
Nazwa: wodoodporne, zimowe, turystyczne 
buty damskie
Model: Arpenaz Snow 200 Lady
Producent: Quechua
Podeszwa: producencka / essensole / miękka / 
bieżnik 4mm
Waga: 980g dla numeru 39
Dostępne numery: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Dostępne kolory: brązowe / czarne / jasny 
fiolet / ciemny fiolet
Materiały: tkaniny i materiały syntetyczne
Wodoodporność i oddychalność: TAK / 
membrana Novadry™
Membrana: TAK / Novadry™, Stratermic™
Gwarancja: TAK / 24 miesiące

Cholewka: wysoka / tekstylna / miękka
Wyściółka wnętrza buta: syntetyczna / membrana Stratermic™
Inne: język zintegrowany z cholewką, logo Quechua na boku buta, wstawki wzmacniające nos i piętę 
buta, zapięcie na szeroki rzep

Termoizolacja (dane producenta):
• izolacja termiczna w spoczynku: Dopuszczalna temperatura użytkowania -5°C (30-minutowy test

statyczny)
• izolacja  termiczna  podczas  aktywności:   dopuszczalna  temperatura  użytkowania  -19°C  (test

podczas 40 min. aktywności)

Przeznaczenie: 
Lekkie i  tanie  buty,  o  dobrej  izolacji  termicznej,  wodoodporności,  oddychalności,  oraz przyczepności.
Przeznaczone  do  zimowej  turystyki  po  ternie  równinnym,  w  łatwym  terenie  górskim  (nie  według
specyfikacji producenta), oraz codziennego miejskiego użytkowania w okresie zimowym. 

Ogólna charakterystyka:
Drugi  z  testowanych  przedstawicieli  tanich  butów  zimowych  firmy  Quechua,  o  szerokim  spektrum
potencjalnych zastosowań, a równocześnie pierwszy opisywany model damski. Buty model Arpenaz Snow
200 Lady posiada wiele zbieżnych cech z opisanymi w dziale „Sprzęt” tanimi męskimi, zimowymi, butami
Arpenaz Snow 200 Men, o czym świadczy również pochodna nazwa. 

Buty firmy Quechua - Arpenaz Snow 200 Lady dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych

Z tego właśnie powodu w modelu Arpenaz Snow 200 Lady natrafimy na dokładnie te same rozwiązania
technologiczne,  mamy  więc  producencką  podeszwę  z  linii  „essensole”,  która  stanowi  ekonomiczny
odpowiednik  drogich  podeszew  jak  choćby  Vibram.  Podeszwa  ta  charakteryzuje  się  dość  dobrą
przyczepnością w warunkach zalegania pokrywy śnieżnej, oraz w tym przypadku dużą elastycznością, i
4mm  grubością  bieżnika.  Podobnie  wyposażono  je  w  membranę  Novadry™,  dbającą  o  dobrą
wodoodporność. Przypomnę tutaj że membrana ta była już opisywana w dwóch modelach butów firmy
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Quechua, wymienionych Arpenaz Snow 200 Men, oraz butach Inuit. Testowane damskie buty  Arpenaz
Snow 200 Lady wyposażono w wyściółkę z termoaktywnej tkaniny Stratermic™, która wraz z membraną
Novadry™ współpracuje przy transporcie wilgoci z wnętrza obuwia, równocześnie nie dopuszczając do
wychłodzenia, czy przegrzania stopy. 

Buty Arpenaz Snow 200 Lady wyposażono w membranę Novadry™ i producencką podeszwę  essensole

Tyle o podobieństwach...  sam wygląd i budowa cholewki są już zupełnie odmienne od wymienionych
powyżej  butów.  Jednym  co  łączy  model  damski  Arpenaz  Snow  200,  z  męskim  to  ich  ascetyczny,
minimalistyczny wygląd,  co  oczywiście  jest  następstwem ich  budżetowego rodowodu.  Buty posiadają
prostą  budowę,  wykonane  są  w  całość  z  tkanin  syntetycznych,  ich  grubo  ocieplany  język  stanowi
integralną część z cholewką. Zastosowano prosty system zapięcia, oparty na szerokiej patce i rzepie. Na
nosku i pięcie zastosowano wzmacniające te obszary wstawki. 

