
Typ / nazwa: plecak turystyczny
Model: Faster
Producent: Berg Outdoor 
Waga: 1250g*
Materiały: poszycie b/d / pianka EVA 
Wodoodporność: TAK (impregnacja)
Zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy: NIE 
Kieszeń na pokrowiec przeciwdeszczowy: NIE 
Stelaż: usztywniany / z komorą powietrzną / dopasowujący się 
do pleców 
Pojemność: 35 litrów 
Komory: jedna
System kompresji rozmiarów plecaka: TAK
Pasy piersiowy i biodrowy: TAK / regulowane
Liczba kieszeni: łącznie sześć zewnętrznych kieszeni

– dwie boczne kieszenie siatkowe
– kieszeń z przodu plecaka na dole komory głównej
– kieszeń na klapie
– dwie kieszonki na pasie biodrowym

Dostęp do komory głównej od przodu: NIE / tylko przez 
klapę 
Możliwość troczenia: TAK / z boków i przodu pętle na kijki 

lub czekan / regulowane paski na spodzie dla karimaty, lub śpiwora
Camelbak (bukłak): NIE 
Klejone szwy: TAK (newralgiczne wokół zamków) 
Wodoodporne zamki: NIE
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Wymiary zewnętrzne: 32x16x48cm (szerokość / głębokość / wysokość)
Średnia cena na dzień 09.02.2015: od 159,00zł do 210zł (info www.ceneo.pl)
Dostępne warianty kolorystyczne: 3 / oliwkowy+wstawki piaskowe i szare / piaskowy+wstawki szare i 
beżowe / niebieski+wstawki beżowe i szare
Inne: wewnętrzna kieszeń na mapy, system płynnej regulacji wysokości stelaża nośnego, uchwyt transportowy,
drobne elementy odblaskowe, wyjmowana aluminiowa szyna stelaża nośnego, gwizdek sygnalizacyjny 
(zintegrowany z klamra pasa piersiowego)

* – waga rzeczywista zważona 1250g / podawana przez producenta 650g

Przeznaczenie: 
Lekki plecak, o zwartej budowie i pojemności 35 litrów, do szybkiego przemieszczania w terenie górskim,
podczas jednodniowych wypadów, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

Charakterystyka:
Od pewnego już czasu poszukiwałem plecak średniej  wielkości (do 40 litrów),  mającego zasłużyć mojego
starego  wiarusa  po  przeszło  ośmiu  letniej  bezawaryjnej  służbie,  a  przy  tym  będącego  jak  najlepszym
kompromisem pomiędzy ceną, a oferowaną jakością. I tak po przeszukaniu ofert różnych sklepów, zarówno
tych internetowych, jak i stacjonarnych, natrafiłem na niewiele mi mówiącą markę Berg Outdoor i jej model
plecaka - Faster 35l. Jak się okazało firma działa w branży sprzętu górskiego od przeszło 10 lat i pochodzi z...
Portugalii.  Ma  ona  w  swej  ofercie  wiele  zaawansowanych  modeli  plecaków,  czy  namiotów,  w  tym
wyprawowych, w chwili obecnej, głównie za sprawą sprzedaży w sieci internetowej, wchodzi ona również na
polski rynek. 

Wymienny model wydawał się spełniać wszystkie moje wymagania i  ten sposób stałem się jego posiadaczem.

1                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego
doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

http://www.ceneo.pl/31572190


Plecak  Berg  Outdoor  Faster  35l  został  zakupiony  przez  internet  i  gdy  tylko  dotarł  z  niecierpliwością
zaglądnąłem  do  kartonu.  Pierwsze  wrażenia  były  bardzo  pozytywne,  plecak  prezentował  się  nader
nowocześnie, sprawiał też wrażenia wysoce komfortowego, przemyślanego i pojemnego. 

