
Typ / nazwa: portfel
Model: 3FM
Linia: Travel Case
Producent: Termite
Waga: 65g
Materiał: Cordura 500D*
Liczba przegródek na banknoty: 1 
Liczba wewnętrznych kieszeni: 

– 1 zapinana na zamek kieszonka na bilon
– 1 siatkowa przegródka na dokumenty
– 4 przegrody na karty bankomatowe zapinane

patką na rzep
– 1 kieszeń obustronnie otwarta pod 

przegródkami na karty
Wymiary: po złożeniu – 14x10cm** / w pełni 

rozłożony: 28x14cm (długość / wysokość)
Budowa: trzyczęściowy / składany wzdłuż dłuższego boku / zapinany na rzep
Zamki: 1 zamek YKK – kieszonka na bilon
Usztywniany: NIE 
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Średnia cena na dzień 10.03.2015: od 34 zł do 45zł 
Dostępne warianty kolorystyczne: NIE 
Inne: wszystkie krawędzie obszyte taśmą i podwójnie przeszyte / wstawki z logo firmowym wewnątrz portfela 
i na zewnątrz / logo typu tkaniny z którego jest wykonany portfel (Cordura)
zalecenia dotyczące prania: brak danych

* Cordura – tkanina o wysokiej odporności mechanicznej na przetarcie i uszkodzenia powierzchniowe.

** podane wymiary są rzeczywistymi zmierzonymi i są inne od podawanych na stronie producenta, gdzie dla złożonego portfela są to wymiary 13x9cm

Charakterystyka:
Wśród upominków od bliskich pod choinką, wigilią 2014 roku, znalazłem dla siebie bardzo trafny podarek,
portfel znanego producenta akcesoriów outdoorowych, firmy Termite. Prezent ten szczególnie był mi miły jako
że jego poprzednik wyraźnie był już „zmęczony” wieloletnią służbą. Tak więc mogłem się przeprowadzić wraz
z całą zawartością starego portfela do jego następcy – modelu 3FM, była to też dobra okazja by dokonać
wstępnej oceny jego użyteczności, ugruntowanej następnie podczas kilkumiesięcznego użytkowania. 

Cechą zwracają uwagę przy pierwszym kontakcie z portfelem Termite 3FM, jest wysoka jakość wykończenia i
klasa materiałów z jakich został wyprodukowany, jest to głównie, uznana tkanina Cordura 500, co poświadcza
stosowne logo wewnątrz modelu. Tkanina ta charakteryzuje się wybitnie dużą odpornością na oddziaływanie
mechaniczne,  w tym przetarcie,  oraz  uszkodzenia  powierzchniowe.  Do dnia  dzisiejszego posiadam plecak
nieistniejącej  już polskiej  firmy NATALEX – model  Solothurn 55D, który w większości  został  wykonany
właśnie z Cordury,  ma on już blisko 10 lat,  a tkanina jego poszycia nie nosi praktycznie śladów po wielu
wyprawach górskich. Wracając do portfela, wszystkie jego brzegi zostały wykończone taśmą plecakową, oraz
podwójnie  przeszyte.  Na  zewnątrz  znajdziemy jeszcze  wszytą  w  górną  krawędź  portfela  metkę  z  logiem
Termite, która ułatwia orientację gdzie jest jego przód.
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Portfel zapinany jest na szeroki,  podwójny rzep. Oczywiście rozwiązanie takie, choć najprostsze ma swoje
wady, gdyż w przeciwieństwie do Cordury sam rzep lubi z czasem łapać wszelkie zabrudzenia, co prowadzi do
osłabienia jego skuteczności, lecz nie jest to jakaś szczególnie istotna wada, jeśli tylko będziemy pamiętać by
unikać jego znacznego zabrudzenia. Rozwiązanie to ma też i swoje niepodważalne zalety, jest nią brak ucisku –
oddziaływania na dokumenty znajdujące się wewnątrz  portfela.  Dla nieco dokładniejszego wyjaśnienia,  co
mam  na  myśli  piszą  „oddziaływania”,  dodam  iż  jego  poprzednik  model  Euro  4  Wallet  wyposażony  w
magnetyczny zatrzask, rozwiązanie eleganckie i zdawałoby się pozbawione wad, za każdym razem gdy portfel
był  w kiszeni  spodni,  naciskał  na  karty i  dowód osobisty,  aż  doprowadził  do  pęknięcia  tego ostatniego i
konieczności  jego  wymiany...  z  dwojga  więc  rozwiązań  mimo  wymienionej  wady  przychylam  się  do
stosowania rzepów. 

