
Nazwa / model: antybakteryjny szybkoschnący
ręcznik
Producent: Lifeventure
Model: SoftFibre Advance Trek Towel
Rozmiar: L / 110 x 65 cm
Waga dla rozmiaru L:

• sam ręcznik – 160 g
• z pokrowcem transportowym – 170 g

Omawiany rozmiar: L (Large) / 110 × 65 cm
Kolor: błękitny
Warianty kolorystyczne: TAK

◦ niebieski (testowany)
◦ fioletowy

Materiały / skład: syntetyczne
poliester 85%
nylon 15%

Zastosowane technologie: 
• Polygiene® / tkanina z jonami srebrna o

działaniu antybakteryjnym, oraz
przeciwdziałająca powstawaniu nieświeżego zapachu. 

• SoftFibre Advance / miękka tkanina, cechująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
niską wagą własną, oraz dużą absorpcją wilgoci połączoną z szybkich schnięciem

Właściwości:
• schnięcie do 8 x szybciej od tradycyjnego ręcznika
• absorpcja wody 9 x większa od wagi własnej

Inne dostępne rozmiary: TAK
• wielkość ręcznika po rozłożeniu:

◦ M (Pocket) / 37 × 37 cm
◦ L (Large) / 110 × 65 cm
◦ XL (Extra Large) / 130 × 75 cm
◦ XXL (Giant) / 150 × 90 cm

• wielkość złożonego ręcznika w pokrowcu:
◦ M (Pocket) / 11 × 10,5 × 1,5 cm
◦ L (Large) / 15 × 10 × 4 cm
◦ XL (Extra Large) / 17 × 11 × 4 cm
◦ XXL (Giant) / 19 × 12 × 5 cm

Pokrowiec w komplecie: TAK / częściowo wykonany  z siateczki, zapinany zamkiem błyskawicznym
Średnia cena: 

• sklep online marki Lifeventure: cena regularna 17,49£ / promocyjna (obecnie) 14,39£
• średnia cena w kraju: 

Pranie / konserwacja: 
◦ prac w do temperaturze 40°C
◦ prać z dodatkiem łagodnego detergentu do tkanin kolorowych
◦ nie suszyć w suszarkach mechanicznych
◦ nie używać wybielacza
◦ nie czyścić chemicznie
◦ nie prasować

Uwagi / ostrzeżenia: trzymać z dala od ognia
Inne: wszyte  w  jeden  z  rogów  uszko,  nadrukowane  logo  i  nazwa  marki,  obszyte  (ścieg  overlockowy
podwójny miękką nitką brzegi zabezpieczające tkaninę przed pruciem
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Do testów przekazała firma: Raven 

Przeznaczenie: 
Średniej  wielkości  ręcznik  szybkoschnący  o  właściwościach  antybakteryjnych,  oraz  wysokiej  absorpcji
wody. Dedykowany do użytkowania w szerokim spektrum sytuacji, od podróży, przez wypady nad wodę,
kemping, po dłuższe wyjazdy górskie.

Tytułem wstępu...
Ekstremalnie wysokie temperatury jakie nawiedziły nasz kraj tego roku w sposób szczególny zachęcają do
częstszej zmiany górskich butów na kąpielówki i wypadów nad wodę. Trudno bowiem odnajdywać radość z
eksploracji górskich ścieżek w temperaturach bliskich, a nawet w słońcu przekraczających 40°C. Toteż i ja
pomimo permanentnego uzależnienia od gór, bywam częściej nad wodą, lub łączę obie te rzeczy w jedno
korzystając z okazji do orzeźwiającej kąpieli w górskich potokach.

