
Nazwa: męskie buty trekingowe
Typ: trzy sezonowe / wiosna / lato / jesień
Model: Hot Rock Mid
Producent: Karrimor
Podeszwa: Karrimor
Sztywność podeszwy: średnia
Podeszwa materiały: 

• guma węglowa
• pianka o wysokiej gęstości EVA

Waga: 1 kg / para (dla numeru 39)
Materiały cholewki: 

• zamsz
• tkanina syntetyczna

Wodoodporność: TAK
Paro-przepuszczalność: TAK 
Membrana: TAK / membrana producencka / WeatherTite
Dostępne kolory: 

– niebieskie + czarne i szare wstawki
– zielone + czarne i szare wstawki
– pomarańczowe + czarne i szare wstawki
– czarne + żółte akcenty

Wymienna wkładka: TAK
Wyściółka wnętrza buta: syntetyczna
Wszyty język: TAK / na całej długości
Dostępne rozmiary: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Inne: system szybkiego sznurowania z listwą ochronną, logo Karrimor na pięcie i języku, zapiętek i nos 
wzmacniany dodatkową warstwą tkaniny syntetycznej, nosek oblany gumą, podcięty obcas, usztywnienie 
pięty, dodatkowa poduszka w rejonie ścięgna achillesa wewnątrz cholewki

Przeznaczenie: 
Zaawansowane  technologicznie  męskie  buty  trekingowe  przeznaczane  do  pieszych  wędrówek  w
zróżnicowanym terenie górskim od łatwego po trudny, z wyłączeniem turystyki lodowcowej. Przeznaczone do
użytkowania w wyższych temperaturach, w trzech sezonach: wiosna, lato, jesień. 

Ogólna charakterystyka:
Buty górskie  renomowanego  angielskiego  producenta  sprzętu  outdoorowego,  firmy Karrimor,  model  Hot
Rock Mid. Pierwszą rzeczą jaka rzuca się w oczy podczas oględzin butów jest ich nowoczesny design, oraz
dostępne  zróżnicowane  warianty  kolorystyczne,  od  spokojnego  i  klasycznego  wariantu  czarnego,  przez
zielone, ciemnopomarańczowe, po niebieskie. Trzeba tu dodać że kolory te dotyczą wstawek wykonanych z
nubuku,  oraz  paska  pianki  EVA w  środkowej  części  zelówki,  natomiast  wszystkie  inne  wstawki  są  w
odcieniach czarnego i szarego. Wyjątkiem jest wariant w kolorze czarnym, który cały został utrzymany w tej
tonacji poza paskiem EVA i kolorem sznurowadeł. Kolorowe wstawki z nubuku nie mają większego znaczenia
z punktu widzenia odporności buta na wodę, oraz transportu wilgoci z jego wnętrza, mają one raczej znacznie
estetyczne. 
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Sama cholewka ma budowę „hybrydową” i jest wykonana z kilku rodzajów tkanin, wspominanych wstawek z
nubuku,  oraz  zaawansowanych  tkanin  syntetycznych,  w  tym  głównie  z  sześciowartościowej  tkaniny,
zawierającej membranę WeatherTite, odpowiedzialną za paro-przepuszczalność, oraz za wodoodporność. Inne
użyte takiny to skóropodobne wstawki syntetyczne,  lecz wielokrotnie  od naturalnej  odporniejsze,  którymi
obszyto cały nos i piętę, chroniące cholewkę, oraz nasze palce przed kamieniami. 

Przyglądając się butom kolejne rzeczy, które zwracają uwagę to profil cholewki, ścięty w taki sposób by nie
utrudniać podchodzenia pod strome stoki, co walnie wpływa na komfort użytkowania butów. Również w tym
miejscu warto dodać że w rejonie ścięgna achillesa wewnątrz cholewki dodano krótką poduszkę, dodatkowo
chroniąca  ścięgno,  to  kolejne  z  zastosowanych  rozwiązań  podnoszących  wygodę  użytkownika,  oraz
predysponujących buty do długich  tras.  Sama cholewka została  usztywniona,  doskonale  stabilizując  staw
skokowy. 