Model posiada proste zapięcie na patkę i rzep, który jest równocześnie jednym z jego mankamentów, z czasem bowiem rzep zaczyna tracić swoje właściwości. Buty wyposażono we wzmocnienia na noskach i pięcie.

Buty są doskonale ocieplone, a wewnętrzna wyściółka jak już wspomniałem wykonana została z tkaniny
Stratermic™. Poszycie zewnętrzne cholewki charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Jedyne
elementy ozdobne to logo firmowe na cholewce, oraz metka z nazwą zastosowanej membrany.
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Budowa damskich butów Arpenaz Snow 200, oraz zastosowane rozwiązania wymuszają określony typ
możliwych zastosowań. Model przeznaczony jest przede wszystkim do pieszej turystyki zimą w terenach
równinnych,  jednak  jak  doświadczenia  wykazały  sprawdza  się  również  doskonale  w  łatwym  ternie
górskim, jak i w codziennym miejskim użytkowaniu. 

Buty Arpenaz Snow 200 Lady posiadają bardzo prostą budowę, nawiązującą do klasycznych „śniegowców” wnętrze obuwia wyścielono tkaniną typu Stratermic™, odpowiadającej za utrzymanie 
właściwej ciepłoty, oraz współpracuje z membraną w transporcie wilgoci z wnętrza buta nie dopuszczając do zapocenia stóp.

Buty użytkowane są dość intensywnie w warunkach miejskich przez moją Małżonkę, ale  zdarzały się
również  w  nich  wypady  na  dłuższe  spacery  i  szlaki  Beskidu  Śląskiego.  W  każdym  z  tych  typów
aktywności  sprawdziły  się  one  doskonale  zapewniając  ciepło,  dobrą  amortyzację  (ze  względu  na
sprężystość i grubość podeszwy), przyczepność i paro przepuszczalność. 

Model jak na śniegowce przystało posiada grubą, z 4mm bieżnikiem zelówkę firmy Quechua – essensole, dobrze izolującą od podłoża, oraz amortyzującą chód.

Mankamenty modelu Arpenaz Snow 200 Lady również wynikają z ich budowy... pierwszym z nich jest
zastosowany system zapięcia, sądzę że to waśnie głównie on ogranicza możliwość ich zastosowania w
górskich  wypadach.  Jak  każdy  rzep  tak  i  ten  z  czasem zaczyna  on  się  zużywać,  a  co  gorsza  łapać
zanieczyszczenia,  co  prowadzi  do  stopniowego  ograniczenia  jego  skuteczności.  To  zaś  skutkuje
niepewnym trzymaniem na nodze, co mieć miejsca w obuwiu stricte górskim absolutnie nie powinno.
Drugim mankamentem jest miękka cholewka, nie stabilizująca w żaden sposób stawu kostki. 

Co  ciekawe  pomimo  iż  zarówno  model  męski,  jak  i  damski  Arpenaz  Snow  200  posiadają  te  same
rozwiązania technologiczne, model męski oferuje skuteczniejszą termoizolację od damskich. Odpowiednio
model męski Arpenaz Snow 200 Men:

• izolacja termiczna w spoczynku: dopuszczalna temperatura użytkowania -14°C (30-minutowy test
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statyczny)
• izolacja  termiczna  podczas  aktywności:   dopuszczalna  temperatura  użytkowania  -23°C  (test

podczas 40 min. aktywności)
opisywany model damski  Arpenaz Snow 200 Lady: 

• izolacja termiczna w spoczynku: Dopuszczalna temperatura użytkowania -5°C (30-minutowy test
statyczny)

• izolacja  termiczna  podczas  aktywności:   dopuszczalna  temperatura  użytkowania  -19°C  (test
podczas 40 min. aktywności)

Porównanie dwóch należących do tej samej linii modeli butów – męskich butów zimowych Arpenaz 200 Snow Men, oraz omawianego modelu damskiego Arpenaz 200 Snow Lady.

