunków PFC ma 6500-9200 razy wyższy wpływ na efekt cieplarniany od cieszącego
się złą sławą dwutlenku węgla.

 10                                                                                                                                                                                 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.



...tradycyjne membrany, pomimo swych licznych zalet posiadają też szereg ważnych wad, to zazwyczaj właśnie one w odzieży zawodzą jako pierwsze, ulegając złuszczeniu, zmyciu,
stopniowemu zanikowi, a wraz z tym procesem zanikowi ich właściwości, zazwyczaj wymagają też specjalnych drogich detergentów, oraz okresowego odnawiania, które i tak jedynie

częściowo spowalnia ten proces, tu znakomita, ale również podatna na zużycie łuszcząca się membrana TEXAPORE w kurtce marki Jack Wolfskin.

Marka Marmot rozwiązała ten problem uzyskawszy we wspomnianym procesie produkcyjnym nowy rodzaj
włókna nylonowego, łączącego się w sposób trwały na poziomie molekularnym we włóknie z cząsteczkami
powłoki DWR, tworząc trwałe wiązania. Proces tworzenia nowego włókna i łączenia go z powłoką DWR jest
całkowicie  wolny  od  udziału  PFC  (perfluorowęglowodorów)  co  jest  bezprecedensowym  przełomem  w
dziedzinie minimalizacji wpływu produkcji zaawansowanych wodoodpornych tkanin na środowisko naturalne.

Nowatorska zespolona z membraną Membrain® Eco 2.5 tkanina marki Marmot może pochwalić się nie tylko znacznie mniejszym wpływem na środowisko naturalne, ale według
rekomendacji producenta ma być wolna od wymienionych wcześniej wad, tudzież ma być nie podatna na szybkie zużycie w toku zarówno użytkowania, jak i również prania, oraz nie

wymagać szczególnych środków piorących czy odnawiania...

M  armot MemBrain® Eco Waterproof / Breathable Fabric...   
Teoretycznie mamy więc do czynienia z unikatową, zespoloną tkaniną i membraną Marmot MemBrain® Eco,
tudzież laminowaną tkaniną, nie podatną na zużywanie w procesie użytkowania, tarcia podczas noszenia
plecaka, czy też prania. Dzięki izolacji MemBrain® Eco zespolona tkanina, wedle specyfikacji marki Marmot
odznacza się bardzo dobrą wydajnością techniczną, obiecując wodoodporność na poziomie 20 000 mm h2o
(wytrzymałość tkaniny na przesiąkanie wody dla  słupa wody o wysokości  20 000mm) i  oddychalność na
poziomie MVTR 20 000 g/m2/24h. 

Warto tu jeszcze dodać że laminowana podszewka powstała kooperacji  z  firmą 3M™ i  rozwinięciem ich
membrany Thinsulate™, w procesie w upcyklingu gdzie do produkcji wykorzystani aż 75% odpadów. Materiał
ten odznacza się również bardzo wysoką wartością zachowania (izolacji) ciepła na poziomie 700FP co w
praktyce oznacza znakomita ochronę przed wychłodzeniem, a w połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością
skuteczną  termoregulację  dbającą  globalnie  o  podtrzymanie  optymalnej  temperatury  wewnątrz  kurtki  nie
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dopuszczając ani do przegrzania, ani jak wspomniałem wychłodzenia. 

Dzięki izolacji MemBrain® Eco zespolona tkanina, wedle specyfikacji marki Marmot  odznacza się bardzo dobrą wydajnością techniczną, obiecując wodoodporność na poziomie 20 000 mm
h2o i oddychalność na poziomie MVTR 20 000 g/m2/24h… po lewej wewnętrzna strona omawianej kurtki Marmot Phoenix Jacket, widoczne są miejsca dodatkowego podklejenia laminatem

szwów, po prawej zewnętrzna strona poszycia kurtki podczas ekspozycji na wodę.

Całości  zastosowanych  nowatorskich  rozwiązań  dopełniają  oczywiście  podklejane  wszystkie  szwy.
Reasumując w istocie mamy do czynienia z tkaniną obiecująca zupełnie nową jakość użytkową, w pełni
godną słowa „przełomowa” gdyż może użytkownika uwolnić nie tylko od konieczności stosowania drogich
preparatów do prania odzieży z membranami, konieczności okresowego odnawiania tej ostatniej, ale przede
wszystkim wymiany odzieży na nową po zużyciu powłoki DWR nawet gdy sama tkanina, jej szwy i ogólny
wygląd by tego nie wymagały. Rozwiązania te są tak nowe że w chwili gdy piszę te słowa w sieci dostępnych
jest  w  polskim  języku  dosłownie  kilka  opracowań  na  ten  temat,  natomiast  marka  Marmot  zastosowała
rzeczową tkaninę w kurtce i  spodniach Eclipse (dostępny jest  wariant męski i damski),  omawianej kurtę
Phoenix (dostępny jest wariant męski i damski), oraz damskiej kurtce Celeste. 
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Wszystkie szwy kurtki Marmot Phoenix Jacket ostały dodatkowo podklejone, nie zapomniano również o miejscach wyszycia po stronie zewnętrznej loga marki.

Katujemy membranę – czyli testy jej wytrzymałości...
Cóż  i  jak  tu  nie  wpaść  w  zachwyt!  Wszak  oto  stoimy  u  progu  zupełnie  nowej  jakości  odzieży
przeciwdeszczowej,  oddychająca,  odporna  na  wodę,  a  do  tego  długowieczna,  nie  wymagająca
skomplikowanych  procedur  prania  i  konserwacji...  brzmi  to  aż  nazbyt  pięknie.  Z  testerską  nieufnością
podszedłem więc do tych cech, studząc i we mnie tlący się zachwyt, w porozumieniu z marką RAVEN którą
rzeczową kurtkę Phoenix Jacket przekazała mi do testów, zachodziłem w głowę jaką wymyślić procedurę
testową by owe zapewniania możliwie realistycznie zweryfikować.  RAVEN podpowiedziała aby kurtkę co
najmniej  „X”  razy  wyprać,  wysuszyć  i  sprawdzić,  szkopuł  jednak  był  w  tej  ostatniej  kwestii,  wszak  lato
mieliśmy w większości niezwykle gorące i… suche.

Tak w toku tych dywagacji powstał inny zupełnie pomysł na symulowanie takowego deszczu w domu. Tkanina
kurtki wedle specyfikacji powinna poradzić sobie z naciskiem słupa wody o wysokości 20 000mm, oczywiście
nie sposób wytworzyć takowego w domu, mogłem natomiast równomiernie spryskać tkaninę, aż do zalania
centymetrową warstwą wody, co wobec deklarowanej odporności nie powinno być dla niej absolutnie żadnym
wyzwaniem, by miało to jednak jakikolwiek sens, tkanina kurtki Phoenix Jacket pozostawała namoczona w
ten sposób przez pięć godzin. Po każdej kolejnej godzinie kurtka była fotografowana z góry i z dołu, oraz
sprawdzana manualnie pod kątem ewentualnych śladów wilgoci po wewnętrznej stronie i optycznie śladów
nasiąkania tkaniny po stronie zewnętrznej.

