
Nazwa: zimowe turytstyczne buty męskie
Model: Arpenaz Snow 200
Producent: Quechua
Podeszwa: producencka / essensole / miękka / bieżnik 
4mm
Waga: 800g dla numeru 39 / 1040g dla numeru 43
Materiały: tkaniny i materiały syntetyczne
Wodoodporność i oddychalność: TAK / membrana 
Novadry™
Membrana: TAK / Novadry™, Stratermic™
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Wyściółka wnętrza buta: syntetyczna / membrana 
Stratermic™
Inne: wszyty na całej długości język, logo Quechua na 
boku buta, wstawki usztywniające nos i piętę buta, wstawki
wzmacniające oczka dla sznurówek

Termoizolacja (dane producenta):
• izolacja  termiczna  w  spoczynku:  Dopuszczalna

temperatura użytkowania -14°C (30-minutowy test
statyczny)

• izolacja  termiczna  podczas  aktywności:
dopuszczalna temperatura użytkowania -23°C (test podczas 40 min. aktywności)

Przeznaczenie: 
Lekkie  i  tanie  buty,  o  bardzo  dobrej  izolacji  termicznej,  wodoodporności,  oddychalności,  oraz
przyczepności. Przeznaczone do zimowej turystyki górskiej, w łatwym i średnio trudnym terenie górskim,
z wyłączeniem turystyki w rakietach śnieżnych. 

Ogólna charakterystyka:
Kolejny z modeli butów firmy Quechua które były testowane w dziale „Sprzęt”, przyznam się tutaj że
lubię produkty tej  Francuskiej  firmy,  gdyż są one zazwyczaj  (nie  zawsze)  doskonałym kompromisem
pomiędzy jakością, a ceną. Nie inaczej jest i w przypadku testowanego modelu buta Arpenaz Snow 200,
buty są przedstawicielem linii  produktów ekonomicznych,  pozbawionych wszelkich „wodotrysków”, o
maksymalnie  uproszczonej  budowie,  z  zachowaniem  jednak  wysokiej  jakości,  estetyki,  oraz
funkcjonalności. Model ten został pomyślany tak by był jak najbardziej atrakcyjny cenowo, a przy tym
oferował dobre parametry wodoodporności, paro przepuszczalności i komfortu użytkowego. 

O  dobrą  wodoodporność  butów  dba  producencka  membrana  Novadry™,  która  swoją  skuteczność
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potwierdziła  już  w  innym testowanym  modelu  butów  tej  firmy  –  Inuit  (<<opis  tutaj>>),  prócz  tego
podobnie jak wspomniane buty Inuit, również buty Arpenaz Snow 200 wyposażono w wyściółkę z tkaniny
Stratermic™ zapewniającej należyty komfort termiczny i współpracującej z membraną Novadry™ przy
transporcie nadmiaru wilgoci z wnętrza buta. 

Model posiada prostą budowę, jedyne estetyczna wstawki to logo producenta na boku butów, oraz metka
tuż przy rancie cholewki z nazwą membrany Novadry™. Całość posiada stonowaną kolorystykę, dostępne
są tutaj dwa warianty buty brązowe i szare. W obu przypadkach wstawki w cholewce pozostają w zgodzie
z  ogólną  kolorystyką.  Cholewkę  wykonano  w  całość  z  tkanin  syntetycznych,  na  nosku  i  pięcie
zastosowano wstawki z  materiału syntetycznego,  lekko je usztywniające.  Język został  wszyty na całej
długości  i  stanowi integralną część cholewki.  Zastosowano prosty,  niewyszukany system sznurowania.
Buty wyposażono w producencka podeszwę, stosowaną w wielu modelach firmy Quechua „essensole” -
jest  to  ekonomiczny  odpowiednik  dla  podeszwy  typu  Vibram,  które  charakteryzują  się  dobrym
współczynnikiem izolacji, oraz przyczepności. W modelu  Arpenaz Snow 200 jest to miękka, profilowana
podeszwa, z bieżnikiem o grubości 4mm. Na wyróżnienie zasługuje również fakt dwu letniej gwarancji. 
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http://s-nikiel-mojegory.pl/sprzet/opisy/buty.inuit/butyinuit.index.html%20