W obu modelach, damskim i męskim zastosowano wiele tych samych rozwiązań, oba posiadają membranę Novadry™, poszycie wewnętrzne z tkaniny Stratermic™, oraz zelówki  essensole. 
Różni je natomiast diamteralnie sam wygląd, choć oba minimalistyczne każdy z nich posiada inny typ zapięcia buta, męskie klasyczne sznurowadła, damski wyłącznie rzep, ma to duży

wpływ na ich potencjalne zastosowanie. 

Model Arpenaz Snow 200 Lady użytkowany był aktywnie w graniach górnej normy przewidzianej przez
specyfikację  producenta,  oraz  niższej  spoczynkowej,  w  temperaturach  około  -10°C,  w  każdych  z
wymienionych  zakresów  bardzo  dobrze  się  sprawdzając.  Po  kilkugodzinnym  marszu  buty  pozostały
wewnątrz suche, zapewniając dobry komfort termiczny stóp. 

Buty Quechua Arpenaz Snow 200 Lady zostały przetestowane podczas codziennego miejskiego użytkowania, spacerów, jak i okazjonalnych, krótkich wypadów w Beskidy, 
w każdych z tych warunków zapewniały dobry komfort termiczny, jednak ich ograniczenia wynikające z budowy i zdolności do zapewnienia ciepła znacząco ograniczają ich użytkowanie w górach. 

Konserwacja:
Jak wszystkie buty wyposażone w membrany, model Arpenaz Snow 200 Lady okresowo powinien być
konserwowany za pomocą środków do obuwia z membranami, co ma na celu regenerację ich właściwości i
przedłużenie żywotności. 
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Poza wymogiem okresowej odnowy membrany, 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: 
Buty Arpenaz Snow 200 Lady są typowym przedstawicielem segmentu ekonomicznej  odzieży.  Są one
zaprojektowane  z  myślą  bardziej  o  codziennym użytkowaniu,  okazjonalnych  spacerach  w śniegu,  niż
użytkowaniu  w górach.  Wybierając  ten  model  trzeba  być  tego świadomym.  Nie  sprawdzą  się  one  w
wielogodzinnych marszrutach  górskich,  ale  sprawdza się  doskonale  w trakcie  okazjonalnych,  krótkich
wypadów zimą na prostych szlakach beskidzkich. 

Nie wątpliwymi zaletami modelu są zastosowana membrana, oraz termoaktywna tkanina, bardzo dobre
właściwości  termiczne,  model  Arpenaz  Snow  200  Lady  jest  też  komfortowy  i  lekki.  Jeśli  więc
poodszukujecie  prostego modelu,  o dobrym stosunku ceny do jakości,  z zastrzeżeniem ich ograniczeń
użytkowych, jest on godną uwagi propozycją. 

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:
• nietrwały system zapinania oparty na rzepie

Data zakupu: październik 2014/ buty zakupione w sklepie Decathlon Bielsko-Biała
Cena w chwili zakupu: 79,90 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:
– Strona sieci sklepów Decathlon: http://www.decathlon.pl/ 
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Technologię: 

       1              2               3                 4                     5

Opis zastosowanych symboli (ze strony producenta):
1. Przyczepność / Bieżnikowana podeszwa z kauczuku z 4 mm wypustkami: przyczepność na śniegu.
2. Nieprzemakalność / Wodoodporna i oddychająca membrana Novadry®, by stopy pozostawały suche.
3. Amortyzacja / Amortyzacja pięty: system CS zapewnia wygodne chodzenie.
4. Izolacja termiczna w spoczynku / Dopuszczalna temperatura użytkowania -5°C (30 minutowy test statyczny).
5. Izolacja termiczna podczas aktywności / Dopuszczalna temperatura użytkowania: -19°C. (test podczas 40 min. 

aktywności).

opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych: 
Sebastian Nikiel

06.08.2017

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