Długo zastanawiałem się jak rozwiązać łamigłówkę związaną z.. brakiem opadów deszczu, ale też i jaką wymyślić procedurę by maksymalnie obciążyć membranę kurtki Marmot Phoenix
Jacket, w końcu powstał dość pracochłonny pomysł, ale mam nadzieję rzetelnie weryfikujący odporność membrany na wodę i zużycie w toku prania, polegający na zalewaniu warstwą wody

kurtki, po czym pozostawienia w takim stanie na pięć godzin. Po każdej kolejnej godzinie kurtka była fotografowana z góry i z dołu, oraz sprawdzana manualnie pod kątem ewentualnych
śladów wilgoci po wewnętrznej stronie i optycznie śladów nasiąkania tkaniny po stronie zewnętrznej. Procedura ta była powtarzana 10 krotnie, po każdym jej praniu i wysuszeniu…

Łącznie kurtka Phoenix została wyprana  dziesięciokrotnie, a po każdym praniu na nowo powtarzana była
powyższa procedura testowa. Samo pranie odbywało się w pralce automatycznej w temperaturze 30°C, z
dodatkiem łagodnego detergentu Tech Wash dedykowanego do prania odzieży outdoorowej marki Nikwax.
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Kurtka suszona była w temperaturze pokojowej. Trzeba tu też wspomnieć że już samo suszenie przebiegało w
zgodzie z deklaracją marki Marmot, kurtka schła bardzo szybko, a tkanina zachowywała swoją pierwotną
sztywność. W opisie z racji ilości powstałych zdjęć załączam tylko kilka przykładowych z tychże testów…

Procedura testowa odporności membrany Marmot Membrain® Eco 2.5 kurtki Phoenix Jacket, po lewej powłoka zewnętrzna, po prawej wewnętrzna – czas +1 godzina

Procedura testowa odporności membrany Marmot Membrain® Eco 2.5 kurtki Phoenix Jacket, po lewej powłoka zewnętrzna, po prawej wewnętrzna – czas +2 godziny

Procedura testowa odporności membrany Marmot Membrain® Eco 2.5 kurtki Phoenix Jacket, po lewej powłoka zewnętrzna, po prawej wewnętrzna – czas +3 godziny

Po dziesięciokrotnym praniu i tyleż razy przeprowadzeniu opisanej procedury katowania tkaniny EvoDry, oraz
w  kontekście  doświadczeń  terenowych  o  czym będzie  poniżej  muszę,  ku  mojej  zresztą  wielkiej  uldze,
przyznać że kurtka Phoenix zachowała niezmienioną odporność na wodę, nie uległy pogorszeniu również jej
cechy termiczne, a przypomnijmy tu że klasyczna powłoka DWR ulega najczęściej daleko idącemu zużyciu
już po dwu, trzy krotnym praniu. Jednym zaskoczeniem była objawiona w testach tendencja wewnętrznego
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laminatu do... odkształcania pod długotrwałym naciskiem wody. Na jej powierzchni powstawały wgłębienia
oddające kształt zebranej wody, nie zmieniało to jednak w żaden sposób jej odporności na przesiąkanie, a po
wysuszeniu powstałe odkształcenia ulegały rozprostowaniu. Podsumowując kurtka zdała testy warsztatowe z
wyróżnieniem, pora więc na część poświęconą wnioskom z praktycznego użytkowania modelu... 

Procedura testowa odporności membrany Marmot Membrain® Eco 2.5 kurtki Phoenix Jacket, po lewej powłoka zewnętrzna, po prawej wewnętrzna – czas +4 godziny

Procedura testowa odporności membrany Marmot Membrain® Eco 2.5 kurtki Phoenix Jacket, po lewej powłoka zewnętrzna, po prawej wewnętrzna – czas +5 godzin – pomimo upływu
godzin, oraz powtarzania procesu po każdym z dziesięciu prań, kurtka zachowywała taką samą – niezmienną – wodoodporność. Pewną natomiast ciekawostkę było stwierdzenie podatności
tkaniny kurtki na odkształcenie przy dłuższej jednostajnej ekspozycji na wodę (patrz zdjęcie po prawej na górze i wcześniejsze), nierówności te znikały jednak samoczynnie po wyschnięciu

kurtki.

Testy terenowe...
Czas przejść od suchych do...  aż by się chciało powiedzieć zważywszy na przeznaczenie kurtki i składane
obietnice  znakomitej  wodoodporności  „mokrych  faktów”,  jednak  skutecznie  przeciwdziałała  temu pogoda,
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tudzież iście afrykańskie temperatury przekraczające regularnie od połowy lipca prawie do końca sierpnia 30°C
w cieniu. Sami przyznacie że warunki były to więc niezbyt komfortowe dla weryfikacji terenowej zdolności do
radzenia sobie z wodą kurtki Marmot Phoenix Jacket, nie oznacza to bynajmniej że testu się nie odbyły, ani że
testować co nie było. Bynajmniej, tak wysokie temperatury stworzyły naturalne warunki do zweryfikowania
modelu pod kątem tak reklamowanej oddychalności, oraz pośrednio ochrony wieczorami przed wiatrem. 

Model Phoenix Jacket jak przystało na reprezentanta tak znakomitej marki jak Marmot cechuje się bardzo starannym wykończeniem, oraz  wyciszonym, zrównoważonym wzornictwem,
wolnym od krzykliwych dodatków, tu po prawej typowe dla jej produktów odzieżowych logo marki wyhaftowane na prawej łopatce.

Kurtka Phoenix Jacket odwiedziła ze mną kilkukrotnie beskidzkie szalki, na przestrzeni blisko dwóch miesięcy.
Pierwszy wspólny wypad końcem lipca miał miejsce na stosunkowo krótki szlak w pobliskim mi Beskidzie
Śląskim na Stefankę, późnym popołudniem z nocnym zejściem. Był to właśnie jeden z tych letnich dni gdy żar
lał się z nieba, a wyschnięte lasy ciężko znosiły kolejny suchy dzień. W gwoli jednak wyjaśnienia dodam że
chyba za sprawą samego wsparcia  niebios  było tak tylko w bezpośrednim sąsiedztwie mojego rodzinnego
miasta, wszędzie zaś wokół raz po raz nawiedzały okolice gwałtowne nawałnice, tudzież burze i intensywne
opady deszczu…

...testując kurtkę, wypad w Beskid Śląski na Stefankę (Kozią Górkę) 29.07.2018

Mogłem się o tym naocznie przekonać po dotarciu na szczyt Stefanki, gdyż z zaplanowanego zachodu słońca
nad miastem Bielsko-Biała, oraz ościennymi gminami i Beskidem Małym, nic nie wyszło… doliny spowiły
ciężkie  ponure  chmury,  widoczne  były  pasy  deszczu  przemieszczające  się  nad  okolicznymi  rejonami.  Na
szczęście spoglądając w kierunku przeciwnym, tudzież w stronę pasma Magury, Klimczoka, oraz Szyndzielni,
sprawy miały się znacznie lepiej, niebo w miarę czyste uraczyło mnie feerią barw zachodzącego za szczytami
słońca.