Z  całą  pewnością  przyda  się  nam  wówczas  dobrej  jakości  ręcznik  szybkoschnący  i  tu  pojawia  się
wiadomość jaką otrzymałem ze strony zaprzyjaźnionej firmy  RAVEN o możliwości otrzymania do testów
takiego właśnie ręcznika, obecnej już w dziale SPRZĘT marki Lifeventure, model SoftFibre Advance Trek
Towel. Zważając na powyższe okoliczności przyjąłem ją z dużą radością,  poza tym przyznam że jestem
fanem takich ręczników. Dobrej klasy ręcznik tego typu, przy bardzo niskiej wadze własnej, możliwości
dużej  kompresji,  oferuje  wysoką chłonność wilgoci  i  szybkie  schnięcie.  Jak na tle  wymienionych cech
zaprezentował się ręcznik SoftFibre Advance Trek Towel? Serdecznie zapraszam do lektury recenzji w
której przyjrzymy się jego zaletom i wadom…

Temperatury jakie nawiedziły kraj w drugiej połowie maja i czerwcu w sposób szczególny zachęcają do korzystania z wypoczynku nad wodą, przyda się tutaj dobrej jakości, lekki i
kompaktowy ręcznik szybkoschnący – tu podczas wypadów testowych z ręcznikiem Lifeventure SoftFibre Advance Trek Towel, po lewej w Dolinie Wapienicy, nad potokiem Wapienica –

Beskid Śląski, po prawej nad Jeziorem Żywieckiem.

K  ilka słów o marce…  
Zanim przejdziemy do omówienia ręcznika, zwyczajowo pozwolę sobie napisać kilka zdań o samej marce,
tudzież  Lifeventure. Część ta jest powtórzeniem z innych recenzji akcesoriów tej marki, choćby  termosu
Lifeventure TiV Vacuum Flasks 1000ml  (<<recenzja>>), czy latarki czołowej Lifesystems Intensity 230 LED
Head  Torch  (<<recenzja>>),  jeśli  więc  mieliście  okazję  już  się  z  nimi  zapoznać  możecie  przejść  dalej,
pozostałych zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
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Marka Lifeventure gościła już w dziale SPRZĘT, za sprawą otrzymanego do testów termosu TiV Vacuum Flasks 1000ml (<<recenzja>>)

Zapewne zastanawiacie się co wspólnego mają ze sobą marki Lifeventure i Lifesystems prócz podobnego
brzmienia… okazuje się bowiem że marka Lifesystems jest jedną z czterech stworzonych przez ten sam
zespół ludzi, w tym pomysłodawcę i założyciela marek Lifesystems i Lifeventure Marka Cobhama.  Jest to
nieco  inny  niż  typowy  model  biznesowy,  gdzie  oferta  produktów  dedykowana  dla  określonych  zadań,
zastosowań, reprezentowana jest przez wyodrębnioną część firmy i tak mamy tu podział na: 

• Lifeventure – marka specjalizująca się w produkcji  i  sprzedaży akcesoriów podróżniczych w tym
między  innymi  saszetek,  toreb,  ręczników  szybkoschnących,  śpiworów,  systemów  zabezpieczeń
bagażu,  naczyń  termicznych  jak  kubki  i  termosy,  w  tym  obiadowych,  talerzy  i  sztućców
kempingowych, oraz bidonów na napoje.

• Lifesystems –  wyodrębniona  marka  której  oferta  obejmuje  szeroką  gamę apteczek  podróżnych  i
zestawów pierwszej pomocy, akcesoriów surwiwalowych w tym koców termicznych, bezpiecznych
zapałek  i  krzesiw,  podpałek,  gwizdków  ratunkowych,  oraz  artykułów  przyczyniających  się  do
poprawy  naszego  bezpieczeństwa  na  szlaku  jak  właśnie  latarki  czołowe,  ręczne,  czy  światło
chemiczne.  Prócz  tego  w  ofercie  natrafimy  na  bogatą  gamę  moskitier,  specyfików  łagodzących
objawy ukoszeń przez owady jak i im zapobiegających, zarówno w postaci przenośnych spray, jak i
bardziej stacjonarnych urządzeń elektrycznych odstraszających owady.

• Littlelife – oferta tej marki dedykowana jest w całości jak sama nazwa sugeruje do najmłodszych.
Znajdziemy tam bogatą gamę dziecięcych plecaków, ale i akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo
dzieci  w  tym  opaski  naramienne  z  miejscem  na  wpisanie  danych  kontaktowych  i  adresowych,
kamizelki z uprzężą pozwalające na swobodne poruszanie się dzieci w bezpiecznej odległości od
rodzica, czy kamizelki odblaskowe.

