
Nazwa: kurta przeciwdeszczowa / wiatrówka

Płeć: unisex

Model: PreCip Eco Jacket

Producent: Marmot

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Dostępne kolory: 

• czarna / black

• ciemno szary / Dark Steel
• żywy błękit / Surf

• ciemny błękit (tłum. błękit arktyczny) / Arctic Navy

• mleczny zielony / Pond Green
• zielony oliwkowy (tłum. krokodyl) / Crocodile

• fioletowy / Sienna Red

• ciemno bordowy / Burgundy
• brązowo beżowy (tłum. jaskinia / grota) / Cavern

• żółć wpadająca w złoto (tłum. złoto Azteków) / Aztec Gold

Materiały: syntetyczne

• warstwa wierzchnia – 100% nylonu pochodzącego z
recyclingu / Recycled Nylon Ripstop

• tkanina wewnętrzna – 100% poliester pochodzący z recyclingu / NanoPro™ Eco
Krój: Regular Fit (luźniejszy / mniej dopasowany)

Oddychalność: TAK / 17 000g H20 m2 na 24h

Membrana: TAK / NanoPro™ Eco

Współpraca z odzieżą termoaktywną: TAK

Wodoodporność: TAK / wodoodporna tkanina poszycia + membrana / 10 000 mm H2O

Regulowany kaptur: TAK / 3D 

• regulacja obwodu otworu na twarz
• regulacja pojemności kaptura

Odpinany kaptur: NIE / stały

Chowany kaptur: TAK / w stójce kołnierza

System wentylacji: TAK / zapinane na zamki YKK® dwa wywietrzniki pod pachami / system PitZips™

Ilość kieszeni: 2 /po bokach / zapinane zamkami YKK® chronione listwą z tkaniny poszycia

Regulowany obwód kołnierza: NIE

Waga: 35 dag dla rozmiaru XL

pranie:

• prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30°C
• nie wybielać
• nie czyścić chemicznie
• nie prasować
• delikatny proces suszenia w przypadku używania suszarek bębnowych

Technologie: 

• Marmot® NanoPro™ Eco / producencka oddychająca i wodoodporna membrana 

• Attached Adjustable Hood that Rolls Into Collar / chowany w kołnierzy, regulowany kaptur
• DriClime® – dwuskładnikowa tkanina o zróżnicowanej grubości i właściwościach włókien 

odpowiedzialna za poprawę termoregulacji, w tym transport wilgoci bez jej kondensacji na zewnątrz, 
oraz ochronę przed wyziębieniem

• Lined Chin Guard / wysoka garda chroniąca szyję i podbródek

• PitZips / system wentylacji – boczne zamki pod pachami
• Pack Pockets / specjalny, skośny profil kieszeni bocznych ułatwiający dostęp 

• Stuffs Into Own Pocket / możliwość skompresowanie i spakowania do kieszeni bocznej kurtki

• Velcro® /  rzepy regulujące obwód rękawów, zapinające  listwę chroniącą główny zamek,  oraz patki
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kaptura
• Angel-Wing  Movement™ /  specjalny,  anatomiczny  krój  rękawów przeciwdziałający  podnoszeniu  się

kurtki przy wyciągnięciu ramion
• YKK® / cechujące się wysoką precyzją i odpornością na zużycie zamki błyskawiczne

Inne: wariant kurtki wyprodukowany na 25 lecie obecności na rynku kurtki z linii odzieżowej PreCip, szybkie 

schnięcie, ochrona przed zimnem i wiatrem, wyszyta nazwa i logo marki
Cena w sklepie online Marmot na dzień 20.05.2019: 100 $ / około 385 zł*

Do testów przekazała firma: Raven

* dla ceny dolara amerykańskiego na poziomie 3,85zł

Przeznaczenie:     

Lekka, oddychająca kurtka przeciwdeszczowa, o szerokim spektrum możliwych zastosowań, od aktywnego
uprawiania różnych dyscyplin sportów, w tym wypadów górskich, po codzienne użytkowanie do ochrony przed
wiatrem i deszczem.

Tytułem wstępu:

Na  przestrzeni  wielu  lat  testowania  różnego  rodzaju  sprzętu  i  odzieży  marek  kwalifikowanych  do
zróżnicowanych półek cenowych i jakościowych, pojawiło się kilka takich do których powracam zawsze z dużą
radością.  Marek które po prostu nigdy nie zawiodły, ani nie rozczarowały tym czy innym niedociągnięciem.

Wśród nich z całą pewnością górną lokatę zajmuje amerykański Marmot. Jej odzież cechuje bardzo wysoka

jakość wykonania, połączona z ultra nowoczesnymi nieustannie doskonalonymi rozwiązaniami.

Nie zdziwi więc was zapewne że bardzo mnie uradowała informacja ze strony zaprzyjaźnionej firmy RAVEN o

możliwości  otrzymania  do  testu  kolejnej  kurtki  przeciwdeszczowej  tej  marki  model  PreCip  Eco Jacket.

Czytelnicy mojej strony mogą tu odczuć pewną konsternację, wszak model o prawie identycznej nazwie, a jak i
zobaczycie  dalej  również  zasadniczo  wyglądzie  –  PreCip  Jacket (recenzja  <<tutaj>>) był  już  przeze  mnie

testowany dwa lata temu… o co więc chodzi? Powtórka z tego samego tematu? 

Przyznam że i ja tak właśnie pomyślałem, ba wręcz sądziłem że zaszło nieporozumienie i oto do testów mam

otrzymać po raz drugi tą samą kurtkę. Po krótkiej jednak korespondencji z firmą RAVEN, oraz śledztwie w

internecie, wszystko stało się jasne. Okazało się że linia kurtek PreCip Jacket obchodzi właśnie swoją 25

letnią obecność na rynku. Jako jeden z najpopularniejszych modeli marki Marmot, kurtka doczekała się z tej

okazji  wersji  specjalnej,  o  dodanym  do  nazwy  słowie  „Eco”.  Jak  więc  ten  jubileuszowy  model  się

zaprezentował na tle wysoko przecież cenionych swych poprzedników? Odpowiedź jak zawsze w tekście

recenzji, zapraszam do lektury...
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Kiedy dowiedziałem się o możliwości otrzymaniu do testów kolejnej kurtki przeciwdeszczowej marki MARMOT poczułem się zdezorientowany, gdyż nazwa i wygląd zewnętrzny nowego
modelu był prawie taki sam jak testowanej kilka lat temu (recenzja <<tutaj>>) kurtki PreCip Jacket, różnica mieściła się na pierwszy rzut oka tylko w jednym dodanym słowie - PreCip Eco

Jacket, jednak jak szybko się okazało miałem do czynienia z zupełnie nowym modelem pomimo bardzo podobnego wyglądu. Tu po lewej testowana w 2017 roku kurtka Marmot PreCip
Jacket, po prawej podczas testów terenowych nowej jej wersji, tudzież PreCip Eco Jacket.