Zderzenie gorących mas powietrza z  intensywnymi lokalnie  opadami deszczu sprawiły że było nieznośnie
parno, już nie dość że gorąco to niezwykle wilgotno… pomimo że w zasadzie potrzeby takiej  nie było,  z
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premedytacją  postanowiłem  wykorzystać  owe  warunki  do  sprawdzenia  możliwości  termicznych  kurki
Phoenix Jacket.  Toteż ubrany w nią  zacząłem powolny odwrót,  podążając częściowo szlakiem, częściowo
własnymi ścieżkami w stronę Olszówki. Po drodze kilkukrotnie przedzierałem się przez gęste młodniki, co też
pozwoliło sprawdzić wrażliwość tkaniny poszycia na uszkodzenia mechaniczne.

...testując kurtkę, wypad w Beskid Śląski na Stefankę (Kozią Górkę) 29.07.2018

Skłamałbym gdybym powiedział że tego wieczora, a potem już nocy się nie zgrzałem… kurtka generalnie
dość dobrze radziła sobie z wydalaniem nadmiaru ciepła, ale jednak nie dość skutecznie w tych warunkach.
Pamiętajmy  tu  jednak  tez  o  mojej  wrodzonej  tendencji  do  błyskawicznego  przegrzewania,  skutkującego
wylewaniem z siebie litrów potu.  Na plus natomiast należy z pewnością zaliczyć fakt ogólnego komfortu,
swobodę  ruchu  w  kurtce,  oraz  wysoką  odporność  tkaniny  na  zadrapania,  czy  nawet  rozdarcie.  W
przeciwieństwie  do  klasycznych  kurtek  ortalionowych,  model  Phoenix  Jacket  wykazał  się  raczej
odpornością  bliższą  cordurze  niż  tym  pierwszym.  Maliniaki,  ani  młodniki  nie  zrobiły  na  niej  większego
wrażenia… 

Pomimo braku opadów podczas pierwszych wspólnych wypadów kurtką Marmot Phoenix Jacket, biorąc pod uwagę panujące upały, a i iście tropikalne warunki gdy po burzach wilgotność
skorelowana z wysokimi temperaturami skutkowała duchotą, mogłem bardzo drastycznie przekraczając wręcz przewidziane dla niej widełki termiczne, sprawdzić oddychalność modelu, tu

po lewej zachód słońca na Koziej Górce (Stefance), po prawej ruszając ze szczytu w dół… Beskid Śląski 29.07.2018

Kolejny  wspólny  górski  wypad  miał  miejsce  już  następnego  dnia,  właściwie  w  kilkanaście  godzin  po
pierwszym,  tym  razem  na  nieco  dłuższą  trasę  w  Beskidzie  Małym,  wiodącą  z  malowniczej  Doliny
Międzybrodzkiej,  tudzież  Żarnówki  Małej,  przez  Rezerwat  Przyrody  Zasolnica,  do  centrum gminy  Kozy.
Podobnie jak miało to miejsce wcześniej tak i tego dnia wszędzie wokół grasowały burze i ulewy… jadąc PKS-
em na miejsce startu co rusz otrzymywałem informację od znajomych że u nich wszak sroga burza – gdzie ja
się pcham. Sam pomyślałem że jeśli faktycznie nie uda mi się uniknąć spotkania z burzą i ulewą, będzie to
wyborna okazja do testów kurtki, choć myśl o piorunach nieszczególnie mi się podobała, pomimo ponad 37 lat
na  górskich  szlakach,  przyznam że  nie  przepadam za  takimi  atrakcjami,  burza  w górach to  zawsze  spore
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ryzyko…

Dotarłszy do Żarnówki Małej, na przystanek PKS nieopodal zapory wodnej w Porąbce, zwyczajowo przed
startem przeprowadziłem szybki przepak, chowając kulę ortopedyczną i zamieniając ją na kijki trekingowe,
oczywiście wypakowując również cały szpej fotograficzny. Również zwyczajowo pierwsze kroki skierowałem
nie w kierunku przebiegu marszruty szlaku, ale na koronę zapory, by móc nacieszyć oczy pięknymi widokami
na jezioro międzybrodzkie. Jest to doprawdy niezwykłe miejsce, gdzie ostro opadające w dół stoki szczytów
Beskidu Małego przeglądają się w tafli sztucznego jeziora powstałego po spiętrzeniu wód rzeki Soły, które
wypełniwszy Dolinę Międzybrodzką zjednoczyły dwa jakże rożne środowiska, wodne i górskie…

...start na II wspólny z kurtką Marmot Phoenix Jacket wypad na szlak – malownicza Dolina Międzybrodzka, po lewej jezioro Międzybrodzkie, po prawej zapora w Porąbce –  30.07.2018

Wreszcie nadszedł czas by ruszyć na szlak. Spoglądając w kierunku Żywca, nad szczytami wciąż pełzły po
błękicie nieba białe obłoczki, gdy jednak zwróciłem się w stronę przeciwną, tudzież kierunku szlaku, niebo
było sino bure, aż po ciemny granat. Z całą pewnością był to front burzowy przed którym byłem ostrzegany
przez znajomych… nie zamierzałem jednak bynajmniej rezygnować, wszak na odwrót zawsze był czas, a póki
co wciąż jeszcze była szansa że owa grzmiąca przyjemność mnie ominie. 

...ruszając z Żarnówki Małej na szlak ostrzegany byłem przez Znajomych o krążących wokół nawałnicach, tudzież ulewach i burzach, w istocie gdy spoglądając w stronę Żywca (zdjęcia
powyżej) niebo nadal pozostawało sielankowo błękitne, w kierunku przeciwnym widoczny był nadchodzący burzowy front, jak na zdjęciu po lewej / Po prawej Rezerwat Przyrody Zasolnica,

Beskid Mały – 30.07.2018

Po kilkunastu minutach gdy opuściłem szosę i dotarłem do granicy Rezerwatu Przyrody Zasolnica, poczułem
wpierw  pojedyncze,  potem  coraz  liczniejsze  krople  deszczu  na  skórze.  Ech  więc  jednak  sunąca  za  mną
nawałnica nie  zmieni  kierunku… w coraz intensywniejszym deszczu szybko zrzuciłem plecak na ziemię i
schroniwszy się pod drzewem przystąpiłem do ponownego przepakowania rzeczy. Pal licho mnie,  wszak z
cukru  nie  jestem,  a  bynajmniej  nie  było  zimno,  lecz  parno  i  gorąco,  ale  mój  wierny  towarzysz  –  aparat
FUJIFILM X-M1, raczej w wodzie nie gustuje tak samo jak i obiektywy.
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Po kilku minutach już w bardzo intensywnym deszczu, plecak i ja były przygotowany do dalszej wędrówki,
lub… odwrotu. Ta ostania decyzja przyznaję się zawsze przychodzi mi z wielkim trudem, a zważając na fakt że
miałem na sobie już ubraną kurtkę Marmot Phoenix Jacket, oraz że pomimo ulewy burzy słychać nie było,
kierunek był tylko jeden – naprzód w górę! I znów warunki przygotowane przez naturę dalece wykraczały poza
optymalne do użytkowania takiej kurtki, wszak temperatura oscylowała w granicach 28°C, nie było wiatru, za
to bardzo wysoka wilgotność.