• Mountainpaws –  ostatnia  z  wyodrębnionych  marek  posiada  bogatą  ofertę  produktów  w  całości
kierowaną  do  naszych  czworonożnych  przyjaciół.  Znajdziemy  tam  wiele  rodzai,  w  różnych
rozmiarach,  misek  i  poideł  podróżnych,  szelek,  smyczy  i  obroży,  psich  zabawek,  akcesoriów do
pielęgnacji, ręczników, a nawet apteczki pierwszej pomocy.

Zapoznawszy się ze skróconą ofertą każdej z marek, jasne staje się uzasadnienie takiego podziału firmy na
cztery odrębne marki. Każda z nich działa bowiem w określonej półce produktowej, każda adresowana jest
do  innego  odbiorcy,  dorosłych,  dzieci  i  psiaków,  działanie  takie  czyni  je  z  pewnością  łatwiej
rozpoznawalnymi,  oraz od razu określającymi zakres oferty z jakimi mamy do czynienia.  Wszystkie zaś
cztery marki  łączy to samo – pasja do podróży i  idea tworzenia akcesoriów czyniących nasze wojaże
bezpieczniejszymi i prostszymi.
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Sama firma, tudzież jako pierwsza Lifeventure, powstała ponad 20 lat temu w Wielkiej Brytanii. Utworzona
przez  Marka  Cobhama.  Firma  nieustannie  się  rozwija,  kładąc  nacisk  na  ekspansję  na  rynkach
międzynarodowych. Obecnie oferta marki Lifeventure, oraz Lifesystems,  dostępna jest w 40 krajach świata.
Firma  przywiązuje  dużą  wagę  do  wykorzystywanie  w  swych  projektach  wysokiej  jakości  materiałów,
starając się by projektowane przez nią produktu cechowała wysoka funkcjonalność.

wykorzystane źródła:
www.lifeventure.com

www.lifesystems.co.uk
www.littlelife.com

www.mountainpaws.com

Pierwsze wrażenia – wygląd i cechy...
Ręcznik marki  Lifeventure model SoftFibre Advance Trek Towel otrzymałem w funkcjonalnym, starannie
wykonanym,  pokrowcu  o  takim samym kolorze  jak  sam ręcznik,  tudzież  niebieskim.  Jego  prostokątny
kształt, wykonano z tkaniny syntetycznej o dwóch typach gęstości splotu włókien. Przedni panel w całości
wykonano z siateczki wyposażonej w dodatkowe włókna o profilu plastra miodu. Układ ten funkcjonuje
dokładnie  tak  jak  w  klasycznej  tkaninie  Rip-Stop,  czyli  poprawia  jej  odporność  na  uszkodzenia
mechaniczne, a w przypadku gdyby do niego jednak doszło, ogranicza zasięg uszkodzenia do komórek w
obrębie których nastąpiło rozdarcie, nie pozwalając na jego dalsze rozszerzenie.

Ręcznik szybkoschnący marki Lifeventure model SoftFibre Advance Trek Towel sprzedawany jest wraz z funkcjonalnym, starannie wykonanym pokrowcem transportowym.

Pozostałe części pokrowca, tudzież tylna ścianka oraz boki, wykonano z tkaniny syntetycznej o gęstym
splocie,  również  wyposażonej,  tu  w  klasyczną,  siateczkę  dodatkowych  mocnych  włókien  Rip-Stop.
Pokrowiec  zapinany  jest  zamkiem  błyskawicznym,  obejmującym  prawy  bok  i  dolną  część  pokrowca.
Wszystkie szwy łączące poszczególne panele pokrowca podszyto od spodu miękką, szarą, lamówką. Z tyłu
pokrowca dodano dwie pętle, umożliwiające troczenie spakowanego ręcznika do paska, torby czy plecaka. W
górnej części przedniego panelu znajdziemy wstawkę z nadrukowanym logiem i nazwą marki  Lifeventure,
oraz nazwą modelu Trek Towel, na dole zaś podobną mniejszą, z nazwą technologii w jakiej wykonano sam
ręcznik, tudzież Soft Fibre Advance.
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Pokrowiec wykonano z tkaniny syntetycznej wyposażonej w siateczkę z mocniejszych włókien Rip-Stop, przedni panel o strukturze klastrów miodu cechuje rzadki splot umożliwiający
swobodny transport wilgoci z wnętrza pokrowca (zdjęcie po lewej) tylni i boczne panele z pełnej tkaniny o gęstym splocie. Pokrowiec zapinany jest dobrej jakości zamkiem

błyskawicznym.