Wygląd i charakterystyka:

Kiedy wreszcie kurier zadzwonił do moich drzwi dostarczając przesyłkę z firmy RAVEN od razu zabrałem się
do oględzin jej zwartości. Nie dawało mi spokoju czym i czy w ogóle kurtka Marmot PreCip Eco Jacket różni

się  od poprzedniczki,  choć  podejrzewałem że zmiany pojawiły się  przede  wszystkim w technologiach  nie
widocznych  na pierwszy  rzut  oka… i  faktycznie podejrzenia te  były zasadne,  gdyż  jako tako  w ogólnym
wyglądzie  modelu  nie  zaszły  żadne  rewolucyjne  zmiany.  Nie  powinno  to  jednak  dziwić  zważywszy  na

konsekwentne podejście marki do wyglądu kurtki PreCip Jacket na przestrzeni lat, tu w wersji PreCip Eco

Jacket.  Od  początku  historii  tego  modelu  zmiany  dotyczyły  i  dotyczą  przede  wszystkim  wprowadzania

nowych typów materiałów, oraz technologii ich wytwarzania, o czym będzie nieco więcej dalej.

Obie kurtki Marmot należą do tej samej linii odzieżowej PreCip Jacket, obecnej na rynku od 25 lat, co samo w sobie jest doskonałym wyznacznikiem jej popularności i jakości. Różnice
ukryte zostały nie w wyglądzie zewnętrznym, lecz zastosowanych technologiach, inaczej mówiąc nowa wersja kurtki przeciwdeszczowej łączy zalety poprzednich z nowoczesnymi
rozwiązaniami poprawiającymi jej właściwości techniczne, tu po lewej recenzowana obecnie kurtka PreCip Eco Jacket powstała jako wersja specjalna na 25 lecie obecności tej linii

produktów na rynku, po prawej kurta sprzed trzech lat PreCip Jacket.

Pierwszą z rzeczy która zwraca uwagę w krój kurtki. Model należy do linii odzieżowej Regular Fit, co oznacza

że cechuje się luźniejszym dopasowaniem. Zachowała ona również, typowe zresztą dla marki Marmot, lekko

wyciszone,  zrównoważone  wzornictwo. W  kurtce  nie  znajdziemy  żadnych  agresywnych  wstawek

kolorystycznych, czy wielkich napisów reklamujących tą czy inną cechę modelu. Jednymi wyróżnikami stricte

designerskimi jest wyhaftowane srebrną nitką nazwa marki na piersi po stronie lewej, oraz logo marki na

prawej łopatce. Nie oznacza to bynajmniej że marka Marmot zapomina o zróżnicowanych gustach swych

klientów. Z tego właśnie powodu przygotowała omawianą kurtkę aż w dziesięciu wersjach kolorystycznych

dla  Panów  i  Pań. Niektóre  z  unikatowych  nazw  kolorów  używanych  przez  markę  są  jednak  trudne  do

jednoznacznego przetłumaczenia (jak choćby Sienna Red czy Crocodile), dlatego najlepiej zilustrują to pobrane
ze strony marki Marmot zdjęcia wariantów kolorystycznych modelu PreCip Eco Jacket.
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Marka nie zapomina o zróżnicowanych gustach swych klientów. Z tego właśnie powodu przygotowała kurtkę PreCip Eco Jacket aż w dziesięciu wersjach kolorystycznych dla Panów i Pań,
tu od góry od lewej: czarna (black), ciemno szary (Dark Steel), żywy błękit (Surf), ciemny błękit (Arctic Navy),   • mleczny zielony (Pond Green), zielony oliwkowy (Crocodile), fioletowy

(Sienna Red), ciemno bordowy (Burgundy), brązowo beżowy (Cavern), żółć wpadająca w złoto (Aztec Gold) / zdjęcia pobrane ze strony Marmot, która jest ich wyłącznym właścicielem, wyłącznie
w celach ilustracyjnych omawiany temat - www.marmot.com

Model PreCip Eco Jacket cechuje ponadczasowy krój  bazujący na sprawdzonych rozwiązań. Mamy tu do

czynienia z prostym, lekko przedłużanym z tyłu korpusem, oraz zważającymi się ku nadgarstkom rękawom.

Te  ostatnie  zostały  uszyte  zgodnie  z  producencką  technologią  Angel-Wing  Movement™.  Rękawy  takie

posiadają specjalnie dobrany anatomiczny krój, przekładający się nie tylko na zwiększony komfort użytkowy,

ale skutecznie przeciwdziałając podnoszeniu się kurtki przy wyciągnięciu ramion. Dodam tu że technologia ta

pojawiająca się i w innych modelach Marmot-a, a wśród których niektóre miałem okazję testować, w istocie

walnie przekłada się na komfort, bez względu na wykonywane ruchy ramienia, rękaw nie wykazuje tendencji
do podciągania w nadgarstku, ani w obrębie dołu kurtki. Mankiety rękawów regulowane są za pomocą patki i

rzepów z taśmami Velcro®, rozwiązanie proste i pozostające bezawaryjne na długie lata.

Model PreCip Eco Jacket cechuje ponadczasowy krój bazujący na sprawdzonych rozwiązań. Mamy tu do czynienia z prostym, lekko przedłużanym z tyłu korpusem, oraz zważającymi się ku
nadgarstkom rękawom, te ostatnie posiadają specjalny anatomiczny profil i sposób wszycia przeciwdziałający podnoszeniu się rękawy i kurtki w górę podczas wyciągania ramion - jest to

producencka technologia Angel-Wing Movement™.
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Mankiety rękawów regulowane są za pomocą patki i rzepów z taśmami Velcro®, rozwiązanie proste i pozostające bezawaryjne na długie lata...