...wkraczając na teren Rezerwatu Przyrody Zasolnica dostałem się w wspomniany burzowy front, który uraczył mnie rzęsistymi, trwającymi nieco ponad godzinę opadami, szczęśliwie
jednak sama burza mnie ominęła, stworzyło to pierwszą naturalną okazję do testów kurtki Marmot Phoenix Jacket pod kątem wodoodporności, którą oczywiście zdała śpiewająco, na plus

należy również zaliczyć jej krótki czas schnięcia, tu od lewej: liście w Rezerwacie Przyrody Zasolnica po deszczu / „zielona brama” na punkt widokowy w rejonie Lasu Morskie Oko –
30.07.20118

Szlak na tym odcinku wiodący przez Rezerwat Przyrody Zasolnica, tudzież  doprawdy przepiękny, zdrowy,
naturalny i właściwy dla beskidzkich pasm, las bukowy i mieszany, ostro staje dęba, już od startu wyciskając ze
mnie litry potu… to zresztą, co wiele razy było poruszane w podobnych recenzjach, jedna z cech wędrówek po
Beskidzie Mały, który pomimo swej zwodniczo łagodnej nazwy, potrafi ostro dać w kość. Nic więc dziwnego,
szczególnie w korelacji z temperaturą, że kurtka raczej miernie radziła sobie z odparowywaniem tak dużych
ilości ciepła… bardzo skutecznie natomiast radziła sobie z deszczem, nie przepuszczając wody do wnętrza. 

Beskid Mały, Rezerwat Przyrody Zasolonica 30.07.2018 – duża wilgotność, oraz wysokie temperatury stworzyły idealne warunki do wzrostu grzybów...
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Beskid Mały 30.07.2018 – zdjęcia od lewej: Rezerwat Przyrody Zasolonica / ostatni leśny odcinek szlaku przed wyjście po drugiej stronie pasma w rejonie Małych Kóz

Tu  też  powróciła  pewna  ważka myśl,  która  notabene  już  podczas  pierwszych  oględzin  modelu  Phoenix
Jacket zasiała ziarnko wątpliwości w umyśle… tak wiem że model nie jest przewidziany do użytkowania w
tak wysokich temperaturach, jednak wielka szkoda że przy tak zaawansowanej i nowatorskiej membranie,
producent nie pomyślał o dodaniu tak prostego systemu dodatkowej wentylacji kurtki jak ulokowane pod
pachami zamki. Z całą pewnością wpłynęło by to dodatnio na komfort termiczny,  znacząco rozszerzając
zakres temperatur w jakich jej użytkowanie byłoby wygodne…

Beskid Mały 30.07.2018 – punkt widokowy Las Morskie Oko, w dole ostatnia tama na rzece Sole u wylotu Doliny Międzybrodzkiej, oraz powstałe na niej jezioro Czanieckie, nad nim
zabudowania wsi Czaniec i dominujący w pejzażu masyw Bukowskiego Gronia...

Beskid Mały 30.07.2018 – punkt widokowy Las Morskie Oko, widoczny efektowny cumulus nimbus, zwiastun frontu burzowego który szczęśliwie mnie ominął...

Po około godzinnej wędrówce, sine kłęby burzowych chmur, pognały ku mojej dużej uldze dalej. Najwyraźniej
znów dobry anioł miał mnie w opiece, rozległy front tylko zahaczył o moją lokalizację, oszczędzając mi stresu
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związanego  z  burzą  w  górach,  za  to  stwarzając  wreszcie  bardziej  realistyczne  warunki  do testu
wodoodporności  kurtki  Phoenix  Jacket. Dalsza  część  szlaku  przebiegła  już  bez  kolejnych  pogodowych
niespodzianek,  za  to  racząc  mnie  niezwykle  malowniczym zachodem słońca,  tuż  po  opuszczeniu  leśnego
odcinka szlaku, w rejonie Małych Kóz. 

Beskid Mały 30.07.2018, zdjęcia od lewej: podążając w kierunku lasu Waliska / ...odpoczynek w rejonie punktu widokowego Las Morskie Oko

To był piękny dzień, jeden z tych które odbudowują moje wnętrze, dają siły do radzenia sobie z wyzwaniami
dnia codziennego… warto tu jeszcze na koniec opisu tego wypadu wspomnieć o kolejnej zweryfikowanej cesze
modelu, pomimo długiej ekspozycji na deszcz, oraz po stronie wewnętrznej na przegrzane ciało i pot, kurtka
wyschła  błyskawicznie.  Cecha ta zresztą  znajdowała również swoje potwierdzenia podczas jej  prania  w
testach odporności membrany o czym było wcześniej.

Beskid Mały 30.07.2018 – jednym z atutów szlaku z Żarnówki Małej do Kóz, jest wyjątkowo malowniczy zachód słońca jaki można obserwować tuż po opuszczeniu leśnego odcinka szlaku w
rejonie Małych Kóz

Po krótkiej pauzie udało się wybrać na kolejny wypad, acz znów w piekielny upał, nic więc dziwnego że tym
razem po dwóch dniach górskich wojaży, wybrałem trasę hybrydową, tudzież łączącą góry i wodę. Zebrawszy
graty, ruszyłem do jednego z moich ulubionych zakątków w Beskidzie Śląskim, do Doliny Wapienicy. Tam
podążałem  wpierw  szlakiem  w  kierunku  sztucznego  zbiornika  wodnego  Jezioro  Wielka  Łąka,  a  potem
własnymi ścieżkami wzdłuż nurtu potoku Wapieniczanka, aż do rejonu granicy rezerwatu Jaworzyna, gdzie
ponownie włączyłem się w szlak.

Dolina  ta  stanowi  naturalną  zlewnię  trzech  potoków,  Żydowskiego  spływającego  zboczami  Szyndzielni,
Barbary mającego źródło w rejonie Trzech Kopców, oraz Wapieniczanki którego najdłuższy dopływ wypływa
spod Stołowa. Jest również domem wielu gatunków zwierząt, w tym saren, jeleni, dzików, lisa, oraz Wilka i od
niedawna również Rysia. Pomimo że jest walnie odwiedzana, w szczególności w dni wolne może tam być
tłoczono, przy odrobinie zaparcia i umiejętności poruszania poza szlakami, wciąż jest tam mnóstwo pięknych i
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dzikich miejsc. 