Zostawmy już jednak kwestię pokrowca i wyjmijmy wreszcie z jego wnętrza testowany ręcznik Lifeventure
SoftFibre Blue Travel Towel. Ręcznik od razu zwracam uwagę bardzo starannym wykonaniem z wysokiej
klasy  materiałów.  Tkanina  z  której  go  wykonano,  tudzież  SoftFibre  Advance,  cechuje  się  wysoką
odpornością  na  uszkodzenia  mechaniczne,  niską  wagą własną,  oraz  dużą  absorpcją  wilgoci  połączoną z
szybkich  schnięciem.  Według  informacji  podawanych  na  stronie  produktu,  oraz  opakowaniu  ręcznika
powinna ona posiadać zdolność do wchłonięcia do ośmiu razy więcej wody od wagi własnej. Przekładając
te ogólniki na liczby, pamiętając że waga ręcznika równa się 160 g, powinien on wchłonąć… 1280 g wody.

Ręcznik od razu zwracam uwagę bardzo starannym wykonaniem z wysokiej klasy materiałów. Tkanina z której go wykonano - SoftFibre Advance, cechuje się wysoką odpornością na
uszkodzenia mechaniczne, niską wagą, oraz dużą absorpcją wilgoci połączoną z szybkich schnięciem.

Przyznam że  wartość ta  wydała  mi  się  mało  prawdopodobna,  w związku z  czym przeprowadziłem test
weryfikujący tę  cechę.  Test  polegał  na pełnym zanurzeniu ręcznika  w wodzie na kilka minut,  po czym
szybkim przełożeniu by jak najmniej utracić wchłoniętej wody, do plastikowej, szczelnej, torby. Ku mojemu
zdziwieniu zważona torba z mokrym ręcznikiem ważyła aż 1420 g.  Po odjęciu wagi  suchego ręcznika
równej 160g, pozostaje nam masa netto wody równa 1260 g. Jeśli wartość tą podzielimy przez osiem
otrzymujemy 157,5 g, biorąc poprawkę na niewielkie starty wody podczas przenoszenia ręcznika z miski
do plastikowej torby,  otrzymujemy wartość wagi wody równą dokładnie deklarowanej ośmiu krotności
ciężaru ręcznika. Okazuje się więc że marka Lifeventure wyjątkowo rzetelnie podeszła do sprawy, uzyskany
wynik potwierdza równocześnie znakomite właściwości absorpcyjne tkaniny SoftFibre Advance.
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Marka Lifeventure zachwala wysoką zdolność do absorpcji wody ręcznika SoftFibre Advance Trek Towel, wynoszącą według deklaracji aż osiem razy więcej od wagi samego ręcznika,
co równa się 1280 g, jak wykazały testy wynik ten jest zgodny z prawdą! Zamoczony ręcznik ważył 1420g – 160g wagi suchego ręcznika daje nam 1260 g / 8 = 157,5g uwzględniając

niewielką stratę podczas przenoszenia ręcznika do plastykowej torby uzyskujemy wynik zgodny ze specyfikacją.

Warto tu też wspomnieć o czasie schnięcia, po powyższym teście gdy ręcznik był silnie nasączony wodą,
lekko go tylko wyżymając model SoftFibre Advance Trek Towel, rozłożony płasko na suszarce do prania, w
temperaturze pokojowej +21°C i wilgotności wynoszącej około 55% wyschnął w ciągu dwóch i pół godziny.
Zważywszy na ilość wody którą wchłonął, tylko lekkie jej odciśnięcie, wynik ten należy uznać za bardzo
dobry, tym bardziej że suszenie miało miejsce w zacienionym pomieszczeniu. Również tu wydaje się więc że
deklarowana  przez  markę  Lifeventure  zdolność  do  schnięcia  aż  9  krotnie  szybciej  od  tradycyjnych
ręczników nie jest przesadzona.