Spójrzmy raz jeszcze na korpus kurtki, jego przedłużany dół wyposażono w gumko-linkę i stoper odzieżowy

umożliwiający zmianę obwodu. Dodam tu że mamy do czynienia z systemem centralnym opartym o tylko jeden

stoper, ulokowany po stronie prawej. Przyznam że uparcie piętnuję to rozwiązanie przy każdej okazji testów

odzieży Marmot-a który z upodobaniem stosuje go od lat. To jedna z tych nielicznych rzeczy które uważam za

nie do końca szczęśliwie dobrane, system taki posiada znacznie mniejszą skuteczność od opartego o dwa

symetrycznie rozmieszczone stopery. I  faktycznie testy to po raz kolejny potwierdziły,  pojedynczy stoper

mocno obciążony wykazuje tendencję do samoczynnego poluzowywania gumko-linki. To oczywiście drobiazg,
jednak w kontekście nie małej przecież ceny kurtki warto i o nim wspomnieć.  Wydaje się że w tym akurat

miejscu marka posunęła się nieco za daleko w minimalizmie.

Dół kurtki Marmot PreCip Eco Jacket wyposażono w gumko-linkę i pojedynczy stoper odzieżowy umożliwiający zmianę jego obwodu. Nie jest to jednak rozwiązanie do końca szczęśliwe
obciążenia skumulowane na pojedynczym, niestetryczenie umieszczonym stoperze sprawia że ma on tendencję do samoczynnego poluzowywania...

Podążając wzrokiem w górę, natrafimy na dwie boczne, obszerne kieszenie. Są one zapinane wysokiej jakości

zamkami YKK®, oraz chronione szeroką na 3 cm listwą z takiej samej poszycia. Warto tu również zauważyć

że również kieszenie posiadają specjalny sposób wszycia – Pack Pockets™, cechuje je lekko ścięty, skośny

kształt,  podszyty  punktowo  po  wewnętrznej  stronie  kurtki,  w  górnych  częściach,  co  przeciwdziała  ich

opadaniu po wypełnieniu, pod ciężarem przenoszonych rzeczy. Kieszenie kurtki PreCip Eco Jacket są bardzo

pojemne, bez trudu pomieszczą smartfon, duży portfel, czy inny drobiazgi. Ich wnętrze kieszeni wykonano z
siateczki, a ich brzegi dodatkowo obszyto miękką taśmą odzieżową.  Warto tu jeszcze dodać że wewnątrz

lewej kieszeni znajdziemy niewielkie uszko z taśmy plecakowej. Model można bowiem złożyć i spakować do

wnętrza  kieszeni  –  system  Stuffs  Into  Own  Pocket,  choć  przyznam  że  mi  samemu  to  się  nie  udało…

bynajmniej  nie  z  powodu  braku  takiej  możliwości,  kurtka  kompresuje  się  znakomicie,  a  po  prostu  braku
umiejętności.
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Kurtkę Marmot PreCip Eco Jacket cechuje zrównoważony i ponadczasowy wygląd, bez krzykliwych dodatków. Model posiada dwie duże kieszenie ulokowane po bokach, zapinane na zamki
YKK®, oraz chronione szeroką na 3 cm listwą z takiej samej poszycia...

Lewa z kieszeni została wyposażona w dwukierunkowy zamek (zdjęcie po lewej), oraz wszytą wewnątrz pętlę (zdjęcie po prawej) – kurtkę można bowiem złożyć do tej kieszeni, zmniejszając
jej rozmiar do niewielkiego pakunku...

Kieszenie kurtki posiadają specjalny sposób wszycia – Pack Pockets™, cechuje je lekko ścięty, skośny kształt, podszyty punktowo po wewnętrznej stronie kurtki, w górnych częściach, co
przeciwdziała ich opadaniu po wypełnieniu, pod ciężarem przenoszonych rzeczy. 

Podążając  w  górę  kurtki,  na  wysokości  klatki  piersiowej,  dotrzemy  do  szwów  spajających  poszczególne
fragmenty tkaniny korpusu kurtki. Można by, a wręcz należy, zastanowić się po co Marmot użył do wykonania

głównej  części  kurtki  aż  pięciu  kawałków  tkanin. Wiadomo  wszak  że  im  mniej  szwów  tym  lepsza
wodoodporność, a pośrednio i trwałość. Kiedyś się nad tym zagadnieniem zastanawiałem, szybko jednak się
okazało że jest to związane z opisanym wcześniej systemem budowy rękawów. W przypadku gdyby korpus
kurtki wykonano w sposób klasyczny, spajając jego poły w górnej części, w obrębie linii barków nie byłoby
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możliwe wszycie rękawów pod odpowiednim kontem. Dzięki zastosowaniu dodatkowej wstawki budującej całą
górną część kurtki, okalającej klatkę, barki aż do łopatek, stało się to możliwe, oraz znacznie mniej karkołomne
niż gdyby nie zastosowano tego rozwiązania. Notabene dawniej pionierskie dziś tak bardzo rozpowszechnione,
podobny krój możemy spotkać w dużej części kurtek outdoorowych i sportowych.

W kurtce nie znajdziemy żadnych agresywnych wstawek kolorystycznych, czy wielkich napisów reklamujących tą czy inną cechę modelu. Jednymi wyróżnikami stricte designerskimi jest
wyhaftowane srebrną nitką nazwa marki na piersi po stronie lewej, oraz logo marki na prawej łopatce...

Jak  zapewne  zauważyliście  wymieniłem  pięć  wstawek  materiału  z  których  zbudowana  jest  zasadniczo

kurtka PreCip Eco Jacket. Dwie największe to oczywiście przednia i tylna część tułowia, kolejna omówiona
powyżej zamyka kurtkę od góry, natomiast ostatnie dwie to profilowane wstawki po bokach kurtki, nadające jej
odpowiednią objętość. Tu pozwólcie zatrzymany się na chwilkę, bowiem w tych wstawkach łączących się w
rejonie  pach  bezpośrednio  z  rękawami,  natrafimy  na  olbrzymi  w  moim odczuciu  atut  modelu  –  system

wywietrzników PitZips. Składają się na niego długie na 24 cm otwory wentylacyjne zapinane zamkami YKK®,

zaczynające się w dolnej połowie ramienia i sięgając na około 14 cm wzdłuż boków kurtki. Zamki chroni

dodatkowa listwa z tkaniny poszycia kurtki szeroka na 2,2 cm.
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Ogromnym atutem kurtki Marmot PreCip Eco Jacket jest dodatkowy system wywietrzników PitZips. Składają się na niego długie na 24 cm otwory wentylacyjne zapinane zamkami YKK®,
zaczynające się w dolnej połowie ramienia i sięgając na około 14 cm wzdłuż boków kurtki. Takie rozwiązanie pozwala na dopasowania ciepłoty kurtki do naszych preferencji. Tu po prawej

autor podczas testów rzeczowej kurtki, tuż przed rozpoczęciem podejścia pod Kiczory, w drodze z Wisły Głębce na Stożek.