...wyruszając na kolejny wspólny z kurtką Marmot Phoenix Jacket wypad testowy, tu łącząc dwa wymiary piękna – góry i wodę, po lewej i prawej wlot do Doliny Wapienicy, Beskid Śląski
01.08.2018

Gdy w rejonie Wielkiej  Łąki  (od którego pochodzi  nazwa sztucznego jeziora),  tudzież rozległej  polany w
centralnej  części  doliny,  wybudowano  w  roku  1932  zaporę  imieniem  Prezydenta  Ignacego  Mościckiego,
przeprowadzono również szeroko zakrojone prace regulujące bieg wszystkich trzech wymienionych powyżej
potoków, powstały liczne kaskady, oraz stopnie wodne, koryto wyłożono i  obudowano  kamieniem. Po 86
latach  i  tylko  prowizorycznych  naprawach,  potoki  powoli  odzyskują  swój  pierwotny  dziki  charakter.  W
szczególności dotyczy to potoku Wapieniczanka, który po Barbarze jest zwyczajowo najbardziej zasobny w
wody, a ich duży spadek nadający nurtowi siłę z roku na rok usuwa ślady prowadzonych dawno temu prac
regulacyjnych… pomimo oczywistych negatywnych skutków dla stabilności brzegu, bardziej dzikie, naturalne
koryto z całą pewnością jest o wiele piękniejszym miejscem i bardziej przyjaznym dla populacji okolicznych
zwierząt.

Dolina Wapienicy, Beskid Śląski 01.08.2018 – powstałe podczas budowy tamy w dolinie Wapienicy kaskady, oraz stopnie wodne, regulujące bieg trzech potoków: Wapieniczanka, Żydowski
Potok, oraz Barbary, po 86 latach od chwili powstania, oraz tylko prowizorycznych naprawach ulegają coraz szybszej degradacji, potoki stopniowo odzyskują swój naturalny bieg, tu

zniszczony wodospad na potoku Wapieniczanka w rejonie wlotu do Doliny Wapienicy  
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...byle dalej, byle móc pozostać w tym pięknym miejscu jak najdłużej – Dolina Wapienicy, Beskid Śląski 01.08.2018, po lewej podążając szlakiem w kierunku Błatniej, po prawej cierpliwie
pozujący motyle Perłowiec Malinowiec

Podążając wciąż w górę, nielicho już zgrzany i zasapany, w kierunku stoków Błatniej, w głowie uporczywie
pulsowała już tylko ta jedna myśl – jak najszybciej zanurzyć się w zimnym nurcie potoku. Wreszcie dotarłszy
do jednego z takich odzyskanych przez potok Wapieniczanka miejsc, po pokonaniu osypującego się zbocza,
zrzuciłem plecak i zanurzyłem się w wodzie. Cóż to było za wspaniałe doznanie… krystalicznie czysta i zimna
woda,  lodowata  przyjemność  przeszyła  moje  członki.  Zaczerpnąłem dłońmi  wodę  oblewając  nimi  twarz  i
głowę, pozwalając by chłód wody, jej górski smak i zapach dotknęły mojego spragnionego wolności jestestwa.

Dolina Wapienicy pomimo swej łatwej dostępności skutkującej dużą popularnością i licznymi odwiedzającymi, wciąż ma wiele pięknych i dzikich zakątków, może też się pochwalić
wspaniałym liściastym drzewostanem, jak wiekowe buki na zdjęciu po lewej / po prawej podążając dziki leśnymi drogami gospodarczymi w kierunku górnego odcinka potoku

Wapieniczanka

Uraczywszy duszę i ostudziwszy przegrzane ciało, ruszyłem w dalszą drogę – oczywiście w górę, byle dalej,
byle  dłużej  pozostać  w  tym  cudownym  miejscu.  Teraz  marszruta  wiodła  już  ogólnodostępną  ścieżką  w
przybliżeniu prowadzącą wzdłuż koryta potoku Wapieniczanka. Wraz z nabieraniem wysokości oddalającej się
od niego by po zdobyciu wysokości około 680m n.p.m. zbliży się do jego nurtu po raz ostatni. W tym miejscu
ścieżka zakręca w lewo, nadal pnąc się w górę po stokach Stołowa. 
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...tego dnia gdy odwiedziłem Dolinę Wapienicy w Beskidzie Śląskim, tudzież 01.08.2018, panowały piekielne wręcz temperatury, cóż za wspaniałą było nagroda móc ochłodzić się w
lodowatym i krystalicznie czystym nurcie potoku Wapieniczanka. Na zdjęciach widoczne jest już właściwie całkowite zniesienie przez wody potoku dawnego systemu umocnień brzegu.

Zwyczajowo  właśnie  w  tym  miejscu  ponownie  ją  opuszczam,  by  odwiedzić  jedno  z  dawno  odkrytych
malowniczych, dzikich miejsc, gdzie nurt potoku Wapieniczanka cechuje się dużym spadkiem, dzięki czemu
toczone przez niego wody piętrzą się w malownicze kaskady na skalnych progach. Niewiele powyżej tego
miejsca, właściwie jest ono nawet widoczne o ile szata roślinna jest nieco mniej bujna (wczesną wiosną, zimą i
późną jesienią) potok łączy swe siły z krótkim dopływem, mającym źródło tuż poniżej Błatniej,  dłuższe z
ramion jest natomiast właściwym źródłem potoku Wapieniczanka, wypływającym tuż poniżej szczytu Stołowa.

...bo tam w górach moje serce ma swój dom, bo tam na nowo odnajduję sens i siły do wyzwań dnia codziennego, po lewej podczas podejścia w kierunku Stołowa, po prawej miejsce gdzie
szlak opuszcza ostatecznie koryto potoku Wapieniczanka, odbijając w lewo w górę, sam natomiast najczęściej zawsze zachodzę w to właśnie miejsce, gdzie wody potoku opadając po
stromym zboczu z dużym impetem tworzą malownicze kaskady. Jest to też już ostatni odcinek rzeczowego potoku, niewiele powyżej na zboczach Stołowa znajduje się jego najdłuższy

wykap.
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Beskid Śląski, Dolina Wapienicy 01.08.2018 – górny odcinek potoku Wapieniczanka, w miejscu tym wody opadające po silnie nachylonym stoku Stołowa nabierają pędu tworząc malownicze
kaskady...

Nacieszywszy się tym pięknem, oraz wymęczywszy mój sfatygowany już aparat fotograficzny, powróciłem na
szlak podążając nada w górę w kierunku śródleśnej polany na kulminacji trasy, w rejonie Połednia, na zboczach
Stołowa. Dotarcie tam zajęło mi około pół godziny wliczając postoje jak zwykle na zdjęcia. Znajduje się tam
dość duża, śródleśna polana, zdjąłem plecak by spakować sprzęt fotograficzny,  wyjąć czołówkę i testowaną
kurtkę Marmot Phoenix Jacket, pomimo bowiem upalnego dnia wieczór był dość chłodny, pojawiły się też
zimne podmuchy wiatru. 