To nie wyczerpuje zalet tkaniny SoftFibre Advance wykonano ją bowiem w technologii Polygiene®. Jej
włókna zostały pokryte podczas procesu produkcji jonami srebra, które posiadają naturalne silne działanie
antybakteryjne,  eliminując  również  ryzyko  powstania  nieprzyjemnego  zapachu  podczas  długotrwałego
użytkowania.  Unikalność  tej  technologii,  sprawia  że  tak  zabezpieczone  włókna  zachowują  swoje
przeciwbakteryjne  właściwości  do  końca  żywotności  tkaniny,  tu  ręcznika.  Z  pewnością  warto  też
wspomnieć  o  aspekcie  ekologicznym  tej  technologii,  w  całym  procesie  wykorzystywane  jest  srebro
pochodzące w 100 % z recyklingu. Produkty wykonane w tej technologii posiadają certyfikat  Bluesign®,
technologia  Polygiene® została również wpisana przez  Oeko-Tex® na listę bezpiecznych dla środowiska i
użytkownika produktów.

zdjęcia od lewej: Takninę SoftFibre Advance wykonano w technologii Polygiene® - jej włókna zostały pokryte jonami srebra, które posiadają naturalne silne działanie antybakteryjne,
eliminując również ryzyko powstania nieprzyjemnego zapachu podczas długotrwałego użytkowania. / autor podczas wypadu testowego – tu w górnym odcinku Doliny Wapienicy, w

Beskidzie Śląskim
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Natura niezmiennie inspiruje pięknem, w każdym jego kształcie i formacie… tu Dolina Wapienicy, Beskid Śląski, od lewej: Rusałka Osetnik / górny odcinek potoku Wapienica około 250m
od swych źródeł

Jak faktycznie wykazały testy terenowe, po półtorej miesiącu użytkowania ręcznika w terenie, ani razu go
nie piorąc,  czasem zwijając wilgotny,  lub wręcz mokry  do pokrowca na czas  dojazdu do domu (kilka
godzin),  nie  pojawił  się  żaden  nieświeży  zapach,  ani  pleśń,  można  więc  uznać  że  również  powyższe
deklaracje  nie  są  tylko  czczymi  obietnicami,  lecz  fizycznymi  cechami  modelu  SoftFibre  Advance  Trek
Towel.

Marka  Lifeventura nie zapomniała również o przygotowaniu różnych wariantów kolorystycznych. Tak, tak
wiem że informacja taka powinna pojawić się wcześniej, jednak ze względu na pewne zamieszczanie wokół
tej kwestii, bazując tylko na informacjach sprawdzonych, postanowiłem opisać ją nieco dalej i krócej niż
zwykle.  Zasadniczo  ręcznik  SoftFibre  Advance  Trek  Towel  dostępny  jest  w  dwóch  wariantach
kolorystycznych, recenzowanym niebieskim, oraz różowym. Zasadniczo – ponieważ zdarzyło mi się natrafić
na stronach polskich sprzedawców jeszcze na zielony wariant, natomiast nie pojawia się on na stronie marki
Lifeventure. Na stronie marki nie natrafiłem również na nazwę recenzowanego modelu – SoftFibre Advance
Trek Towel, lecz SoftFibre Blue Travel Towel,  różnica niewielka, zamiast „trek” pojawia się „travel” ,  z
punktu widzenia użytkownika najważniejsze jednak jest że chodzi o ten sam, o tych samych właściwościach
ręcznik.