Zamki systemu PitZips chroni dodatkowa listwa z tkaniny poszycia kurtki szeroka na 2,2 cm...

System prosty, całkowicie bezawaryjny, oraz co niesłychanie ważne walnie podnoszący komfort termiczny

użytkownika,  pozwalający  na  dopasowania  ciepłoty  kurtki  do  naszych  preferencji. Model  wyposażono

oczywiście  w  zaawansowaną  membranę  Marmot®  NanoPro™  Eco,  o  czym  więcej  będzie  dalej,  jednak  z
doświadczenia wiem że nawet najwymyślniejsza membrana ustępuje tak prostemu rozwiązaniu jak dodatkowe
zapinane wywietrzniki. Warto tu jeszcze wspomnieć że zamki również od spodu podszyto dodatkową listwą,
wykonaną z  oddychającej  tkaniny  laminatu  z  którego  wykonano kurtkę.  Obie  listwy,  tudzież  zewnętrza  i

wewnętrzna posiada tak dobraną szerokość i profil  aby przeciwdziałać tendencji  do zacinania zamka na

tkaninie.
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Obie listwy, tudzież zewnętrza i wewnętrzna systemu wywietrzników PitZips posiada tak dobraną szerokość i profil aby przeciwdziałać tendencji do zacinania zamka na tkaninie.

Wciąż kierując się ku szczytowi kurtki docieramy do gardy kołnierza. Mamy tu do czynienia z wysokim na 11
cm kołnierzem o podwójnej tkaninie poszycia, co umożliwiło utworzenie w jego wnętrzu kieszeni dla kaptura.
Po jego złożeniu i wsunięciu do wnętrza kołnierza zyskuje on dodatkową sztywność. System ten, popularny i
często spotykany w różnego rodzaju modelach, nosi nazwę w przypadku marki Marmot – Attached Adjustable

Hood that Rolls Into Collar. Garda kołnierza dzięki dużej wysokości doskonale chroni przez wiatrem szyję i

podbródek (Marmot DriClime® Lined Chin Guard). Wewnętrzną część kołnierza obszyto taką samą tkaniną

jak zewnętrzne poszycie kurtki, co przekłada się na większą odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale też
i lepszą izolację cieplną.

Kurtka PreCip Eco Jacket posiada wysoki na 11 cm kołnierz ze schowkiem na kaptur. Garda kołnierza dzięki dużej wysokości doskonale chroni przez wiatrem szyję i podbródek (Marmot
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DriClime® Lined Chin Guard).

Kurtkę PreCip Eco Jacket wyposażono we wszyty na stałe, jak już wiemy możliwy do schowania w kołnierzu,

kaptur. Producent zadbał tu o należyty komfort zapewniając pełną regulację 3D, na którą składa się gumko-

linka z dwoma stoperami odzieżowymi rozlokowanymi po bokach krawędzi kołnierza, umożliwiając zmianę
wielkości  otworu  na  twarz,  oraz  patka  z  rzepem Velcro® z  tyłu  kaptura  odpowiedzialna  za  zmianę  jego
objętości. Również tu mamy do czynienia z rozwiązaniem sprawdzonym, prostym i potencjalnie o wysokiej
bezawaryjności.

Kurtkę PreCip Eco Jacket wyposażono we wszyty na stałe, możliwy do schowania w kołnierzu, kaptur. Producent zadbał tu o należyty komfort zapewniając pełną regulację 3D.

Osobiście preferuję taki właśnie model regulacji, umożliwiający komfortowe i pełne dopasowanie kapuzy, w
przeciwieństwie do modeli 2D wyposażonych wyłącznie w regulację otworu na twarz.  Na duży plus należy

również zaliczyć profil kaptura, podcięty w obrębie twarzy, oraz obecność lekko usztywnianego, krótkiego

daszka. Za tą ostatnią cechę odpowiada wszyta od wewnątrz na krawędzi daszka linka. Tylna taśma Velcro®

służąca zasadniczo do zmiany objętości kaptura, po jego złożeniu i schowaniu do kołnierza, służy za łącznik z
rzepem po wewnętrznej stronie gardy kołnierza, w rejonie karku, przeciwdziałając samoczynnemu wysuwaniu
kaptura z jego wnętrza.

Kurtkę wyposażono w chowany we wnętrzu kołnierza, wszyty na stałe kaptur. Patką regulująca jego objętość (patrz zdjęcie po prawej) przypina się kaptur po jego złożeniu do kołnierza, co
przeciwdziała jego wysuwaniu.

Na  koniec  tej  części  warto  jeszcze  powiedzieć  kilka  słów  o  samej  tkaninie  poszycia  kurtki.  Jest  ona

integralną częścią laminatu tworzącego właściwą barierę ochronną przed chłodem, wiatrem i deszczem, z

zachowaniem  wysokiej  oddychalności.  Tkanina  ta  wykonana  w  producenckiej  technologii  DriClime®,

odznacza  się  wykorzystaniem  dwóch  typów  włókien  syntetycznych  o  zróżnicowanej  grubości  i

właściwościach mechanicznych, oraz termicznych. Odpowiada za poprawę termoregulacji, w tym ochronę

przed wyziębieniem.
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Kaptur kurtki umożliwiają regulację 3D, na którą składa się gumko-linka z dwoma stoperami odzieżowymi rozlokowanymi po bokach krawędzi kołnierza, umożliwiając zmianę wielkości
otworu na twarz, oraz patka z rzepem Velcro® z tyłu kaptura odpowiedzialna za zmianę jego objętości.

