
Producent: Quechua
Model: Arpenaz 100 Mid Warm
Typ: męskie buty zimowe
Przeznaczenie: turystyczno–miejskie 
Pora roku: zima
Dostępne rozmiary: 39-47
Wariant damski: TAK
Dostępne kolory: ciemnoszary, brązowy, czarny
Podeszwa: SNOWCONTACT

• budowa warstwowa:
◦ podeszwa zewnętrzna kauczuk
◦ podeszwa środkowa pianka EVA

Waga: 850g para / 425g but / dla numeru 43
Cholewka: 

– cholewka z tkaniny syntetycznej
– wstawki ze skóry syntetycznej
– wyściółka wnętrza buta Stratermic™ 
– futerko syntetyczne
– wkładka syntetyczna

Wodoodporność: NIE
Oddychalność: TAK / Stratermic™
Membrana: NIE
Zastosowane technologie: 

• Stratermic™
• SNOWCONTACT 
• Essensole

System szybkiego sznurowania: TAK 
Gwarancja: 2 lata
Cena na dzień 10.01.2015: 99,99zł (info: www.decathlon.pl)
Ograniczenia w użytkowaniu: nieodpowiednie do rakiet śnieżnych
Inne: syntetyczne wzmocnienie noska i pięty, usztywniania pięta

Przeznaczenie: 
Prosty i lekki, podstawowy model męskich butów zimowych przeznaczony do codziennego użytkowania
w warunkach miejskich, oraz podczas okazjonalnych, kilkugodzinnych wycieczek, w terenie równinnym.  

Tytułem wstępu...
Kolejny z testowanych w dziale „SPRZĘT” produktów francuskiej marki Quechua, sprzedawanej w sieci
hipermarketów Decathlon. Marki należącej do czołówki tych które mogę polecić wszystkim poszukującym
produktów  o  bardzo  dobrym  stosunku  jakości  do  ceny,  wykorzystującej  zaawansowane  rozwiązania
technologiczne, oraz cechujących się starannym wykonaniem i często długimi okresami gwarancyjnymi
(szczególnie dla plecaków). 

Tym razem przyjrzymy się  prostemu modelowi  męskich  butów zimowych  Quechua  Arpenaz  100  Mid
Warm,  które wzornictwem,  oraz  zastawanymi  technologiami  adresowane  są  do  mniej  wymagających
klientów, szukających dobrej  jakości  za  rozsądną cenę,  do podstawowych zastosowań,  tudzież  przede
wszystkim codziennego miejskiego użytkowania, oraz okazjonalnych wypadów po łatwym, równinnym
terenie. Pomimo że są one promowane jako buty męskie, szeroki wachlarz dostępnych numerów, od 39 aż
do 46, oraz nowoczesny, nawiązujący do młodzieżowych, sportowych butów design, sprawia że nadadzą
się one również doskonale dla młodszych użytkowników. Sam zakupiłem je dla szesnastolatka, któremu
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służą one już bezawaryjnie drugi sezon. 

Przyjrzyjmy się wyglądowi buta. Pierwszą rzeczą która zwraca uwagę, jak w przypadku większości innych
produktów Quechua, również tych tańszych, jest wysoka jakość wykonania. Cholewka sięgająca do kostki,
została  wykonana  z  tkaniny syntetycznej  o  podwyższonej  odporności  na  oddziaływanie  mechaniczne.
Przyznam się jeszcze kilka lata temu, jako że wywodzę się ze starej  górskiej  szkoły,  gdzie dobry but
równał się zawsze wysokiej jakości grubej skórze, miałem obawy przed butami z nubuku, oraz wszelkich
tkanin, szczególnie w zostawaniach zimowych, gdzie będą przecież nader często narażone na kontakt z
wodą.  Obawy  te  jednak  z  czasem,  w  toku  nabranej  praktyki  ustąpiły  miejsca  zachwytowi  nad
właściwościowymi tych ostatnich, gdyż z całą pewnością współczesne, zaawansowane tkaniny nie tylko
nie ustępują pod względem wodoodporności  skórze (oczywiście  wyposażone w dobrą membranę),  ale
również  pod  względem  wytrzymałości,  mają  przy  tym  niezaprzeczalną  przewagę,  że  połączone  z
membraną  oferują  znacznie  lepszą  oddychalność.  Dobrym  przykładem  są  tu  również  buty  zimowe
Quechua model Inuit których używam od ponad trzech lat (obecnie czwarty sezon / opis <<tutaj>>), a które
również zostały w całości wykonane z tkanin syntetycznych. 