Rozpoczynając zejście żegnał mnie wspaniały widok na drzewa, na stokach Szyndzielni, rozpalone czerwoną
poświatą ostatnich promieni słońca. Wkrótce potem wszedłem w gęsty mieszany las. Po kilkunastu minutach
zrobiło się już zupełnie ciemno… podążając za snopem światła czołówki zmierzałem w dół, z powrotem do
jeziora Wielka Łąka. Nie spieszyłem się usiadłem tuż przy ścieżce na kępie miękkiego mchu. Wyłączyłem
czołówkę,  pozwalając  przyzwyczaić  się  oczom  do  mroku.  Panowała  absolutna  cisza,  przerywana  jedynie
cykaniem koników polnych, oraz pohukiwaniem gdzieś w pobliżu sowy. W górze pomiędzy kolumnami leśnej
katedry drzew migotały tysiące gwiazd. Cichutko, nie zakłócając piękna utrudzonego dniem lasu co jakiś czas
przemknął  w  ich  koronach  wiatr,  kojąc  ogorzałą  po  słonecznym dniu  twarz,  przynosząc  ze  sobą  zapach
mokrego od rosy mchu, ziemi, liści i igliwia. To była jedna z tych chwil które trwale zapisują się w moim
jestestwie, pozwalając stawiać czoła codziennym wyzwaniom. 

Beskid Śląski, Dolina Wapienicy 01.08.2018 zdjęcia od lewej: górny odcinek potoku Wapieniczanka, jeszcze lato młode datą, ale widoczne już były pierwsze oznaki zmęczenia kolorem
natury… / śródleśna polana w okolicach Połednia na zboczach Stołowa, kulminacja ścieżki za którą rozpoczyna się zejście w dół z powrotem do Jeziora Wielka Łąka

Czas jednak nigdy nie staje w miejscu, wciąż gdzieś gna… tak i mi przyszła pora włączyć czołówkę i pognać w
dół w kierunku wylotu doliny od którego wówczas wciąż dzieliło mniej jeszcze około 6 kilometrów. Przyznam
że  tego dnia kurtka po raz pierwszy idealnie zmieściła się w granicach komfortu termicznego, skutecznie
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chroniąc przed wyziębieniem, jak i przegrzaniem, zapewniając miłe uczucie ciepła.

Kolejne dni uniemożliwiły mi powrót na szlak,  dopiero w drugiej  połowie sierpnia,  późnym popołudniem,
tudzież  około  godziny  18  wyrwałem  się  na  szybkie  krótkie  przejście  dzikimi  ścieżkami  przez  masyw
Szyndzielni  na  Przełęcz Kołowrót  i  dalej  przez  Przełęcz Kozią do Olszówki.  Podobnie jak w powyższym
przypadku tego dnia kurtka przede wszystkim przydała się wieczorem do ochrony przed chłodem, wciąż
bowiem panowała coraz bardziej dotkliwa dla natury susza…

...późno wieczorny, szybki wypad z moim małym Przyjacielem, Yorkiem Bubą, w Beskid Śląski dnia 16.08.2018, gdzie podążałem na wpół dzikimi i dziki ścieżkami, wyruszając z dolnej stacji
kolejki linowej na Szyndzielnię, dalej stokami Szyndzielni na Kołowrót, Kozią Przełęcz, aż pod Stefankę (Kozią Górkę) z metą w Olszówce 

...po lewej podejście leśnymi drogami gospodarczymi na Kołowrót, po prawej autor na rozstajach szlaków tuż poniżej szczytu Stefanki (Koziej Górki) w testowanej kurtce Marmot Phoenix
Jacket, która wieczorem tamtego dnia (16.08.2018) dobrze wpisała się w panujące warunki, skutecznie chroniąc mnie przed wyziębieniem, jak i przegrzaniem.

Wreszcie – cóż za paradoks, cieszyć się załamania pogody – 26 sierpnia jak za dotknięciem zaczarowanego
pstryczka temperatura z  28°C spadła w zaledwie kilkanaście godzin do… 12°C,  a  błękit  nieba przykryły
ponure  sine  chmury,  od  kilku  godzin  padał  również  deszcz.  Tak  więc  nareszcie  pojawiła  się  okazja
rzetelniejszego  –  kulminacyjnego,  przetasowania  kurtki,  w  jakże  tym  razem  odmiennych  warunkach.
Wrzuciwszy  graty  do  plecaka,  nie  zapomniawszy  oczywiście  o  szpeju  fotograficznym,  odziawszy  się  w
wodoodporne spodnie Salewy, opisane w dziale sprzęt a udostępnione do testów również przez markę RAVEN
świetne buty AKU Zenith II GTX (<<  recenzja tutaj>>  ), polarową bluzę termiczną, oraz oczywiście kurtkę Marmot
Phoenix Jacket, wyruszyłem ku przygodzie… 

Tym  razem  znów  na  szlak  w  Beskidzie  Śląskim,  wiodący  z  Szyndzielni,  przez  Klimczok,  na  Przełęcz
Kowiorek, do schroniska PTTK pod Klimczokiem i dalej z przez szczyt i grzbiet Magury w kierunku gminy
Bystra. Pomimo że była niedziela, gdzie zwyczajowo do kolejki na Szyndzielnię stoi długa kolejka ludzi, tym
razem złe warunki pogodowe odstraszyły zdecydowaną większość z nich, a tak naprawdę właściwie prawie
wszystkich, oprócz mnie tylko dwie osoby jechały jeszcze do góry. Jadąc w gondoli, zmierzając w ciszę i mgły,
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miałem wrażenie jakbym znalazł się w innym świecie… niedawno młoda zieleń, teraz przygasła, tu i tam coraz
liczniej pojawiły się zżółkłe liście, trawy z zieleni, w złoto, a teraz w rudę kolory zdobne, a wszystko to w
zaledwie dwa tygodnie. Z pewnością również na tempo degradacji koloru miały wpływ ostatnie upały i brak
opadów… 

...cóż za paradoks aż rzec by się chciało, radować się z załamania pogody – w końcu bowiem kurtka Marmot Phoenix Jacket doczekała się właściwych dla niej warunków testowych. Po
lewej w wagoniku kolejki linowej na Szyndzielnię, po prawej podejście do schroniska PTTK na Szyndzielni – Beskid Ślaski 26.08.2018

Na górze przywitały mnie kłęby sunących nisko przez las i szczyt Szyndzielni chmur, oraz oczywiście rzęsisty,
lodowaty deszcz.  Bardzo szybko doceniłem nie tylko doskonałą wodoodporność kurtki Phoenix Jacket, ale
również  jej  wysoki  komfort  termiczny,  pomimo że  temperatura  oscylowała  jak  pokazywał  termometr  w
schronisku na Szyndzielni w granicach 11°C, a ja ubrany byłem tylko w cienki T-Shirt, oraz polarową bluzkę
termiczną  (z  hipermarketu  JULA,  marki  BLUEWEAR  (<<  recenzja  tutaj>>  ),  nie  odczuwałem  absolutnie  żadnego
dyskomfortu,  wręcz  przeciwnie,  kurtka  zapewniała  wzorową  gospodarkę  cieplną,  nie  dopuszczając  do
przegrzania,  ani  wychłodzenia  podczas  postojów.  Na  plus  tez  należy  zaliczyć  wysoką  gardę  skutecznie
chroniącą  szyję,  a  nawet  częściowo  twarz.  Zaprocentował  również  luźniejszy  krój  Regular  Fit,  który
umożliwił mi schowanie pod kurtką torby biodrowej, oraz niemałej lustrzanki marki Pentax model K-30, ze
standardowym  obiektywem  18-55mm. Tym  razem  jak  pewnie  uważniejszy  czytelnik  zauważył  musiałem
pozostawić mojego ulubionego „focika” FUJIFILM X-M1 w domu, gdyż w przeciwieństwie do leciwego już K-
30 nie lubi się on bratać z wodą.