Widoczna  na  zewnętrznej  stronie  tkaniny  siateczka,  przypominająca  tą  znaną  z  materiałów  Rip-Stop,

wykonana została z włókien o otwartej  strukturze kapilarnej,  która pochłania nadmiar wilgoci z wnętrza

kurtki  i  rozprowadza wzdłuż włókien siateczki  co walnie zwiększa obszar parowania.  Rozwiązanie takie

chroni również przed punktowym kondensowaniem party, a dodatkowym bonusem obecności mocniejszych

włókien w splocie tkaniny jest działania wzmacniające odporność na uszkodzenia mechaniczne tkaniny.

(na podstawie opisu technologii DriClime® na stronie marki Marmot: www.marmot.com)

  

Marmot® NanoPro™ Eco – czyli w czym tkwi różnica...

Omówiliśmy ogólną budowę kurtki po jej stronie zewnętrznej, pora zajrzeć do jej wnętrza… wewnętrzna strona
kurtki PreCip Eco Jacket jest jedyną właściwie rzeczą która odróżnia omawiany model w sposób oczywisty od

poprzednika.  Bynajmniej  nie  mówię  to  o  samej  zastosowanej  technologii,  gdyż  nie  sposób  przecież  tego
dostrzec  na  pierwszy  rzut  oka,  lecz  o  samym nadrukowanym wzorze.  Zamiast  trapezoidalnych  kształtów
nadrukowanych na wewnętrznej stronie tkaniny starszego modelu, tu natrafiamy na nadruk w kształcie krople
wody w kolorze ciemnoszarym. Jest to oczywiście mało znacząca różnica,  jest jednak sygnałem ze strony

marki Marmot o obecności w kurtce innego typu membrany.

Rozmieszczone symetrycznie stopery odzieżowe, oraz gumko-linka umożliwiają zmianę wielkości otworu na twarz kaptura kurtki, na plus należy również zaliczyć jego lekko wcięty profil,
oraz częściowo usztywniany, profilowany daszek.
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W omawianym modelu mamy do czynienia z wysoce zaawansowanym 2,5 warstwowym laminatem na który

składa się tkanina poszycia zewnętrznego DriClime®, membrana i tkanina poszycia wewnętrznego. W kurtce

PreCip Eco Jacket zastosowano nowatorska membranę Marmot® NanoPro™ Eco o znacznie poprawionych

osiągach w stosunku do wykorzystywanej wcześniej Marmot® NanoPro™. Zastosowana w niej technologia

oparta na strukturze mikroskopijnych porów, pozwoliła na ich zmniejszenie nawet o 30% w stosunku do

poprzednich generacji membran NanoPro™ i aż 200% w stosunku do membran innego typu. Umożliwiło to

dużo gęstsze ich upakowanie w laminacie co przekłada się na znacznie wyższą oddychalność wynoszącą 17

000 g H20/m2 na 24 godziny, przy równocześnie utrzymanej znakomitej wodoodporności wynoszącej 10 000

mm H2O. 

Taka  konstrukcja  laminatu,  warunkując  tu  dodatkowy  istotny  wpływ opisanej  wcześniej  tkaniny  poszycia
zewnętrznego DriClime® pozwala na skuteczną termoregulację znakomicie chroniąc przed przegrzaniem, jak i

wyziębieniem,  zapewniając  ochronę  przed  wiatrem,  chłodem i  wodą.  Warto  tu  raz  jeszcze  powtórzyć  że

tkanina  ta nie  wykazuje detencji  do kondensacji  pary wodnej  skutecznie  transportowanej  z  wnętrza na

zewnątrz  tkaniny,  przy udziale membrany NanoPro™ Eco,  oraz  włókien o  otwartej  strukturze kapilarnej

DriClime®.

Kurtka PreCip Eco Jacket została wykonana z wysoce zaawansowanego 2,5 warstwowego laminatu na który składa się tkanina poszycia zewnętrznego DriClime®, membrana i tkanina
poszycia wewnętrznego. W kurtce PreCip Eco Jacket zastosowano nowatorska membranę Marmot® NanoPro™ Eco o znacznie poprawionych osiągach w stosunku do wykorzystywanej

wcześniej Marmot® NanoPro™.

Marka nie poprzestała na tym, aby jeszcze bardziej zintensyfikować skuteczność  membrany NanoPro™ Eco

utworzono zupełnie nową technologie laminowania poszczególnych warstw eliminującą w dużej części ilość
stosowanego  do  tego  procesu  kleju.  Jego  mniejsza  ilość  wpływa  dodatnie  na  zachowanie  wyższej
oddychalności tkaniny. 

W miejscu tym docieramy do kolejnej bardzo istotnej kwestii – genezy słowa „ECO” w nazwie nowej wersji

kurtki  PreCip.  Jak  zapewne  dobrze  podejrzewacie  jest  ono  związane  z  proekologicznymi  rozwiązaniami

obecnymi w procesie produkcji i samej kurtce. Pierwszy z nich opisano już powyżej, radykalne zmniejszenie

ilości kleju i odczynników chemicznych wykorzystywanych w produkcji laminatu wpływa dodatnio na bilans

ekologiczny. Kolejnym atutem marki jest wykorzystanie w toku produkcji kurtek materiałów pochodzących z

recyclingu. W stosowanej impregnacji odzieży nie wykorzystuje się również szkodliwych związków PFC (
perfluorowęglowodorów).
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W kurtce zostały podklejone od wewnątrz wszystkie szwy, włącznie z haftem loga i nazwy marki. 

Podsumowując pomimo słabo widocznych zmian w wyglądzie nowej linii kurtek PreCip Eco Jacket model jest

na  wskroś  odmienny od  swych  poprzedników,  dalece  je  wyprzedzając  pod  kontem komfortu  jaki  oferują
użytkownikowi,  w tym ochrony przed deszczem, wiatrem, przegrzaniem i  wychłodzeniem.  Na plus należy

również  zaliczyć  znacznie  zwiększoną  trwałość  nowego  typu  laminatu,  oraz  ekologiczne  rozwiązania

zastosowane  podczas  produkcji.  Warto  również  pamiętać  że  w  kurtce  PreCip  Eco  Jacket  podklejono

wszystkie szwy, w tym wyhaftowane po stronie zewnętrznej laminatu logo i nazwę marki.

(na podstawie opisu membrany Marmot® NanoPro™ Eco na stronie marki Marmot: www.marmot.com)

Wodoodporność...