Męskie buty zimowe Quechua Arpenaz 100 Mid Warm

Nie obawiałem się więc już specjalnie o wytrzymałość, oddychalność, oraz ciepłotę modelu Arpenaz 100
Mid Warm, miałem pewne obawy natomiast pod kątem wodoodporności tym bardziej że sam producent
milczy na ten temat, nie podając żadnych danych w tym zakresie, do tego jednak tematu powrócimy nieco
dalej.  Wokół  brzegu  buta  poprowadzono  niski  rant  z  grubszej,  karbowanej,  tkaniny  syntetycznej,
podnoszącym się w rejonie paców i pięty, chroniąc te obszary. W przypadku pięty dodano jeszcze jedną
warstwę podobnej, lecz gładkiej tkaniny, prócz tego sama pięta jest dodatkowo usztywniona. 

Cholewkę butów Arpenaz 100 Mid Warm wykonano z odpornej na uszkodzenia mechaniczne syntetycznej tkaniny, dodatkowo wokół zelówki
poprowadzono wąski otok, z wyższą wstawkę na palcach i pięcie, chroniące te obszary przed uderzeniami o kamienia, 

a w przypadku pięty dodatkowo ją usztywniając.
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Wstawka na pięcie składa się z dwóch warstw, rejon ten został dodatkowo usztywniony stabilizując staw skokowy. Górna część cholewki, w rejonie kostki
została wyposażono w podbitą pianką wstawkę ze sztucznej skórki nubukowej, z tyłu cholewki w jej osi dodano wieszaczek z tkaniny.

Powyżej pięty, w rejonie ścięgna achillesa dodano wstawkę z syntetycznej skóry nubukowej, nawiązującej
kolorem do wybranego wariantu kolorystycznego, w omawianym przykładzie w kolorze jasno brązowym,
wstawka w podanym kolorze znajduje się jeszcze na języku, acz już z tkaniny takiej samej jak cholewka.
Model  występuje  w  trzech  wariantach  kolorystycznych:  szary,  brązowy,  czarny.  Buty  nie  posiadają
wszystkiego języka, co uważam za dość poważny mankament, szczególnie biorąc pod uwagę że jest to
model przewidziany do użytkowania zimą... jest on połączony z cholewką wyłącznie krótkim szwem w
przedniej części cholewki, stąd trzeba pamiętać o jego właściwym ułożeniu. Język jest od spodu podbity
dodatkową warstwą pianki, dzięki czemu jest miększy, dobrze chroniąc przed uciskiem wiązadeł. W górnej
części,  podobnie  jak  ma  to  miejsce  w  rejonie  rantu  otoku  cholewki,  po  stronie  wewnętrznej  jest  on
podszyty syntetycznym futerkiem. 

Męskie buty zimowe Quechua Arpenaz 100 Mid Warm występują w kilku wariantach kolorystycznych, według specyfikcaji ze strony Dectahlon, w trzech,
faktycznie jednak pojawiają się aż cztery jego warianty, od lewej: brązowy (omawiany), ciemno niebieski, szary, oraz zdjęcie po lewej na dole czarne.