Testy w terenie...
Tyle tytułem informacji o budowie i wyglądzie... czas teraz na wyniki testów terenowych. Model  Arpenaz
Snow 200 zakupiłem dla nader wymagającego użytkownika,  to jest kilkunastoletniego chłopaka,  który
wiadomo że nie będzie zwracał uwagi na błoto, kamienie, czy mokry śnieg. Notabene również ze względu
na fakt iż rozmiar stopy w tym wieku wciąż się zmienia, warto zapewne zakupić model o tak dobrym
stosunku ceny do jakości, bowiem jeśli nadejdzie moment wymiany obuwia, koszt będzie znaczny niższy
niż w przypadku droższych rozwiązań innych firm. 

Pierwsze testy pomimo iż teoretycznie już zaawansowaną zimą, bo w połowie grudnia, odbyły się w iście
jesiennej aurze. Temperatura wahała się pomiędzy +9 do +5°C , a szlak wypełniała mieszanka błota i liści.
Teoretycznie więc warunki te nie do końca były tymi do jakich buty zostały zaprojektowane, pomimo to
sprawdziły się one w nich wyjątkowo dobrze. 

Buty przez całą liczącą blisko 6 godzin trasę, w dość przecież wysokich temperaturach doskonale radziły
sobie  z  transportem wilgoci  z  wnętrza  cholewki,  również  pod  względem wodoodporności  trudno  im
cokolwiek zarzucić, pomimo brodzenia w błocie, na przemian z mokrymi liśćmi pozostały one wewnątrz
suche.  W tych jesiennych warunkach, pomimo iż teoretycznie podeszwa nie została przystosowana do
takich  warunków,  zachowywała  ona  dobrą  przyczepność,  zapewniając  stabilny  chód  po  dość  śliskim
chwilami podłożu. 

Pewnym mankamentem który ujawnił swoją obecność tuż po starcie, jest fakt iż model  Arpenaz Snow 200
wymaga dość starannego ułożenia języka i zasznurowania. Niedbałe wykonanie tej  czynności skutkuje
uciskaniem podbicia stopy. Trudno jednak uznać to za wadę butów, jest to wynik zastosowania wszytego,
podbitego ociepleniem języka, co jest pokłosiem ich zimowego przeznaczenia, jest to raczej więc czysta
uwaga użytkowa. 
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Po powrocie do domu i umyciu butów, na podeszwie widoczne były ślady lekkich otarć bieżnika, jednak i
to trudno uznać za wadę modelu Arpenaz Snow 200, jako że jest to model przewidziany przede wszystkim
do  warunków  śniegowych,  stąd  ma  on  zaimplementowaną  miękką,  elastyczną  podeszwę,  gdyż  takie
rozwiązanie  pozwala  zachować  o  wiele  większą  przyczepność  na  śniegu  niż  w  przypadku  twardych
zelówek, ceną jednak za to jest większa wrażliwość mechaniczna na ścieranie. 

Drugi test wypadł nareszcie w prawdzie zimowych warunkach, w dodatku przy jak się okazało tęgich
mrozach w graniach nawet -19°C, oraz zmrożonym, świeżym śniegu. Trasa liczyła, naszym oczywiście
tempem, łącznie około 6 godzin (według map około 4 godzin). W tych warunkach model  Arpenaz Snow
200 mógł wreszcie rozwinąć skrzydła i pokazać prawdziwą swoją wartość, lub... wady. 

Tym  razem  sam  sprawdziłem  czy  buty  zostały  należycie  założone  i  zasznurowane,  toteż  problem
uciskającego języka już się nie powtórzył. Na trasie wiele razy bawiliśmy się w kopnym śniegu, było tez
kilka dłuższych postojów w otwartym terenie, nie bez znaczenia dla testów jest też fakt iż wiał dość silny
mroźny  wiatr,  dodatkowo  obniżając  temperaturę  powietrza.  Teoretycznie  producent  gwarantuje  dobry
komfort termiczny w ruchu w zakresie temperatury do -23°C, oraz spoczynkowy (w teście czas przerwy
według informacji  ze strony produkty wynosił  30 minut)  do -14°C i  w praktyce  oba ta  parametry są
rzeczywiste,  a  nawet  posiadające  bezpieczny zapas,  gdyż  jak wspomniałem tamtego dnia  temperatura
spadła  nawet  do  -19°C  i  w  tych  warunkach  podczas  około  25  minutowej  przerwy buty  zapewniały
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doskonały komfort termiczny. 