Piękne słowa,  techniczny  żargon przydający modelowi  powagi,  liczne rekomendowane atuty,  czy jednak

równie dobrze to działa jak brzmi? Natura w tym roku sama przygotowała aż nadto dogodne warunki do testów
odzieży wodoodpornej, wszak obecna wiosna cechuje się wyjątkowo licznymi i intensywnymi opadami, jak i
niestety niskimi temperaturami… zdając się jednak na moją czepialską naturę podczas testowania tego czy
innego sprzętu, lub odzieży, nie poprzestałem na kilkukrotnym narażeniu podczas wędrówek, kurtki PreCip Eco

Jacket na oddziaływanie deszczu. 

Kurtka Marmot PreCip Eco Jacket cechuje się prostotą łączącą wysoki komfort użytkowy, stonowane wzornictwo, z nowoczesnymi technologiami… model sprawdzi się w szerokim
spektrum zróżnicowanych zastosowań.

Podobnie  jak  w  przypadku  innych  kurtek,  w  tym  również  marki  Marmot,  recenzowany  model  przeszedł

wielogodzinne testy w warunkach domowych. Podczas procedury weryfikacyjnej zdolności do radzenia sobie

z wodą kurtka PreCip Eco Jacket została rozpięta na stojakach w pozycji poziomej i zalana równą warstwą

wody, wynoszącą około 50 mm. Warunkując że laminat kurtki ma zapewnić ochronę przed naciskiem słupy
wody o wysokości 10 000 mm na metr kwadratowy, z zachowaniem pełnej szczelności, tak mała ilość wody nie
powinna stanowić dla kurtki wyzwania. 
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Model w tym stanie pozostawał przez dobę, z zachowaniem dwugodzinnego okresu kontrolnego wewnętrznej

i  zewnętrznej  strony  laminatu.  Podczas  testu  poszukiwałem  wszelkich  śladów  ewentualnych  oznak

przesączanie, kondensacji wody, lub nasączania włókien tkaniny. Nic takiego jednak nie miało miejsca, ani

tkanina, ani podklejane szwy nie przepuściły wody, a kurtka po jej strzepnięciu była właściwie sucha… 

zdjęcia od lewej: podobnie jak w przypadku innych kurtek (tu po lewej testy kurtki Marmot Phoenix Jacket <<recenzja>>) testowany model PreCip Eco Jacket przeszedł wielogodzinne testy
w warunkach domowych, polegające na zalaniu laminatu kurtki 5 cm warstwą wody i pozostawieniu na 24 godziny z zachowaniem dwu godzinnego okresu kontrolnego / Model wykazał się
podczas testów terenowych nie tylko świetną ochroną przed deszczem i wiatrem, ale również znakomitą termoregulacją świetnie radząc sobie z wydalaniem nadmiaru ciepła z jej wnętrza.

Testy terenowe...

Dobrze pora porzucić wreszcie te wszystkie techniczne rozważania i  warsztatowe testy,  spakować plecak i
ruszyć  w  teren.  Jak  już  to  nadmieniałem,  a  o  czym wszyscy  wszak  doskonale  wiemy,  wiosna  tego  roku
zdecydowanie nie rozpieszcza… szczęśliwie jednak udało mi się trafić na jeden z tych nielicznych w pierwszej
połowie maja dni gdy to pomimo zmiennej natury aury dominowało w nim słońce.

Pierwsza wspólna marszruta wiodła wyjątkowo długim i malowniczym szlakiem, którego nie odwiedzałem od
17 lat,  tudzież z Wisły Głębce przez Mraźnicę,  Kiczory,  na Stożek Wielki i  dalej wzdłuż granicy polsko /
czeskiej, przez Stożek Mały, na Cieślar, Soszów Wielki i Mały, Przełęcz Beskidek na Wielką Czantorię, skąd
schodząc pieszo zakończyłem wędrówkę w Ustroniu. Z racji bardzo nielicznych połączeń do Wisły Głębce z
rodzimego mi miasta, oraz długiego szlaku, szczególnie w kontekście własnego tempa, na trasę wyruszyłem
jeszcze przed świtem, by po dwu i pół godzinnej podróży pociągiem zameldować się na starcie szlaku nieco po
ósmej rano.

Pierwszy wypad testowy z kurtką Marmot PreCip Eco Jacket miał miejsce podczas wypadu w góry na szlak którego nie odwiedzałem od 17 lat, wiodący z Wisły Głębce przez Kiczory, na
Stożek i dalej Soszów, Wielką Czantorię, z metą w Ustroniu. Tu po lewej podczas podróży na start szlaku, po prawej Jezioro Goczałkowickie o świecie, sfotografowane podczas oczekiwania

na pociąg...

Zważywszy na bardzo niskie temperatury, nie przekraczające rankiem +5°C była to dogodna okazja do użycia

recenzowanej kurki  Marmot PreCip Eco Jacket. Kurtka w komplecie z  polarowym bezrękawnikiem, oraz

termiczną  koszulką  z  długim  rękawem  zapewniła  mi  znakomity  komfort  termiczny,  pomimo  chwilami
porywistego, zimnego wiatru. Ruszając w drogę, szlak od razu ostro staje dęba wyciskając z człowieka siódme
poty. Podczas wędrówki, wraz z upływem czasu temperatury powoli ale stale, szły w górę...
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Pomimo że z natury wyjątkowo szybko się przegrzewam, oraz obficie pocę, ku mojemu zdziwieniu po kilku

godzinach marszu nie odczuwałem żadnego dyskomfortu związanego z przegrzaniem, czy kumulacją pary

wodnej po wewnętrznej stronie kurtki. Odkrycie to było dla mnie tak zaskakujące że musiałem się zatrzymać

i  dokładniej  przyjrzeć wnętrzu kurtki.  Faktycznie pozostało ono suche, sama tkanina również  po stronie

zewnętrznej nie wykazywała żadnych śladów przepocenia. 

Po siedemnastu latach udało mi się powrócić na jeden z piękniejszych szlaków w Beskidzie Śląskim, wiodącym z Wisły Głębce na Stożek przez Mraźnicę, Kiczory i dalej w kierunku Wielkiej
Czantorii przez Soszów Duży i Mały, tu na starcie szlaku, stacja PKP w Wiśle Głębce. Wypad ten obfitował też w dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, był tez pierwszą okazją do

testów terenowych recenzowanej kurki Marmot PreCip Eco Jacket...