Model ten występuję również w wersji damskiej pod tą samą nazwą Arpenaz 100 Mid Warm, 
w dwóch wariantach kolorystycznych czerwonym i jasno beżowym

Buty wyposażono w wygodny, sprawdzony system szybkiego sznurowania, szeroko stosowany w butach
outdoorowych, oparty o pięć par metalowych oczek, oraz dwie pary, również z metalu haczyków, z których
przed ostatnia cofnięta jest do tyłu co przeciwdziała poluzowaniu się sznurowadeł. W modelu Arpenaz 100
Mid Warm zastosowano producencką zelówkę, przystosowaną przede wszystkim do warunków miejskich.
Bieżnik  posiada  specyficzny  kształt,  mający  poprawiać  odprowadzanie  błota  pośniegowego,  oraz
poprawiać przyczepność, jego głębokość to 4mm. Ma ona budowę strefową, zewnętrzną mającą kontakt z
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podłożem  zelówkę  wykonano  z  elastycznego  kauczuku,  bardzo  dobrze  trzymającym  się  śliskich,
zaśnieżonych, lub pokrytych śnieżnym błotem powierzchniach, oraz śródpodeszwę ze sprężystej pianki
EVA w rejonie podwyższenia w okolicy pięty. 

Mankamentem modelu jest brak wszytego języka, łączy się on z Cholewką tylko krótkim szwem...

Podeszwa ma płaski profil, bez podziału na sekcję obcasa i śródstopia, podwyższenie ukryto w jej wnętrzu.
To kolejne nawiązanie do miejskiego, pozostającego w zgodzie z obecnymi trendami, designu. Zelówka
jest  stosunkowo  miękka,  warto  tu  jeszcze  wspomnieć  że  została  ona  wykonana  w  producenckiej
technologii  SnowContact,  według  informacji  ze  strony  produktu  w  sklepie  Decathlon,  oraz  marki
Quechua, jest  to specjalny dodatek do gumy, który w połączaniu ze wspomnianym bieżnikiem, ma za
zadanie zwiększyć przyczepność zelówki zimą. 

Model wyposażono w sprawdzony, powszechnie stosowany system szybkiego sznurowania, opary o stalowe oczka i haczyki, 
z których przedostatnia para jest cofnięta do tyłu, co przeciwdziała poluzowaniu sznurowadeł

Czas zajrzeć do wnętrza butów, jak już wspomniałem wewnętrzną stronę otoku cholewki, wraz z górną
częścią języka podszyto od spodu miękkim, podnoszącym komfort termiczny, syntetycznym futerkiem.
Pozostała natomiast część cholewki wyścielana jest przypominającą polar tkaniną typu Stratermic™ która
za zadanie ma zmaksymalizować komfort termiczny, nie dopuszczając do wychłodzenia, a równocześnie
przegrzania  stopy,  odpowiedzialna  jest  więc  pośrednio  również  za  transport  wilgoci  z  wnętrza  buta.
Tkanina tego typu powszechnie stosowana jest w produktach tej marki, sprawdza się doskonale w duecie z
membraną Novadry™ (również producencką), jak choćby w wymienionych butach Inuit (opis dostępny
jest  <<tutaj>>).  Nieco szkoda że nie  dodano tej  ostatniej  i  w tym modelu,  jest  to  jednak jak łatwo się
domyślić jeden z kompromisów pomiędzy jakością zastosowanych rozwiązań, a ceną modelu, ale też i
przewidzianych zostawań, gdyż buty Inuit są dedykowane typowo do działalności górskiej, z rakietami
śnieżnymi włącznie,  do  których omawiane buty Arpenaz  100 Mid Warm absolutnie  nie  powinny być
stosowane. 
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Do istotnych zalet modelu Arpenaz 100 Mid Warm należy z pewnością bardzo dobrej jakości strefowa, dwu warstwowa zelówka. Jej dolna część jest
wykonana w technologii SnowContact z gumy kauczukowej, charakteryzującej się bardzo dobrym trzymaniem na śniegu, oraz błocie pośniegowym, cechę
tę dodatkowo uwypukla głęboki na 4mm bieżnik o strefowej budowie. Warstwę wewnętrzną zelówki zlokalizowaną w rejonie pięty wykonano ze sprężystej

pianki EVA, ukrywającej podniesienie w rejonie pięty, dzięki czemu na zewnątrz ma ona płaski kształt.