Bardzo  dobrze  również  radziła  sobie  membrana  Novadry™,  wraz  z  wkładką  Stratermic™,  nie
dopuszczając do przemoczenia, ani przegrzania stopy. Po całym dniu wędrówki buty pozostały wewnątrz
suche.  Warto  również  dodać  że  cholewka,  zapewne  za  sprawą  technologii  Stratermic™  nie  „łapie”
zapachów. 

Konserwacja:
Jak  wszystkie  buty  wyposażone  w  membrany  model  Arpenaz  Snow  200  okresowo  powinien  być
konserwowany za pomocą środków do obuwia z membranami, co ma na celu regenerację ich właściwości i
przedłużenie żywotności. 

Poza wymogiem okresowej odnowy konserwacji, model nie sprawia żadnych trudności w utrzymaniu w
czystości. Tkaniny z których został wykonany nie chłoną brudu, łatwo dają się czyścić szczotką i wilgotną
szmatką. 

Przykładowe środki do konserwacji modelu butów z membranami Novadry™:
• Novadry™ Spray (opis <<tutaj>>)
• Spray Wet Proof MEINDL (strona produktu w Decathlon <<tutaj>>)

Podsumowanie: 
Pomimo swego minimalistycznego wyglądu trudno cokolwiek zarzucić butom Quechua Arpenaz Snow
200, posiadają one wszystkie niezbędne cechy by zapewnić wysoki komfort termiczny i użytkowy podczas
zimowych  wycieczek.  Konstatując  to  z  nader  atrakcyjną  ceną,  faktem że  zostały  one  wyposażone  w
skuteczną  membranę,  oraz  dwu  letnim  okresem  gwarancji,  z  całą  pewnością  warto  buty  te  polecić,
szczególnie  dla  naszych  juniorów,  u  których konieczność  wymiany obuwia  jest  dość  przecież  częsta.
Pamiętać  jednak  należy  by  starannie  układać  język  i  sznurować  model,  oraz  o  ograniczeniach
wynikających z ich przeznaczenia.
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http://www.decathlon.pl/impregnat-do-butow-wet-proof--id_8222199.html
http://zyciepisanegorami.pl/impregnat-novadry


Zalety:
• niska cena
• wysoka wodoodporność
• niska waga
• skuteczna membrana Novadry™
• doskonała izolacja termiczna / wyściółka wnętrza buta Stratermic™
• dobra przyczepność zelówki na śniegu
• skuteczny transport wilgoci w wnętrza buta
• trwałość i dobre wykonanie
• 24 miesiące gwarancji
• wysoki komfort użytkowy

Wady:
• brak

Data zakupu: październik 2014/ buty zakupione w sklepie Decathlon Bielsko-Biała
Cena w chwili zakupu: 99,90 zł
Cena na dzień 23.01.2015: 99,90 zł

Powiązane opracowania w dziale „Sprzęt”:
• buty z membraną Novadry™,  oraz Stratermic™ - Quechua model Inuit: http://zyciepisanegorami.pl/buty-quechua-inuit 

• spray do konserwacji butów z membranami Novadry™: http://zyciepisanegorami.pl/impregnat-novadry 

Przydatne linki:
– Sklep Decathlon / strona z butami Quechua Arpenaz Snow 200: http://www.decathlon.pl/buty-turystyczne-zimowe-

mskie-arpenaz-snow-200-id_8285136.html#avantages 

– Strona sieci sklepów Decathlon: http://www.decathlon.pl/ 

Technologię: 

opracowanie i zdjęcia: 
Sebastian Nikiel

06.08.2017

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