
Nazwa / typ: lekki namiot turystyczny
Producent: Desert&Fox
Model / numer: S003-JY-L
Ilość osób: 2
Waga: 1,85 kg (z pokrowcem)
Warianty kolorystyczne tropiku: TAK / trzy

• zielony (omawiany)
• pomarańczowy
• niebieski 

Typ: samonośny (nie wymaga do rozbicia
naciągów)
Pora roku: trzysezonowy – wiosna / lato / jesień
Wymiary po spakowaniu (w pokrowcu): 45 x
16 cm (długość / średnica)
Wymiary po rozłożeniu:

• podłoga sypialni –  200 x 140 cm
• maksymalna wysokość  sypialni – 105 cm
• przedsionek – 200 x 40 cm (długość x szerokość w szczycie)

Budowa: dwupowłokowa / odrębny tropik i sypialnia z moskitierą
Pokrowiec w zestawie: TAK / z impregnowanego ortaliony zaciągany linką i stoperem
Wodoodporność: TAK / impregnacja

• tropik – 2000 mm
• podłoga sypialni – 3000 mm

Materiały:
• tropik – PU 210 T / wodoodporny tkanina poliestrowa z dodatkową impregnacją
• podłoga sypialni – Oxford PU 210D / wodoodporna poliestrowa tkanina warstwowa
• ściany sypialni (moskitiera) – PU 210 T / warstwa siatka poliestrowa
• aluminium – pałąki stelaża nośnego

Podklejane szwy: TAK
Ochrona przed promieniowaniem UV: TAK / 50+
Otwory wentylacyjne: TAK

• dwa w szycie bocznych ścian
• stałe z wewnętrzną siateczką i częściową regulacją otworu

Liczba drzwi: 1
Zamki błyskawiczne:

• tropik – spiralny z tworzywa sztucznego / dwukierunkowy chroniony patką z tkaniny poszycia zapinaną
na rzepy 

• moskitiera – spiralny z tworzywa sztucznego / dwukierunkowy dookolny
Pałąki: aluminiowe / składane
Średnica i grubość ścianki pałąków: 8,5 mm / 0,8 mm
System połączenia sypialni z stelażem:

• wzdłużnie za pomocą tuneli i haczyków
• wiązany taśmami do szczytu stelaża
• stelaż mocowany w metalowych jarzmach taśm w rogach sypialni

Mocowanie tropiku do stelaża / sypialni: 
• za pomocą taśm poliuretanowych (plecakowych) i klamer z tworzywa sztucznego

Udogodnienia wewnątrz sypialni: 
• kieszeń z siateczki na drobiazgi
• w szczycie stelażu haczyk umożliwiający powieszenie lampki

Elementy odblaskowe: brak
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Odciągi: do sześciu
• 4 w osi bocznych ścianek
• 2 dodatkowe na patce otworów wentylacyjnych

W zestawie:
• tropik + sypialnia
• dwa składane pałąki nośne
• linki do odciągów / 4 sztuki z prowadnicą oczkową
• szpilki (śledzie) z galwanizowanej stali / 11 sztuk
• pokrowiec transportowy

Gwarancja: w zależności od miejsca zakupu / producenta dwa lata
Inne: 

• logo marki nadrukowane białą farbą na bocznej ściance namiotu
• możliwość prawie całkowitego otwarcia ścianki wejściowej
• troki blokujące poły wejścia w tropiku i dodatkowe w sypialnia
• regulacja napięcia tropiku na stelażu za pomocą taśm (polipropylenowej) i klamer

Zakupiono / cena (stan na 01.08.2020): chińska platforma handlowa AliExpress / 169,52 zł (44,03 $)

* dla ceny dolara amerykańskiego na poziomie 3,85zł

Przeznaczenie:     
Lekki dwuosobowy namiot turystyczny, dedykowany do użytkowania w okresie wiosny, lata i początku jesieni,
w turystyce pieszej. 

