
Nazwa: męskie, letnie spodnie trekingowe
Model: Forclaz 100 
Producent: Quechua
Dostępne rozmiary: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Materiały: 100% poliamid
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Wodoodporność: NIE 
Winterproof (nieprzewiewne): NIE 
Membrany: NIE
Oddychalność: TAK / equarea
Waga: 30dag
Ilość kieszeni: 2 boczne niezapinane, jedna na udzie, jedna 
na pośladkach zapinana zamkiem
Technologie: equarea, ripstop
Dodatkowa wentylacja: NIE 
Anatomiczny krój: TAK
Odpinane nogawki: NIE
Regulowany obwód pasa: TAK / ściągacze
Regulowane nogawki: TAK / patki z kapslami
Inne: płaski zamek YKK kieszeni bocznej i tylnej, tkanina 
szybkoschnąca i nie wymagająca specjalnych środków 

piorących

Przeznaczenie: 
Lekkie, letnie, szybkoschnące i oddychające spodnie trekingowe, przeznaczone do uprawiania aktywnej pieszej
turystyki górskiej.

Charakterystyka:
Starannie wykonane i bardzo lekkie spodnie, francuskiej firmy outdoorowej Quechua, model Forclaz 100, o
możliwym szerokim spektrum zastosowań,  z  których najważniejsze to  oczywiście  piesza turystyka górska.
Model Forclaz 100 w tym właśnie kierunku został zaprojektowany, o czym świadczą między innymi takie
elementy jak anatomiczny krój, ze specjalnie ukształtowaną tkaniną w rejonie kolan, umożliwiającą w pełni
naturalny ruch o szerokim zakresie,  co oczywiście  ma duże znaczenie pod względem wygody i  trwałości,
podczas  wspinania  po  skałkach,  czy  podejść  o  znacznym  stopniu  nachylenia.  Spodnie  posiadają  również
regulowane, za pomocą patek z kapslami, obwody nogawek. 

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.



Taka  budowa  nawiązująca  do  najlepszych,  topowych  wzorców  wśród  odzieży  górskiej,  nadaje  spodniom
charakterystyczny, modny wygląd. Model oferowany jest w kolorze jasno szarym. W chwili pisania recenzji
jest on już trudno dostępny w sklepach sieci Decathlon (sprzedawcy marki Quechua), gdyż jest on zastępowany
przez nowsze ich warianty modele z serii Arpenaz, paradoksalnie oznacza to również że właśnie teraz mają one
najatrakcyjniejszą cenę, mi samemu udało się je zakupić w sklepie Decathlon Bielsko-Biała za 49zł, co równa
się 50% obniżce w stosunku do ceny początkowej, wynoszącej blisko 100zł. 

Spodnie  Forclaz  100  wykonano  z  odpornej  na  uszkodzenia  mechaniczne,  tkaniny  z  siatką  Rip-Stop,
ograniczającej  ewentualne  rozdarcia  do  obszaru  gdzie  ono  nastąpiło,  uniemożliwiając  jego  rozszerzenie.
Tkanina ta wykonana jest w technologi firmy equarea, jest to zaawansowana tkaniny ze sztucznych włókien
(poliamid 100%) charakteryzująca się niską wagą, doskonałym transportem wilgoci, oraz szybkim schnięciem.
Materiał  spodni  nie  posiada  membrany,  a  jej  wymienione  właściwości  uzyskano  dzięki  odpowiedniemu
splotowi  włókien,  co  za  tym idzie  nie  wymagają  ona  drogich,  specjalistycznych środków piorących.  Cały
proces prania ogranicza się do przestrzegania dwóch prostych zasad – spodnie należy prać ręcznie na lewej
stronie, w temperaturze do 30°C. 
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Model wyposażono w kilka przydatnych kieszeni,  w tym: standardowe boczne w pasie,  jedną zapinaną na
zamek na pośladkach, oraz jedną boczną również zapinaną na zamek, powyżej  prawego kolana.  Kieszenie
zapinane wyposażone są w dobrej jakości płaskie zamki YKK. Zadbano również o dobre dopasowanie spodni,
pas wyposażono w elastyczny ściągacz, również sama tkanina jest dość elastyczna i dobrze dopasowuje się do
kształtu ciała. Spodnie wykonano bardzo starannie, nic się nie pruje, wszystkie szwy dokładnie wykończono. 

Jak już zostało opisane zasadniczo spodnie zostały zaprojektowane do wykorzystania w warunkach górskich,
nic jednak nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać je w każdym innym rodzaju aktywności, od spacerów, po
codzienne miejskie użytkowanie. I tak właśnie użytkuję je sam, służą mi one zarówno podczas okazjonalnych
letnich  wypadów  w  Beskidy,  wielokilometrowych  spacerów,  aż  po  codzienne  użytkowanie  w  warunkach
miejskich.  W każdych z tych typów aktywności  sprawdzają się  one doskonale,  acz należy pamiętać o ich
ograniczeniach  użytkowych,  wynikających  z  ich  przeznaczenia.  Spodnie  zostały  przewidziane  do
wykorzystania w wysokich temperaturach, poniżej 20-15°C mogą się okazać za cienkie, w wyższych jednak
temperaturach będą z całą pewnością wiernym i komfortowym towarzyszem naszych wypadów, polecam ten
model. 

Zalety:
• niska waga
• doskonała transport wilgoci
• ściągacze w pasie
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• anatomiczny krój
• regulowany obwód nogawek
• komfort użytkowy
• dwie zapinane na płaskie zamki YKK kieszenie
• odporna na uszkodzenia mechaniczne tkanina
• łatwe czyszczenie
• świetny stosunek cena / jakość
• staranne wykończenie

Wady:
• brak

Data i miejsce zakupu: 14.03.2015, Decathlon Bielsko-Biała
Cena w chwili zakupu: 49zł 
Przydatne linki: 

• Decathlon – strona spodni Quechu Forclaz 100: http://www.decathlon.pl/spodnie-turystyczne-mskie-forclaz-100-
quechua-id_8298941.html 

• Decathlon aktualna oferta męskich spodni turystycznych: http://www.decathlon.pl/C-624304-spodnie-turystyczne/N-
202345-p%C5%82ec~meskie/T-7093 
 

opracowanie i zdjęcia (z wyłączeniem fotografii w nagłówku):
Sebastian Nikiel

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