Praktyka i podsumowanie...
Model służy już drugi sezon dorastającemu nastolatkowi, który jak to młody człowiek, jest bezwzględnym
sędzia dla każdego typu odzieży, szczególnie zaś butów, nie przejmuje się bowiem błotem, czy kałużą, lecz
po prostu w nie wchodzi, ze starannością wiązania też różnie bywa, tak więc można powiedzieć że fakt iż
po dwóch latach buty Arpenaz 100 Mid Warm praktycznie nie noszą śladów użytkowania są doskonałą
rekomendacją  ich  wytrzymałości  mechanicznej.  Turno  również  cokolwiek  zarzucić  im pod względem
wygody, wstawka z sprężystej pianki EVA w rejonie pięty doskonale amortyzuje uderzenia stóp o twarde
powierzchnie, a wyściółka Stratermic™ rzeczywiście zapewnia wysoki komfort termiczny. 

Rant cholewki, jak i szczyt języka pokryto od wewnątrz miękkim syntetycznym futerkiem, natomiast wnętrze modelu wyściela tkanina Stratermic™
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przypominającą w dotyku polar, charakteryzuje się ona doskonałymi właściwościowymi termoizolacyjnymi, 
oraz dobrym transportem nadmiary ciepła i pary z wnętrza buta.

Buty dobrze sobie również radzą, czego jak pisałem nieco się obawiałem, z rozmiękłym śniegiem i błotem
śnieżnym, nieco gorzej z deszczem, choć i tu jest całkiem nieźle biorąc pod uwagę brak membrany, oraz
ich cenę. Pierwsze oznaki zawilgocenia wnętrza pojawiły się dopiero po kilku godzinnej ekspozycji na
połączenie deszczu i błota pośniegowego, co równie ważne buty szybko schną. 

Nie zapomniano również o estetycznych dodatkach, na szczycie języka, nosku i pięcie dodano logo i nazwę marki Quechua. 
Model cechuje bardzo dobre, staranne wykończenie.

Podsumowując,  buty  Quechua  Arpenaz  100  Mid  Warm są  bardzo  dobrym  przykładem  rozwiązania,
wykorzystującego solidne materiały, zapewniającymi optymalny komfort termiczny, oraz dobre trzymanie
zelówki w warunkach zimowych na zróżnicowanych typach nawierzchni, skorelowanym z bardzo dobrym
stosunkiem ceny do jakości, jeśli więc poszukujecie tanich, butów do użytkowania na co dzień zimą, lub
krótkich spacerów, to jest to rozwiązanie ze wszech miar godne polecenia. 

Męskie buty zimowe Quechua Arpenaz 100 Mid Warm należą do produktów o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, należy jednak pamiętać
decydując się na ich zakup że są to buty zaprojektowane i przystosowanego do codziennego miejskiego użytkowania, z tylko okazjonalnymi wypadami w
teren, nie nadają się one do poruszania w terenie górskim. Jeśli jednak szukacie dobrych, wygodnych, oraz ciepłych butów na co dzień, nie kosztujących

majątku, są one jak najbardziej godnym uwagi wyborem...

Zalety:
• niska waga
• wysoki komfort użytkowania
• dobra przyczepność zelówki
• skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
• trwałość i staranne wykonanie
• skuteczna, podnoszące komfort termiczny tkanina poszycia wewnętrznego Stratermic™
• atrakcyjny design
• dobra amortyzacja (śródpodeszwa z pianki EVA)
• bardzo dobry stosunek jakość / cena
• dwu letnia gwarancja
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Wady:
• brak wszytego języka
• brak informacji o wodoodporności

Technologie: 
• Stratermic™
• SNOWCONTACT
• Essensole

Cena na dzień 10.11.2015: od 49,99zł (wariant szary, obecnie w promocji) do 99,99zł 

Cena, data i miejsce zakupu: Decathlon Bielsko-Biała / 20.10.2014 / 99,99zł

Przydatne linki: 
• Strona hipermarketu Decathlon / buty Quechua Arpenaz 100 Mid Warm: http://www.decathlon.pl/buty-zimowe-turystyczne-arpenaz-

100-mskie-id_8344344.html 
• Decathlon / sklep online: http://www.decathlon.pl/ 
• Polski sklep online marki Quechua buty Quechua Arpenaz 100 Mid Warm: http://www.quechua.pl/buty-arp-100-mid-warm-meskie-

id_208861-id2_8344344 

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel

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

12.01.2016
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