Portfel 3FM składa się z trzech części które po pełnym rozłożeniu dają całkowite wymiary 28 cm długości i 14
wysokości.  Po złożeniu  zaś  wymiary portfela  to  odpowiednio  14cm wysokości  i  10cm szerokości.  I  tutaj
niespodzianka, producent podaje zaniżone wymiary portfela, co dublują następnie sprzedawcy, ba... nawet na
naklejce jaką znalazłem na opakowaniu, tego który omawiam podane są wymiary po złożeniu 13x9cm, nie
będę tutaj spekulował czemu takie praktyki mają służyć. W miejscu tym dochodzimy też do drugiej rzeczy
która natychmiast rzuca się w oczy – jest nią właśnie rozmiar portfela, jest on po prostu... duży. 
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Wielkość oczywiście może być zaletą, pod warunkiem że została ona dobrze spożytkowana, czy tak jest w
przypadku opisywanego portfela?  Przejdźmy więc  do  omówienia  jego zawartości.  Wewnątrz  natrafimy na
klasyczny „trójpodział”,  w  lewej  cześć  portfela  umieszczono  kieszonkę  na  bilon,  zapinaną  dobrej  jakości
zamkiem YKK, oraz podszytą podszewką. W części środkowej (patrz zdjęcie) natrafimy na przegródki dla kart,
oraz  obustronnie  otwartą  kieszonkę  pod  nimi,  karty  zabezpiecza  dodatkowo  pasek  zapinany  na  rzep.  W
ostatniej zaś części znajdziemy siatkową kieszonkę na dowód osobisty, lub inne dokumenty. 

Wróćmy teraz jeszcze na chwilkę do przegródek na karty,  gdyż tu  właśnie wychodzi  na jaw jedna z wad
modelu, powiązana pośrednio z jego wielkością... otóż klasycznie przegródki mają głębokość gradacyjną, taką
bo kolejna wkładana za pierwszą kartą wystawała nieco ponad nią, co umożliwia jej łatwe wyjęcie i tak samo
dla kolejnych. W portfelu 3FM pomimo iż jest na to aż nadto miejsca, jako że ma on przecież wysokość 14cm,
kieszenie mają jedną głębokość, różnią się tylko punktem wysokości otworu, w efekcie druga karta wpada za
pierwszą, a trzecia jeszcze głębiej... to fatalne i niewygodne rozwiązanie, marnotrawstwo potencjału i wielkości
portfela. 

Idźmy  jednak  dalej,  za  kieszonkami,  mamy  przegródkę  na  banknoty.  Również  ona  została  starannie
wykończona, podszyta podszewką i obrobiona taśmami. Tylko że również ona... jest bezsensownie głęboka, jej
wysokość równa się wysokości portfela, wynosi więc aż 14cm, co oznacza że można by w poziomie umieści
dwa, nie jeden banknot, ba... nasz polski 20zł banknot mieści się pionowo w jednej tylko części... w efekcie
banknoty lądują głęboko wewnątrz portfela, co na pewno nie jest rozwiązaniem wygodnym, zmusza też do
zastanowienia co tak właściwie było przyczyną zaprojektowania takich wymiarów portfela? Z trudem mogę
sobie  wyobrazić  jakieś  sensowne podwody,  nie  odnajduję też  w żadnym znanym mi  kraju  aż  tak  dużych
banknotów, oczywiście  można dywagować że utrudnia to wyjęcie  złodziejowi pieniędzy,  ale  równocześnie
utrudnia nam ukrycie przed nim portfela.  Fakt tak złego wykorzystania przestrzeni irytuje tym bardziej  że
wystarczył jeden prosty zabieg by to zmienić – wzdłużne, oraz pionowe przeszycie, co stworzyłoby dodatkową
kieszeń, za komorą na banknoty, a równocześnie ułatwiłoby ich wyjmowanie. 

Reasumują portfel firmy Termite model 3FM jest nader starannie wykonany z dobrej jakości tkanin, jest  trwały
i estetyczny, ma też bardzo przyjazną cenę, lecz nie jest on z całą pewnością dobrze zagospodarowany, jest też z
pewnością na to co w nim znajdujemy za wysoki, szkoda nieco że zmarnowano jego wielkość i pojemność...
czy więc go polecam? Biorąc pod uwagę jego trwałość, oraz przyjazną cenę, tak – jednak kupując go trzeba być
świadomy również jego wad. 
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Zalety:
• wykonanie z odpornego materiału Cordura 500
• zamek YKK
• staranne wykończenie
• estetyka
• bardzo dobry stosunek jakość / cena

Wady:
• złe wykorzystanie rozmiarów portfela
• za głęboka i tylko jedna przegródka dla banknotów
• źle wykonana kieszeń na karty bankomatowe (które wpadają w głąb kieszeni)

Technologie:

Data zakupu: grudzień 2014
Cena w chwili zakupu: 39zł
Zakupiono w: sklep sportowy w domu handlowym SDH Klimczok / Bielsko-Biała

Przydatne linki:
• strona producenta Termite: http://termite.pl/ 
• Cordura: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cordura 
• zamki YKK: http://www.ykk.pl/index.php?page=product&id=11 

zdjęcia i opracowanie:

Sebastian Nikiel
10.03.2015

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

4                                                                                                                                                                                    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.zyciepisanegorami.pl/
mailto:s.nikiel.mojegory@gmail.com
http://www.ykk.pl/index.php?page=product&id=11
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cordura
http://termite.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cordura
http://www.ykk.pl/index.php?page=product&id=11
http://www.zyciepisanegorami.pl/