Przyznam że ruszając w teren w kurtce Marmot PreCip Eco Jacket, mając już doświadczenia z użytkowania

podobnych  kurtek,  tej  i  innych  marek,  nie  spodziewałem się  że  może  ona  okazać  się  aż  tak  wybitnie

skuteczna. Dotychczas żadna inna nie była zdolna poradzić sobie z potokiem potu i gorąca serwowanego przez

mój organizm.  Recenzowane wcześniej modele marki Marmot, w tym bardzo dobrze wypadająca pod tym

kontem kurtka Phoenix Jacket (recenzja <<tutaj>>) nie dorównywały skutecznością termoregulacji recenzowanej

obecnie.  Trzeba przyznać że składane przez  markę  obietnice  dotycząca poprawy wydajności  termicznej

membrany Marmot® NanoPro™ Eco nie były tylko sloganem reklamowym. W istocie zyskała ona zupełnie

nową jakość, tym bardzie że mam tu fizyczne porównania do również testowanej poprzedniczki omawianej
kurtki Marmot PreCip Jacket (recenzja <<tutaj>>).

Piękno natury jest doskonałe w każdym formacie… tu poranna rosa na trawach podczas marszu w kierunku Stożka Wielkiego... 
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Nigdy później niż wczesną wiosną zieleń nie jest tak piękna i soczystych barwach, tu na pierwszym z wielu punktów widokowych na niebieskim szlaku z Wisły Głębce w kierunku Mraźnicy

Pokonawszy większość szlaku, dotarłszy tuż przed zachodem słońca na pustą już Wielką Czantorię ponownie
sięgnąłem po kurtkę  Marmot PreCip Eco Jacket, tym razem nie tylko z powodu narastającego chłodu, ale i
lodowatych  podmuchów  wiatru.  Schodząc  w  dół  z  Czantorii  do  Ustronia,  szybko  wytracając  wysokość,
podążając bardzo stromo opadającą w dół ścieżką, lawirująca to lasem to mieszanymi, niskimi młodnikami,
ponownie doceniłem znakomitą oddychalność modelu. 

Piękno natury jest wokół nas, dane nam wszystkich za free – warto się czasem spocić by móc nic się nasycić… po prawej mój pierwszy cel – Stożek Wielki

Kurtka Marmot PreCip Eco Jacket od razu zaprezentowała się z jak najlepszej strony, nie tylko okazując się niezwykle wygodną, ale znakomicie radząc sobie z wydalaniem nadmiaru ciepła z
jej wnętrza, zapewniając przy tym skuteczną ochronę przed wiatrem i chłodem, tu od lewej: autor w rejonie rozstai szlaków na Przełęczy Łączeckiej, nieopodal (widocznego w tle po prawej)

podejścia pod Kiczory, po prawej widok z podejścia pod Kiczory w kierunku Tatry Wysokich, widać charakterystyczny stożkowaty kształt Krywania – narodowej góry Słowaków.

Siedzą już na mecie w Ustroniu w głowie analizowałem wnioski z pierwszego wspólnego wypadu w kurtce
Marmot PreCip Eco Jacket.  Wśród wszystkich tłukących się  po głowie myśli  i  uczuć najpierwszym była

mieszanka  zaskoczenia  i  zachwytu.  W  istocie  bowiem natrafiłem po  raz  pierwszy  na  kurtkę  zdolną  do
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przeciwstawienia się mojej skrajnie dużej tendencji do przegrzewania i pocenia. Z pewnością na plus należy
też zaliczyć ogólny wysoki komfort modelu, w tym świetnie wyprofilowane rękawy umożliwiające swobodny
ruch ramion bez ryzyka irytującego samoczynnego podnoszenia się kurtki i rękawów.

Kiczory – graniczny szczyt Polsko-Słowacki 989 m n.p.m. po prawej autor w rejonie szczytu, za plecami masyw Stożka Wielkiego

Stożek Wielki 978m n.p.m. po lewej schronisko PTTK tuż pod szczytem, po prawej widok sprzed obiektu na Beskid Śląski, Żywiecki, oraz Tatry Wysokie

…bo zawsze i do końca warto walczyć o marzenia, przez lata zmagań z chorobą mało który lekarz wierzył że powrócę na tak długie szlaki – a jednak dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli,
oraz wewnętrznej determinacji udało się to osiągnąć. Tu po lewej w rejonie szczytu Cieślar, po prawej podążając w kierunku Wielkiej Czantorii na szczycie Soszowa Wielkiego.

Nie był to oczywiście jedyny nasz wspólny wypad, kurtka użytkowana była również podczas okazjonalnych
wypadów  z  aparatem  na  pobliskie  łąki  i  pola,  przy  dynamicznie  zmieniającej  się  pogodzie,  włącznie  z
okresowymi, chwilami intensywnymi opadami deszczu.  Z każdej z prób kurtka Marmot PreCip Eco Jacket

wyszła zwycięsko zapewniając skuteczną ochronę przed deszcze, wysoki komfort termiczny i użytkowy.
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Gdy wieczorem temperatury ponownie spadły, oraz pojawiły się zimne podmuchy wiatru kurtka Marmot PreCip Eco Jacket po raz kolejny okazała się zbawienna zapewniając świetną
ochronę przed chłodem, jak i nie dopuszczając do przegrzania podczas intensywnego zejścia w dół. Tu po lewej wieża widokowa na szczycie Wielkiej Czantorii, po prawej zejście z tej

ostatniej w kierunku Ustronia Polana, na pierwszym palnie masyw Równicy i Lipowskiego Gronia bardziej po lewej.

Kolejny wspólny wypad z recenzowaną kurtką Marmot PreCip Eco Jacket miał miejsce w zdecydowanie bardziej dla niej naturalnych warunkach, tudzież deszczowych i burzowych. Tu od
lewej: szczyt Szyndzielni widziany z wieży widokowej nieopodal górnej stacji gondolowej kolejki linowej, po prawej autor na szczycie Klimczoka, Beskid Śląski.

Podsumowanie...

Ponadczasowe, zrównoważone wzornictwo, wiele wariantów kolorystycznych, zaawansowane technologię

oraz tkaniny, wysoki komfort użytkowy, świetna oddychalność i ochrona przed wodą i wiatrem – to cechy linii

kurtek Marmot PreCip, obecnych na rynku od 25 lat. Nieustająca popularność tego modelu, pomimo upływu

tak przecież wielu lat od chwili jego premiery jest tu chyba najlepszą rekomendacją jakości tej kurtki.