...w mgły, w ciszę podążając – Beskid Śląski, Szyndzielnia 26.08.2018

Podążałem pustymi, cichymi i nieco sennymi szlakami w kierunku Klimczoka. Deszcz uparcie bębnił o rant
kaptura. Wokół przewalały się sine bałwany chmur, zmęczona długimi upałami ziemia wreszcie mogła zacząć
swobodniej oddychać.  Powietrze przesycał jej  ciężki słodki zapach, oraz mokrych traw i żywiczny zapach
świerków.  Dotarłszy  na  szczyt  Klimczoka,  przez  który  notabene  przebiega  granica  miasta  Bielska-Białej,
usiadłem na drewnianej ławie. Zwyczajowo roztacza się stamtąd imponującą panorama, tym razem moje oczy
wpatrywały się tylko w białą ścianę chmur. Temperatura na szczycie (tuż obok węzła szlaków znajduje się
termometr)  spadła do zaledwie 8,5°C co oznaczało różnicę 20°C na przestrzeni niecałej  doby! Po krótkim
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postoju, napiciu się gorącej herbaty, wsłuchaniu w ciszę przerywaną tylko podmuchami wiatru, ruszyłem w
kierunku Przełęczy Kowiorek.

Piękno gór ma niezliczoną ilość wymiarów… tu bardziej sentymentalne, ciche, tajemnicze – szlak z Szyndzielni na Klimczok, Beskid Śląski 26.08.2018

I właśnie wówczas niebo rozwarło się wpuszczając przez ponurą kotarę promienie słońca, chmury powoli
jęły podnosić się w górę odsłaniając pobliski szczyt Magury, schronisko PTTK pod Klimczokiem, a potem
odleglejsze szczyty Beskidu Śląskiego i  Małego. Stąpając wśród pędzących ku niebu chmur,  dotarłem do
schroniska. Tam uraczywszy się słodką nagrodą, w postaci naleśników z dżemem morelowym i bitą śmietaną,
ruszyłem w dalszą drogę, w kierunku tonącej ponownie w chmurach i deszczu Magury. Tym razem nie była to
już zbita warstwa chmur, lecz koronkowe, postrzępione ich pasma wijące się fantazyjnie wśród nielicznych na
grzbiecie Magury wyższych drzew.

Biała ściana chmur – Beskid Śląski, szczyt Klimczoka 1117m n.p.m. / ...w srogich warunkach, gdy temperatura w zaledwie dobę spadła z 28°C do… 8,5°C na szczycie Klimczoka, w rzęsistej
ulewie, kurtka Marmot Phoenix Jacket znalazła się wreszcie we właściwym dla niej środowisku. Pomimo że byłem ubrany tylko w T-Shirt, oraz cienką bluzę polarową, kurtka zapewniła mi

idealny komfort termiczny, chroniąc skutecznie przed porywami wiatru i deszczem. Po lewej biała ściana chmur… Na zdjęciu po prawej – gdy rozpoczynałem zejście z Klimczoka na Przełęcz
Kowiorek nagle chyba za wsparciem sił wyższych chmury podniosły się otwierając stopniowo powiększające się okno wpierw na widoczny tu masyw Magury…
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...nagła poprawa pogody podczas zejścia z Klimczoka w kierunku widocznej w dole Przełęczy Kowiorek, oraz dalej Schroniska PTTK pod Klimczokiem i masywu Magury

Każdy kto miał okazję wędrować górskimi szlakami w taką właśnie pogodę wie z pewnością jak niezwykłe
może to być doznanie,  ta cisza,  ten zapach, poczucie oderwania od codzienności,  a równocześnie bliskość
natury,  są wręcz mistycznym doznaniem dla duszy, aby jednak pogoda taka nie stała  się powodem naszej
udręki, a czasem i wręcz zagrożenia naszego życia poprzez narażenie na hipotermię w pokłosiu wyziębienia,
musimy  posiadać  odpowiednią  odzież.  Mawia  się  że  nie  ma  złej  pogody  –  jest  tylko  zła  odzież  (lub
przygotowanie) i tu idealnie w wpasowuje się w tą misje testowana kurtka Marmot Phoenix Jacket. 

Beskid Śląski 26.08.2018 zdjęcia od lewej: widziana z podejścia do Schroniska PTTK pod Klimczokiem Przełęcz Kowiorek, oraz pogrążony w chmurach szczyt Klimczoka / ...odpoczynek w
schronisku PTTK pod Klimczokiem

...była w schronisku i smaczna słodka nagroda :) / Ruszając w dalszą drogę – kierunek Magura, tu nieopodal schroniska PTTK pod Klimczokiem, stacja GOPR-u

Właśnie  w  tych  warunkach,  przy  tak  niskiej  temperaturze  pokazała  ona  dopiero  w  pełni  swoje  walory.
Zapewniła wysoki komfort termiczny, pozostając nieprzemakalną, a przypomnę że w tym czasie była już po
dziesięciu cyklach prania, suszenia i katowania testowego membrany w domu, oraz zapewniając skuteczną
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ochronę przed wiatrem. Schodząc już chyba tradycyjnie po zmroku w doliny, byłem pewny jak najwyższej
oceny nowatorskiej  zespolonej tkaniny i membraną Marmot MemBrain® Eco zastosowanej w kurtce Phoenix
Jacket, jak i tego że zaprzyjaźnimy się z pewnością bliżej i na dłużej.

.. na powrót zbratać się przyszło z deszczem i snującymi się nisko wśród drzew chmurami, wsłuchując się w szept kropel i ciszę odpoczywającego po upalnych dniach lasu – szczyt Magury,
Beskid Śląski 26.08.2018

Podsumowanie...
Podsumowanie  i  ocena  końcowa modelu… nie  zaskoczy chyba nikogo po lekturze powyższej  recenzji,  w
szczególności biorąc pod uwagę opisane wcześniej metody katowania poprzez pranie, suszenia i wielogodzinne
namaczanie kurtki Phoenix Jacket że moja ogólna ocena może być tylko jak najlepsza.  Muszę przyznać że
marce Marmot udało się faktycznie osiągnąć dotychczas rzecz niemożliwą, stworzyli oni bowiem zespoloną z
membraną  laminatową  tkaninę  odporną  na  zużycie  w  toku  aktywnego  użytkowania,  odporną  na
oddziaływanie mechaniczne, oraz co równie ważne nie ulegającej degradacji podczas prania.