Plecak wciąż mało znanej portugalskiej firmy Berg Outdoor Faster 35l w dwóch z trzech możliwych wariantów kolorystycznych

Cechą która uderza od razu jest  jego zwarta,  smukła budowa, nawiązująca do plecaków wspinaczkowych,
przeznaczonych  do  szybkiego  przemieszania  w  trudnym  ternie.  Notabene  podobieństwa  do  takowych  nie
kończą się tylko na pobieżnym wyglądzie, ale również i funkcjonalności, o czym poniżej. Po wzięciu do ręki i
bliższych oględzinach drugą rzeczą która rzuca się dość szybko w oczy jest... nietypowy rozmiar taśm nośnych,
wynoszący zaledwie 2cm i wykonane z miękkiego, niskiej jakości tworzywa klamry pasków. Waga... ani za
duża,  ani  wyjątkowa  mała,  raczej  prawidłowa  w  tej  klasie  plecaków.  Tu  jednak  trafiamy  na  ciekawą
rozbieżność...  strona  producenta  (link  na  końcu  opracowania)  zachwala  jego  ultra  niską  wagę  wynoszącą
zaledwie 650g, co zresztą potwierdzają metki (patrz zdjęcie), tymczasem faktyczna waga, pustego modelu to
blisko dwukrotnie więcej bo 1250g, nie jest to oczywiście specjalnie dużo, jednak należy o tym pamiętać, gdyż
również na stronach sklepów internetowych natrafimy na dane pobrane ze strony producenta, nijak mające się
do faktycznej wagi. 
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1 – z niewiadomych przyczyn producent podaje wagę plecaka Faset 35l równą 650g, gdy tymczasem zważony egzemplarz ważył 1250g
2 i 3 – plecak wyposażono w niskiej jakości klamry, oraz zaskakująco wąskie jak na plecak taśmy szerokości 2cm, nie budzą również zaufania uszka mocujące klamry do stelaża, na plus 
zasługuje natomiast gwizdek sygnalizacyjny, zintegrowany z klamrą pasa piersiowego (foto nr.3)

Opisując nadal budowę zewnętrzną plecaka na plus należy zaliczyć zmyślny system troczenia, oraz kompresji.
Model posiada paski regulowane klamrami z boku (po dwie pary), pozwalający zmniejszyć komorę główną, ale
i  dopiąć  do  plecaka  różne  akcesoria  sprzętowe,  prócz  tego  do  dyspozycji  mamy dwie  pętle  na  kijki,  lub
czekany,  dwie  pętle  na  dole,  oraz  dwa  regulowane  paski  na  spodzie,  umożliwiające  dopięcie  do  plecaka
karimatę, lub śpiwór. 
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Model Faster 35l wyposażono w przemyślany i bardzo praktyczny system kompresji i troków, w tym po dwa boczne pasy z klamrami, umożliwiające kompresowanie wielkości komory 
głównej, lub troczenie dodatkowe sprzętu, dwie pętle na czekany, lub kijki, dwie pętle na dole, oraz dodatkowo na spodzie plecaka dwa pasy z klamrami, umożliwiające przypięcie karimaty, 
lub śpiwora. 

Plecak posiada tylko jedną główną komorę, to rozwiązanie nader popularne w tej klasie pojemności, ma ono
swoich zwolenników i przeciwników, ja sam zaliczam się do tych drugich. W plecaku nie ma niestety dostępu
do komory głównej  innego niż  przez komin, co zaliczam na minus konstrukcji.  Osobiście preferuję  mimo
nawet tej pojemności komory dzielone, z dostępem do minimum dolnej części od przodu. Rozwiązanie z jakim
mamy do  czynienia  w  Faster  35l  sprawia  iż  by  wyjąć  jedną  drobną  rzecz  z  dna  komory,  trzeba  ją  całą
przekopać.  Nie  jest  to  jednak  oczywiście  mankament  modelu,  gdyż  tak  jak  już  nadmieniałem  jest  to
powszechne rozwiązanie w przedziale pojemności do 45 litrów. 

Plecak posiada często spotykaną w tej kategorii pojemności tylko jedną główną komorę, bez dostępu z przodu plecaka. Komora zapinana jest klasycznym kominem i ściągaczem, po
wysunięciu komina, pacek zyskuje dodatkowe miejsce, mogąc osiągać nawet 40 litrów. Model Faster 35 posiada zwartą, o nowoczesnym wyglądzie budowę.