Model Hot Rock Mid wyposażono w klasyczny w tej klasie butów, system szybkiego sznurowania, składający
się  z  ośmiu  par  metalowych  oczek,  oraz  trzech  par  haczyków,  z  których  najniższa  para  jest  cofnięta,
przeciwdziałając  poluzowaniu  sznurówek.  Rozwiązaniu  temu  trudno  cokolwiek  zarzucić,  od  wielu  lat
stosowane, sprawdza się znakomicie. W tym jednak przypadku producent zastosował nieszczęśliwe niezbyt
przemyślane konstrukcyjnie oczka. Zostały one co prawda wykonane w precyzyjny sposób z metalu, mocno
przytwierdzone do skóry cholewki, lecz ich uszka prowadzące sznurówkę zostały zamocowane na krótkich
trzpieniach do części  przytwierdzonej  do buta.  W wyniku tego może się  zdarzyć  że  przy mocniejszym i
jednostronnym pociągnięciu za sznurówkę mogą one z nich spaść, co też się wydarzyło. Problem udało się
jednak  wyeliminować  ściskając  wszystkie  oczka  kleszczykami,  od  tamtego  zabiegu  nie  wystąpiły  już
problemy,  acz trzeba po zakupie na to zwrócić uwagę, czy oczka nie są zbyt  rozszerzone.  Jest to jedyny
zaobserwowany mankament tego modelu butów. 
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Również  klasycznie  wyposażono  buty  we  wszyty  na  całej  długości  język.  Został  on  tez  dodatkowo
wyposażony  w  miękką  poduszkę  po  stronie  wewnętrznej.  Producent  wyposażył  buty  w  swoja  firmową
zelówkę. Posiada ona trzy-warstwową budowę, warstwa górna i dolna wykonane są z odpornej na ścieranie
gumy węglowej, a środkowa, barwiona pod kolor danego wariantu buta, ze sprężystej pianki EVA. To właśnie
ta warstwa odpowiedzialna jest za amortyzacją naszych kroków, co wydanie poprawia jakość użytkowania
obuwia,  szczególnie  podczas  długich  marszów  z  obciążeniem.  Od  strony  praktycznej  zelówka  bardzo
pozytywnie wypadła podczas testów na mokrej trawie, w błocie, oraz wielogodzinnych marszów, nie ślizga
się, ani nie łapie błota. 

Testy terenowe:
Buty Karrimor Hot Rock Mid zakupione zostały dla nastoletniego, młodego mężczyzny. Były one testowane
w warunkach beskidzkich, zarówno podczas pogody, jak i po deszczu. Doświadczyły więc głębokiego błota,
mokrej trawy, oraz brodzenia w kałużach i strumieniach. W każdej z tej sytuacji sprawdziły się znakomicie,
buty  wewnątrz  pozostały  suche,  a  zelówka  przyczepna.  Równie  dobrze  radziły  sobie  z  zachowaniem
właściwej cyrkulacji powietrza, skutecznie chroniąc stopy przed przegrzaniem, pomimo długich marszów w
wyższych temperaturach. 
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Jedynym niuansem, nie będącym jednak w żadnym razie wadą modelu, jest konieczność starannego ułożenia
podczas zakładania tylnej poduszki na ścięgnie achillesa, w przeciwnym razie ze względu na swą objętość
może ona zamiast podnieść, wydatnie obniżyć komfort użytkowania butów. 

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalety modelu  Hot Rock Mid, jeśli poszukujemy wygodnego, trzy
sezonowego górskiego obuwia, z całą pewnością jest on wart zakupu i swojej ceny, tutaj jednak uwaga – buty
w cenie regularnej w UK są dość drogie, choć nie przewyższają nawet wówczas cen innych modeli z tej półki
jakościowej (około 350zł), jednak firma Karrimor, oraz jej partnerzy często sprzedają go w cenie promocyjnej,
wówczas ich cena może spaść nawet do około 100zł, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. 

Zalety:
• bardzo dobry stosunek ceny do jakości (dla ceny promocyjnej)
• skuteczna membrana WeatherTite
• wodoodporność
• nowoczesne wzornictwo
• dobra przyczepność zelówki
• wysoki komfort noszenia
• dobry transport wilgoci z wnętrza buta
• pianka EVA skutecznie tłumiąca uderzenia stóp o podłoże (środkowa warstwa zelówki)
• staranne wykończenie
• wybór wśród czterech wariantów kolorystycznych
• system szybkiego sznurowania
• wszyty na całej długości język
• wzmocnienia na nosku i pięcie

Wady:
• spadające z trzpieni oczka dla sznurówek

Kod produktu: 182215   

Data zakupu: marzec 2014
Promocyjna cena w chwili zakupu: 19,50 £ / 100,50 zł*
Cena regularna: 69,99 £ / 350 zł*
Zakupiono w: online w sklepie marki Karrimor (UK)
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*ceny w złotych podane dla ceny funta angielskiego – 5,15 zł

Technologie: 
Przydatne linki:
Strona firmowa Karrimor (UK): http://www.karrimor.com/ 
Polska strona firmowa Karrimor wyłącznie z plecakami (PL): http://karrimor.pl/ 
Sklep online Karrimor (UK): http://store.karrimor.com/  

opracowanie i zdjęcia: 
Sebastian Nikiel

06.08.2017

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