Beskid Śląski 26.08.2018 – podążając grzbietem Magury w stronę gminy Bystra żegnały mnie imponujące panoramy na Kotlinę Żywiecką, Jezioro Żywieckie, gminy Bystra, Wilkowice i
Łodygowice, miasto Bielsko-Biała, oraz wciąż tonące w chmurach szczyty Beskidu Małego i odleglejszego Żywieckiego

Gdyby  nie  fizyczne  dowody  owej  odporności  doprawdy  trudno  byłoby  mi  tylko  na  podstawie  słów
reklamujących produkt w to uwierzyć... a jednak! Jednak marka Marmot wprowadza nas tym modelem –
zastosowywaną  tkaniną  Marmot  MemBrain®  Eco  w  zupełnie  nowy  świat,  w  którym  do  lamusa  odejdą
nieustanne  problemy  z  trwałości  wodoodpornej  powłoki  DWR,  oraz   przymusem  stosowania
skomplikowanych metod jej  konserwacji  i  prania. W czasy  gdy o wymianie odzieży  na  nowa nie  będzie
decydować stopień zużycia membrany, lecz dopiero zużycie po latach użytkowania tkaniny poszycia, lub po
prostu nasza chęć. Nie wolno nam tu też zapominać o ekologicznej genezie procesu produkcyjnego nowego
typu tkaniny, o znakomitej ochronie przed wiatrem, oraz termice.
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...podczas ostatniego wypadu testowego kurtka Marmot Phoenix Jacket mogła rozwinąć wreszcie swe ochronne skrzydła, zapewniając mi idealny komfort termiczny pomimo niskich
temperatur i chwilami porywistego wiatru, pełną ochronę przed wiatrem i wysoki komfort użytkowy, przypomnijmy tu raz jeszcze że wypad ten miał miejsce już po 10 praniu, oraz domowych
testach „katowania” membrany,, wszystko więc wskazuje że obietnice składane przez markę Marmot nie są pustymi słowami, że udało się jej stworzyć tkaninę która wprowadzi nową jakość

na rynku outdoorowym.

Wśród tych wszystkich zalet jest jednak i przysłowiowa łyżka dziegciu, jest nią moim zdaniem nieco za daleko
posunięty minimalizm formy, lub może wiary w oddychalność tkaniny.  Wielka szkoda że marka Marmot nie
pomyślała  o dodaniu  tak prostego w wykonaniu dodatku w postaci  dodatkowych zamków pod pachami
umożliwiających  w razie  takiej  konieczności  znaczne  poprawienie  wentylacji  kurtki,  tym bardziej  że  w
innych  modelach  marki,  jak  choćby  w  również  testowanej  przez  mnie  kurtce  Marmot  PreCip  Jacket
(<<recenzja tutaj>>) takie rozwiązanie zastosowano. 

Tak zdaję sobie sprawę że model Phoenix Jacket nie był pomyślany o użytkowaniu w tak ekstremalnych
temperaturach jak miało to miejsce przekraczających 30°C, nie zmienia to jednak faktu że dodanie takich
zamków wpłynęło by bardzo istotnie na rozszerzenie możliwości komfortowego użytkowania kurtki, również
w upalne letnie dni. W chwili obecnej wydaje się bardziej że jest ona dedykowana do nieco chłodniejszych pór
roku, jak wiosna i jesień, lub nieco chłodniejsze dni letnie.  Z pewnością do minusów, znów mających swą
genezę w zbyt skrajnym minimalizmie zaliczyłbym brak pełnej regulacji kaptura, w tym w szczególnie braku
patki pozwalającej zimniejszych jego objętość.

Beskid Śląski 26.08.2018, po lewej widok na gminę Wilkowice, szczyty Beskidu Małego, oraz po lewej na drugim planie miasta Bielska-Białej, po schodząc późnym wieczorem z Magury do
Bystrej...

Wymienione jednak przywary bledną w świetle ogromu zalet nowej tkaniny z jakiej wykonano kurtkę Marmot
Phoenix Jacket, wierzę że wraz z jej popularyzacją, pojawią się modele o zmienionym nieco kroju, wyposażone
w powyższe dodatki. Biorąc pod uwagę tak ważne zalety jak trwałość membrany, niski koszt w przełożeniu
na potencjalne lata bezproblemowego użytkowania,  brak skomplikowanych procedur  konserwacji,  z  całą
pewnością jest to materiał do którego należy przyszłość odzieży outdoorowej, a jej pionierem jest kolekcja
marki  Marmot  EVODry,  do  której  należy  recenzowana  kurtka  Phoenix  Jacket. Jeśli  więc  macie  dość
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http://zyciepisanegorami.pl/marmot-precip-jacket


problemów ze standardowymi membranami, poszukujecie czegoś zupełnie nowego, trwałego, zapewniającego
wysoki komfort użytkowy i termiczny, oraz znakomitą wodoodporność,  serdecznie polecam kurtkę Phoenix
Jacket.

Zalety:
• nowatorska przełomowa laminowana tkanina z linii EVODry i membraną MemBrain® Eco z odporną 

na zużycie powłoką DWR
• skuteczna i trwała wodoodporność
• dobra oddychalność w zakresie temperatur do około +25°C
• skuteczna termoregulacja / ochrona przed wiatrem i zimnem
• poodklejane wszystkie szwy
• dobrej jakości zamki YKK
• taśmy Velcro
• wygodny, luźniejszy krój (Regular Fit)
• wygodne, dobrze zaprojektowane anatomiczne rękawy
• ogólny wysoki komfort użytkowy
• niska waga
• szybkie schnięcie
• brak konieczności konserwacji powłoki DWR (powłoki wodoodpornej tkaniny poszycia)
• wysoka odporność mechaniczna tkaniny poszycia
• warianty kolorystyczne
• zrównoważone niekrzykliwe wzornictwo
• duże i pojemne kieszenie

Wady:
• tylko dwie kieszenie
• niepełna regulacja kaptura, w tym brak regulacji jego pojemności i otworu na twarz
• brak oddzielnej regulacji objętości gardy
• słaba wydajność termiczna membrany w temperaturze powyżej +25°C

Przydatne linki: 
• strona marki MARMOT (anglojęzyczna): https://marmot.com/ 
• strona marki MARMOT – sklep online / kurtka Phoenix Jacket (anglojęzyczna): https://www.marmot.com/phoenix-jacket/31510.html 
• strona marki MARMOT – odzież z linii EvoDry (anglojęzyczna): https://www.marmot.com/shop-evodry/ 
• film promocyjny marki MARMOT – odzież EvoDry: https://youtu.be/h9w9hZxnsAY 

Opracowania powiązane / podobne – w dziale SPRZĘT: 
• trekingowe spodnie softshellowe Marmot model Scree Pant  
• termoaktywna kurtka softshellowa Marmot model Rom Jacket  
• termoaktywna kurtka przeciwdeszczowa Marmot model PreCip Jacket  
• koszulka termoaktywna z długim rękawem MARMOT Windridge LS  
• męska kurtka polarowa MARMOT Warmlight  
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do testów dostarczyła firma:

Raven

www.ravenco.eu 

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów 
kurtki marki MARMOT model Phoenix Jacket

oficjalna strona marki

www.marmot.com

Tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów 
kolorystycznych kurtki, oraz zdjęcia w nagłówku recenzji:

Sebastian Nikiel
31.08.2018

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