Ręcznik Lifeventure SoftFibre Advance Trek Towel dostępny jest w sklepie online marki w dwóch wariantach kolorystycznych, omawianym niebieskim, oraz różowym. Model dostępny
jest aż w czterech czterech wariantach wielkości: M (Pocket) / 37 × 37 cm, L (Large) / 110 × 65 cm, XL (Extra Large) / 130 × 75 cm, XXL (Giant) / 150 × 90 cm. Tu na od góry od lewej:
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przykładowy wygląd i wielkości pokrowca ręcznika dla wariantu niebieskiego M, oraz L/XL, po prawej te same dla wariantu fioletowego, na dole ręcznik niebieski w rozmiarze M i XL, po
prawej różowy M i XL.

zdjęcia pobrano ze strony sklepu marki Lifeventure wyłącznie w celach demonstracyjnych produktu, marka Lifeventure  jest ich jednym właścicielem – www.lifeventure.com
 

Na koniec  o  kilku  dodatkowych właściwościach  fizycznych modelu.  Jego krawędzie  obrzucono  gęstym
ściegiem,  wykonanym  z  miękkiej,  elastycznej  nitki,  zabezpieczając  je  przed  uszkodzeniem,  ale  też  i
podnosząc komfort użytkowania. Wzdłuż jednej z krawędzi ręcznika nadrukowano na nim wysokie na 5,8
cm,  oraz  długi  na  41,5  cm  logo  i  nazwę  marki.  Nadruk  wykonano  niebieską  farbą,  o  kilka  tonów
ciemniejszych od samego ręcznika, dobranego jednak na tyle subtelnie by nie stał się krzykliwym dodatkiem,
lecz gustownym uzupełnieniem ręcznika. W prawym rogu – przeciwległym dla opisanego wcześniej napisu –
wszyto  8  cm  pętle  z  ciemnoszarej  taśmy.  Na  jednej  ze  stron  znajdziemy  informację  dotyczące  składu
surowcowego tkaniny oraz zasad prawidłowej konserwacji, na drugiej logo marki w kolorze błękitnym, oraz
jej nazwę w kolorze białym.

Krawędzie ręcznika obrzucono gęstym ściegiem, wykonanym z miękkiej elastycznej nitki, zabezpieczając je przed uszkodzeniem, oraz podnosząc komfort użytkowania.

Wzdłuż jednej z krawędzi ręcznika nadrukowano na nim wysokie na 5,8 cm, oraz długi na 41,5 cm logo i nazwę marki...

Teren i podsumowanie...
Jak  wiemy  koniec  wiosny,  oraz  początek  lata  2019  roku  wyjątkowo  sprzyjał  zmianie  typu  aktywności
fizycznej  na  korzyść  wypadów  nad  wodę.  Można  wręcz  zaryzykować  stwierdzenie  że  natura  sama
przygotowała  idealne  warunki  do  realizacji  testu  ręcznika  Lifeventure  SoftFibre  Advance Trek  Towel.
Pewnego upalnego popołudnia udało mi się wyrwać do malowniczej Doliny Wapienicy w Beskidzie Śląskim,
zabierając  ze  sobą  omawiany  ręcznik.  Jest  to  jedno  z  moich  ulubionych  miejsc  w  tym  paśmie,  w
interesującym nas kontekście oferując możliwość połączenia radości z obcowania z górami, jak i chłodnymi
wartkimi potokami. 
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Zdjęcie na górze po lewej: w prawym rogu – przeciwległym dla opisanego wcześniej napisu – wszyto 8 cm pętle z ciemnoszarej taśmy. / Zdjęcia na górze po prawej, oraz oba na dole –
Dolina Wapienicy, Beskid Śląski – wodospad na ulegających erozji umocnieniach koryta potoku Wapienica / młody Zaskroniec / autor podczas odpoczynku w wędrówce do górnego

odcinka potoku Wapienica.

Wędrując w górę doliny, początkowo popularnym deptakiem, a następnie dzikimi ścieżkami dotarłem, po
około półtorej  godzinie niespiesznego marszu do „mojej” miejscówki w rejonie górnego odcinka potoku
Wapienica. W leśnych ostępach, nieopodal stoków szczytu Błatniej, gdzie potok głęboko wcina się w stoki
Wysokiego, tworząc liczne kaskady, jest kilka miejsc gdzie woda zbiera się w mniej lub bardziej głębokich
nieckach. Niektóre z nich są pozostałościami po dawnych umocnieniach koryta potoku, powstałymi blisko 90
lat temu podczas budowy zapory im. Ignacego Mościckiego na Polanie Wielka Łąka. Nie remontowane od
tamtego czasu stopniowo ulegały impetowi górskiego potoku, niosącego ze sobą wczesną wiosną i jesienią,
liczne konary i materiał skalny.
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Dolina Wapienicy, Beskid Śląski – zdjęcia od góry od lewej: zbiornik retencyjny Wielka Łąka / las w okolicach rezerwatu Jaworzyna / ...w drodze dzikimi ścieżkami do widocznej po
prawej jednej z moich ulubionych miejscówek nad potokiem Wapienica w jego górnym odcinku.