Wywnętrz komory głównej znajdziemy jeszcze kieszeń na mapy, ulokowaną wzdłużnie na plecach, a za nią
aluminiową, kształtowaną szynę,  którą można wyjąć na czas prania. Wszystkie newralgiczne szwy plecaka
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zostały podklejone, oraz obszyte taśmą. Model Faster oddaje nam do dyspozycji sześć kieszeni zewnętrznych.
Dwie  boczne  wykonane  z  wysokiej  jakości,  odpornej  na  czynniki  mechaniczne,  gęstej  siatki,  zakończone
ściągaczem,  jedną  klasyczną  kieszeń,  zapinaną  na  zamek  po  stronie  zewnętrznej  klapy,  dwie  w  pasie
biodrowym, o czym więcej niżej, oraz jedną niewielką, w dolnej części komory głównej. 
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Plecak udostępnia użytkownikowi sześć kieszeni zewnętrznych:
1 – dwie boczne kieszenie z siatki o wysokiej gęstości splotu i doskonałej odporności na czynniki mechaniczne 
2 – klasyczna kieszeń w kapie plecaka, zapinana na zamek, chroniony patką
3 i 4 – dwie niewielkie kieszenie na pasie biodrowym, po lewej kieszonka częściowo siatkowa, po prawej z tkaniny, obie zapinane na zamek
5 – w plecaku wykorzystano każde wolne miejsce, tutaj dodatkowe szlufki na bidon, lub inne akcesoria na pasie biodrowym

Trudno przeoczyć  również  inną  charakterystyczną cechę  plecaka  Faster  35,  która  notabene była  jednym z
powodów  jego  nabycia  –  nowoczesny,  ergonomiczny  stelaż  nośny.  Producent  zastosował  tutaj  stelaż
zbudowany w części zewnętrznej z kształtowanych, silnie karbowanych, wstawek z wysoko sprężystej pianki
EVA, pośrodku której znajdziemy dwie komory powietrzne, jedną w odcinku piersiowym kręgosłupa i jedną w
rejonie lędźwi, całość została obszyta mocną siatką. Plecak wyposażono w podszyte miękka gąbką i siatką,
profilowane szelki, o regulowanej wysokości punktu zaczepienia do plecaka przez system pasków i klamer.
Standardowo  model  Faster  posiada  również  regulowany  pas  piersiowy,  oraz  biodrowy.  W tym  ostatnim
natrafimy na miły i praktyczny dodatek – dwie kieszonki, po stronie lewej kieszonkę z tkaniny na zamek, po
prawej stronie częściowo z siatki również zamykanej na zamek. 
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Jedną z najbardziej charakterystycznych cech plecaka  Faster 35 jest jego nowoczesny, ergonomiczny stelaż. Wykonany z pianki o wysokiej gęstości i sprężystości EVA (o
właściwościowych hipoalergicznych) posiada kształt dopasowany do krzywizny kręgosłupa, oraz dwie komory powietrzne, jedną na odcinku piersiowym i drugą na lędźwiowym, 

całość została obszyta mocną siatką. 

Wydawać by się mogło iż tak sprytny i funkcjonalny stelaż nośny powinien być nader wygodny, co szczególnie
ma dla mnie znacznie,  jako mające przepukliny na odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa.  Jednak
jednym niefortunnym błędem konstrukcyjnym jego funkcjonalność została pogrążona... stelaż został fatalnie
wykończony na dole, w okolicy lędźwi. Oczywistym jest że jakoś było go trzeba zakończyć, tym niej mniej
wydaje  się  iż  zastosowana  metoda  jest  wysoce  nieprzemyślana.  Pianka  do  samego  dołu  posiada  ten  sam
karbowany profil i grubość (około 1cm), nie została ona w tym miejscu ścięta, lecz jedynie przykryta tkaniną.
Zaowocowała to tym iż powstał gruby rant, uciskający w chwili gdy plecak jest wypełniony odcinek krzyżowo
– lędźwiowy kręgosłupa. Po godzinnym marszu początkowo mierny dyskomfort szybko staje się uciążliwy.
Szkoda.... bo gdyby nie ten mankament model byłby naprawdę godnym polecenia w swojej klasie pojemności. 

Stelaż plecaka mógłby być jednym z lepszych w tej klasie cenowej i pojemnościowej, gdyby nie fatalne w skutkach dla komfortu użytkownika wykończenie w jego dolnej części. 
Producent zamiast odpowiednio wyprofilować wstawki z pianki EVA nakrył po prostu tkaniną, bez stopniowania ich grubości... to zaowocowało powstaniem twardego rantu, 

który uciska kręgosłup w rejonie lędźwiowo-krzyżowej prowadząc szybko do powstania dyskomfortu, a po kilku godzinach marszu wręcz bólu. 