Podczas kolejnego górskiego wypadu musiałem trzykrotnie  ścigać się z goniącymi mnie burzami, z czego dwukrotnie dopadł mnie towarzyszące im chmury deszczowe, znów kurtka
Marmot PreCip Eco Jacket okazał się niezastąpionym towarzyszem wędrówek. Po lewej szczyt Klimczoka, widać w prawym górnym rogu nadciągającą nawałnicę, po prawe autor podczas

zejścia ze schroniska pod Klimczokiem do Sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku.
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Tego dnia niebo wyjątkowo bywało groźne, aura zmieniała się niezwykle dynamicznie, od słonecznej po całkowite zachmurzenia i burze z piorunami, a wszystko to na przestrzeni kilkunastu
minut, w takich niestabilnych warunkach pogodowych tak znakomita jak testowana kurtka Marmot PreCip Eco Jacket jest świetnym kompanem wypadów, oferując pewną ochronę przed

deszczem, wiatrem i chłodem, a przy tym zapewniając bardzo wysoki komfort użytkowy. Tu po lewej widok na Szczyrk Biłą (po prawej) i Szczyrk (w centrum), oraz masyw Beskidu i
najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego Skrzycznego – którego kulminację widać na prawym zdjęciu, tuż przed rozpoczęciem kolejnej burzy...

Obecny – jubileuszowy model kurtki Marmot PreCip Eco Jacket, jak wykazały testy nie tylko wpisuje się

doskonale we wszystkie wymienione cechy tej  linii  odzieżowej,  ale dalece przesuwa granice tych zalet.

Kurtka zapewnia niezrównany komfort  termiczny bez względu na nasze osobnicze tendencje do pocenia i
przegrzewania, świetnie radząc sobie z nadmiarem ciepła, skutecznie transportując go z wnętrza na zewnętrzną
część laminatu, a przy tym zachowując pełną wydajność, oraz suchość. Na plus należy zaliczyć też skuteczną,

świetnie chroniącą przed wodą i wiatrem membranę Marmot® NanoPro™ Eco, oraz proekologiczny proces

produkcyjny modelu.

Zdjęcia od lewej: szczyt Klimczoka, widok w kierunku Przełęczy Kowiorek, dalej masywu Magury, a pod nim schroniska PTTK pod Klimczokiem / polana na niebieskim szlaku wiodącym w
kierunku Sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku – widok na masyw Skrzycznego, Halę i Kopę Skrzyczeńśką.

...schodząc do Szczyrku, po raz kolejny dogonił mnie front burzowy, racząc siermiężną ulewą, po raz też kolejny kurtka Marmot PreCip Eco Jacket okazał się zbawieniem w takiej sytuacji,
po lewej i prawej – autor tuż przy Sanktuarium Maryjnym na Górce w Szczyrku.
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Do litanii tych zalet z pewnością należy jeszcze dodać ogólny wysoki komfort użytkowy, ultra niską wagę,
możliwość łatwej kompresji, w tym do wnętrza kieszeni, oraz wysoką odporność laminatu na zużycie. Według
badań  przeprowadzanych  przez  markę  Marmot  membrana  nowej  generacji  obecna  w recenzowanej  kurtce
Marmot®  NanoPro™  Eco  wykazała  zaledwie  20%  zużycie  po  ośmiu  latach  intensywnego  użytkowania.
Omawiana  kurtka  nie  należy  do  najtańszych,  jednak  z  jeśli  poszukujecie  modelu  który  sprawdzi  się  w

szerokim wachlarzu zastosowań warto rozważyć jej kupno, bowiem jak w przypadku każdej zaawansowanej

odzieży  decydując  się  na  taki  zakup  inwestujemy  w  jakość  na  lata  –  sam serdecznie  polecam kurtkę

Marmot® NanoPro™ Eco.

Zalety:
• wysokiej jakości zaawansowane materiały

• staranne wykończenie

• znakomita membrana Marmot® NanoPro™ Eco

• świetna ochrona przed wodą / 10 000 mm H2O

• wysoka oddychalność / 17 000g H20 na m2 na 24 godziny

• znakomita termoregulacja

• skuteczny transport wilgoci z wnętrza kurtki

• podklejane szwy

• pełna regulacja kaptura / 3D

• dodatkowy system wentylacji pod pachami / system PitZips™

• zamki YKK® 

• taśmy Velcro®

• wygodny, luźniejszy krój / Regular Fit

• znakomicie zaprojektowane anatomiczne rękawy / Angel-Wing Movement™

• ogólny wysoki komfort użytkowy

• niska waga

• duża liczba wariantów kolorystycznych

• zrównoważone niekrzykliwe wzornictwo

Wady:
• tylko dwie kieszenie
• jeden zamiast dwóch stoperów odzieżowych regulujących obwód dołu kurtki

Opracowana powiązane w dziale SPRZĘT:
• termoaktywna kurtka przeciwdeszczowa Marmot Phoenix Jacket  
• termoaktywna kurtka przeciwdeszczowa Marmot PreCip Jacket  
• termoaktywna kurtka softshellować Marmot Rom Jacket  
• termoaktywna koszulka z długim rękawem Marmor Windridge LS  
• lekkie softshellowe spodnie trekingowe Marmot Scree Pant  
• kurtka polarowa Marmot Warmlight  

Technologie obecne w modelu: 

Przydatne linki: 
• strona marki MARMOT (anglojęzyczna): www.marmot.com  
• MARMOT – sklep online / kurtka Marmot PreCip Eco Jacket (anglojęzyczna): www.marmot.com/precip-eco-jacket-41500.html 
• strona marki MARMOT / opis producenckich technologii – www.marmot.com/technology-articles/technology.html / w tym:

◦ membrana Marmot® NanoPro™ Eco: www.marmot.com/water-technology/nano-pro.html
◦ tkanina DriClime®: www.marmot.com/heat-technology/driclime.html 

• strona firmy RAVEN wyłącznego dystrybutora odzieży Marmot i innych znanych marek na polskim rynku: www.ravenco.eu
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do testów dostarczyła firma:

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów 

kurtki Marmot model PreCip Eco Jacket

oficjalna strona marki:

www.marmot.com

opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych
kurtki Marmot PreCip Eco Jacket, pobranych w celach ilustracyjnych ze strony producenta:

Sebastian Nikiel
20.05.2019

www.zyciepisanegorami.pl

e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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