Bardzo lubię właśnie w tym miejscu, z dala od cywilizacji, oraz przebiegu szlaku zanurzyć się w upalne dni
w chłodnych i krystalicznie czystych wodach potoku Wapienica. Warto tu dodać że jego wody są zaliczane
jako  jedne  z  nielicznych  w  Polsce  do  pierwszej  klasy  czystości.  Była  to  też  pierwsza  z  okazji  do
wykorzystania  recenzowanego  ręcznika  Lifeventure  SoftFibre  Advance  Trek  Towel,  który  potwierdził
wówczas  wszystkie  wcześniej  wymienione  zalety.  Przyjemny  w dotyku,  miękki  i  doskonale  wpijający
wodę, podczas powrotu lasem, wyschnął przypięty do plecaka w ciągu niecałej godziny.

Dolina Wapienicy, Beskid Śląski – górny odcinek doliny i potoku Wapienica, gdzie w intensywnie opadającym terenie tworzy on malownicze kaskady, a niesiony przez potok materiał
liczne niecki umożliwiające kąpiel w krystalicznie czystych wodach potoku. Podczas tego wypadu ręcznik Lifeventure SoftFibre Advance Trek Towel udowodnił swoją wysoką jakość,

zapewniając znakomitą absorpcję wody, oraz błyskawiczne schnięcie...

Niedługo potem po raz kolejny udało mi się wyrwać nad wodę, tym razem nad nasze „Beskidzkie morze”
tudzież  Jezioro  Żywieckie.  Miejsce  wyjątkowo  urokliwe,  łączące  dwa  wymiary  piękna  –  góry  i  wodę.
Położone  malowniczo  u  stóp  Beskidu  Małego,  nieopodal  widocznego  Beskidu  Śląskiego,  oraz  nieco
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odleglejszego Żywieckiego. Nic więc dziwnego że w sezonie letnim jest ulubionym miejscem wyjazdów nad
wodę  okolicznych  mieszkańców,  jak  i  przyjezdnych  turystów  z  terenu  całej  polski.  Ręcznik  tego  dnia
zapewnił mi szybką możliwość osuszenia po kąpielach w jeziorze,  sam również schnąć błyskawicznie.
Pozostawiony  na  słońcu,  rozłożony  na  trawie,  wyschnął  w  niespełna  pół  godziny.  Zważywszy  na  jego
wielkość (110×65 cm dla rozmiaru L), świetnie sprawdził się również jako ręcznik plażowy. 

Nad „Beskidzkim morzem” czyli sztucznym zbiornikiem wodnym – Jeziorem Żywieckim, łączącym piękno górskich panoram z urokiem odpoczynku nad wodą. Ręcznik Lifeventure
SoftFibre Advance Trek Towel zapewnił mi możliwość szybkiego osuszenia po kąpielach w jeziorze, sam również schnąć błyskawicznie. Zważywszy na jego wielkość (110×65 cm dla

rozmiaru L), świetnie sprawdził się również jako ręcznik plażowy.