Plecak Faster 35 posiada bardzo wygodne, podbite pianką, oraz podszyte siatką, profilowane szelki. Podobnie pas biodrowy został od spodu podszyty siatką i wyłożony pianką.
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Nie poprawia również sytuacji brak zintegrowanego pokrowca przeciwdeszczowego, oraz nawet kieszeni na
niego. Próżno również szukać otworów dla bukłaka i systemu zawieszeń dla jego rurki. Uderza również dość
niechlujne wykonanie, wewnątrz znajdziemy pełno snujących się nitek, oraz prujących się brzegów nadmiaru
tkaniny  poszycia.  Na  minus  plecaka  Faster  35l  zaliczyć  niestety  również  trzeba  brak  porządnych  i
wodoodpornych zamków, co dziwi tym bardziej że nie posiada on przecież pokrowca. 

Plecak w wielu miejscach zaskakuje dobrymi pomysłami, oraz przemyślaną konstrukcją, jednak w równie wielu zaskakuje niefrasobliwość producenta o szczegóły i ważne użytkowe detale,
model wyposażono w zwykłe plastikowe, niskiej jakości zamki, co jest zaskakujące zważając na jego cenę, oraz fakt iż nie posiada on pokrowca przeciwdeszczowego...

Uderza również niechlujne wykończenie... w wielu miejscach ze szwów wystają nitki, niektóre wręcz się rozchodzą, w testowanym modelu snuła się taśma paska 
kompresującego szerokość komory głównej (środkowe zdjęcie), a wewnątrz można było natrafić na niestarannie wykończone brzegi snującej się tkaniny.

Podsumowując  plecak firmy Berg  Outdoor  jest  swoistym mariażem wielu  doskonałych  rozwiązań,  w tym
komfortowych szelek, regulowanego systemu nośnego, nowoczesnego designu, oraz przemyślanej konstrukcji,
z  niechlujnym  wykończeniem,  niskiej  jakości  klamrami,  fatalnie  wykończanym  stelażem  nośnym
powodującym ucisk na kręgosłup, brakiem pokrowca i porządnych zamków... taka kombinacja cech dobrych i
złych sprawia iż nie jest on jednak produktem który mógłbym polecić z czystym sercem, co gorsza jest za drogi
na reprezentowaną klasę. 

Plecak posiada tylko jedną wewnętrzną przegródkę na mapy, nad którą tuż przy szczycie komory, natrafimy na zamek skrywający usztywnienie pleców, wykonane z 
elastycznego tworzywa, oraz aluminiową, profilowaną szynę, która da się wysunąć na czas prania.
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Od lewej: w dolnej części komory głównej, natrafimy na zamykaną na zamek niewielką kieszeń. Plecak Faster 35 posiada przemyślany, komfortowy 
w pełni regulowany system nośny, z regulacją punktu wysokości szelek, rozwiązania takie spotyka się w o wiele droższych i pojemniejszych modelach plecaków.

Zalety:
• świetny design i przemyślana konstrukcja
• system kompresji i troczenia
• pojemność
• boczne kieszenie siatkowe
• wygodne regulowane, profilowane i wyściełane szelki
• ergonomiczny i oddychający stelaż nośny odciążający kręgosłup
• doskonała cyrkulacja powietrza w rejonie kręgosłupa
• wzmacniane taśmą wszystkie newralgiczne szwy
• waga
• dwu letnia gwarancja
• dobrej jakości materiały

Wady:

• brak zintegrowanego pokrowca przeciwdeszczowego
• brak kieszonki na pokrowiec przeciwdeszczowy
• niskiej jakości, filigranowe klamry w systemie nośnym i troczenia
• słabej jakości i niewodoodporne zamki
• niechlujnie wykończenie
• fatalne wykończenie stelaża nośnego uciskające w rejonie lędźwiowej kręgosłup
• niedzielona komora główna i brak dostępu do niej z przodu plecaka

Kod produktu: BP4350115  
Data zakupu: styczeń 2015
Cena w chwili zakupu: 175 zł
Zakupiono w: online w serwisie allegro

Przydatne linki:
Strona firmowa Berg Outdoor: http://www.bergoutdoor.com/home 
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Opracowanie:

Sebastian Nikiel
Zdjęcia:

za wyjątkiem zdjęć wariantów kolorystycznych
i skanów metek odzieżowych:

Sebastian Nikiel

10.02.2015

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