Gdy na niebie błękit zaczął ustępować miejsca pąsom, a góry przeglądając się w tafli jeziora zaczęły tonąć w
błękitach wieczoru, siedząc w pobliskiej tawernie, rozmyślałem nad oceną wad i zalet ręcznika SoftFibre
Advance Trek Towel. Nie będzie pewnie dla nikogo większym zaskoczeniem że moja ocena końcowa jest jak
najbardziej  pozytywna.  Ręcznik  wylegitymował  się  szeregiem  ważkich  zalet,  w  sposób  szczególny
predysponujących  go  do  aktywnego  spędzania  czasu,  w  tym  błyskawicznym  schnięciem,  oraz
kompaktowymi rozmiarami po spakowaniu.  Gdy ciemniejący granat  nieba zdobić się  zaczął  w srebrnne
gwiazdy,  wracając do domu byłem pewny że ręcznik SoftFibre Advance Trek Towel wejdzie na stałe do
mojego ulubionego ekwipunku, towarzyszącego mi podczas terenowych wypadów.
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Nad „Beskidzkim morzem” czyli sztucznym zbiornikiem wodnym – Jeziorem Żywieckim. Gdy na niebie błękit zaczął ustępować miejsca pąsom, a góry przeglądając się w tafli jeziora
zaczęły tonąć w błękitach wieczoru, siedząc w pobliskiej tawernie, rozmyślałem nad oceną wad i zalet ręcznika SoftFibre Advance Trek Towel. Model okazał się całkowicie wolny od tych

ostatnich, prezentując za to liczne ważne zalety, jak zdolność do wysokiej absorpcji wody, szybkie schniecie, wysoki komfort użytkowy, oraz kompaktowe rozmiary po złożeniu. Warto
też wspomnieć o jego bakteriobójczych właściwościowych znakomicie nierewelujących problem z rozwojem niepożądanych kultur bakterii jeśli ręcznik został zwinięty wilgotny.

Pora na podsumowanie cech ręcznika  Lifeventure SoftFibre Advance Trek Towel... stonowane wzornictwo
bez agresywnych dodatków, eleganckie i lekkie, sprawia że recenzowany ręcznik zaprezentuje się równie
dobrze  na  miejskim  basenie,  nad  jeziorem,  kempingu,  jak  i  przy  górskim  potoku.  Jego  kompaktowe
rozmiary po złożeniu, wykonanie ze znakomitej jakości materiałów, których włókna pokryto jonami srebra
o  działaniu  antybakteryjnym,  zgodnie  z  technologią  Polygiene®,  oraz  znakomite  walory  użytkowe
sprawiają że jest to jeden z tych produktów w które z pewnością warto zainwestować.  Jest to bowiem
inwestycja  w  lata  komfortowego  użytkowania.  Jeśli  więc  tylko  rozważacie  zakup  szybkoschnącego
ręcznika gorąco polecam model SoftFibre Advance Trek Towel.

Jeśli tylko rozważacie zakup szybkoschnącego ręcznika gorąco polecam model SoftFibre Advance Trek Towel, marki Lifeventure. Po lewej autor nad potokiem Wapienica, w Dolinie
Wapienicy, Beskid Śląski – po prawej ścieżka spacerowa na wale przeciwpowodziowym nad Jeziorem Żywieckim, widok w kierunku Beskidu Żywieckiego i miasta Żywiec.

Zalety:
• doskonała absorpcja wody
• bardzo szybkie schnięcie
• włókna tkaniny pokryte jonami srebra o działaniu antybakteryjnym
• ochrona przed powstawaniem nieświeżego zapachu
• przyjemna, miękka faktura tkaniny
• możliwość skompresowania ręcznika do niewielkich rozmiarów
• staranie wykonany, funkcjonalny pokrowiec w zestawie
• wszyta w ręcznik pętla umożliwiającego jego troczenie
• bardzo niska waga własna
• wysoka jakość materiałów, oraz ich wykończenia
• bardzo dobry stosunek cena / jakość

Wady:
• brak
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Przydatne linki: 
• Oficjalna strona marki Lifeventure: www.lifeventure.com
• Strona marki Lifeventure / ręcznik SoftFibre Advance Trek Towel: www.lifeventure.com/products/washgear/softfibre-travel-towel?

sku=63031
• Strona marki Lifeventure / inne modele ręczników szybkoschnących: www.lifeventure.com/products/washgear
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry – Oeko-Tex: www.oeko-tex.com 
• historia Oeko-Tex / Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Oeko-tex
• opis technologii Polygiene®: www.polarsport.pl/polygiene__.html 

Wykorzystane technologie:

do testów dostarczyła firma: 

www.ravenco.eu

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów 
ręcznika marki Lifeventure model SoftFibre Advance Trek Towel

oficjalna strona marki:

www.lifeventure.com

tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
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