Tytułem wstępu:
Namiot w turystyce górskiej od zawsze był synonimem niezależności, umożliwiając znacznie bliższy kontakt z
przyrodą, oraz brak uzależnienia od dostępności miejsc noclegowych w schroniskach czy kwaterach. Dawniej
jednak  były  one  bardzo  ciężkie,  dopiero  wraz  z  rozwojem  lekkich  odpornych  na  wodę  i  uszkodzenia
mechaniczne tkanin, czy trwałych tworzyw i lekkich stopów waga ta radykalnie spadła. Cecha ta ma ogromne
znacznie szczególnie w przypadku turystyki pieszej gdzie liczy się każde dodatkowy dekagram jaki przyjdzie
nam nieść na plecach. 

Problem ten szczególnej nabiera wagi gdy wędrujemy sami i cały potrzebny szpej, w tym namiot, śpiwór, matę,
jedzenie, kuchenkę i paliwo do niej, odzież i inne rzeczy musimy taszczyć sami… to dlatego właśnie nacisk na
minimalizację wagi takiego namiotu szczególnie ważki jest w przypadku namiotów jednoosobowych. Niestety

odbywa  się  to  zazwyczaj  kosztem  komfortu  użytkowego,  namioty  takie  bywają  ciasne,  wręcz

klaustrofobiczne. Rodzi  to  prócz  braku  wygody  również  szereg  innych  problemów,  w  tym  ograniczone
możliwości (znów kosztem naszej wygody) schowania dobytku, tudzież plecaka w ich wnętrzu (podczas np.
załamania  pogody).  Wreszcie  namioty  takie  bywają  horrendalnie  drogie  w  stosunku  do  swych  większych
odpowiedników.

Właśnie  z  tych  wszystkich  powodów  sam  poszukując  namiotu  dla  siebie  na  jednoosobowe  eskapady  po
zapoznaniu się z dostępną w sieci ofertą „jedynek”, a nawet „dwójek”, stwierdziłem rzecz oczywistą – bardzo

niekorzystną relację ceny do wygody i wagi, a jeśli już jakiś namiot oferował względnie dobry komfort i był

równocześnie lekki potrafił kosztować nawet 2000 zł.  Wszystkie te czynniki spolaryzowały moją uwagę na
ofercie  chińskich  marek  dostępną  choćby  na  platformie  AliExpress,  z  której  jak  stali  bywalcy  strony  już
wiedzą,  często  korzystam,  a  zakupione  tam  sprzęty  niejednokrotnie  za  ułamek  ceny  krajowej  nawet  po
doliczeniu cła, służą mi od wielu lat. Dobrym przykładem jest tu choćby plecak fotograficzny marki Lowepro

model Photo Sport 200 AW służący mi bezawaryjnie, a eksploatowany jest niezwykle intensywnie, od końca

2015 roku  (<<recenzja>>). Więcej takich przykładów opisałem w artykule  „Co z tymi Chinami” gdzie odsyłam
osoby zainteresowane tematem (<<tutaj>>). Wspominam o tym nie jako o obronie miejsca zakupu namiotu, lecz
by od razu uprzedzić uwagi ewentualnych malkontentów z góry skreślających wszystko co chińskie.
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Namiot w górach to synonim wolności, uniezależniający nas od miejsc noclegowych w schroniskach, oraz umożliwiający wspaniały bezpośredni kontakt z naturą… ważne aby jednak nie
był on przyczyną bólu pleców i ciągłego zmęczenia podczas transportu, oraz zapewniał jak najwyższy komfort użytkowy w każdych warunkach. Tu po lewej i prawej podczas pierwszego
wspólnego wyjazdu z recenzowanym namiotem marki Desert&Fox numer modelu S003-JY-L. Po lewej podczas zejścia z już przytroczonym do plecaka namiotem z bazy namiotowej pod

Wysoką w Pieninach do wsi Jaworki, po prawej zachód słońca podziwiany ze szczytu Wysokiej.

Dobrze porzućmy już jednak te dywagacje wracając do wyboru namiotu. Po przekopaniu się przez setki, jeśli
nie tysiące, ofert chińskich mniej i bardziej niszowych marek, oferujących namioty turystyczne i akcesoria do
nich, dość szybko okazało się że prym wiedzie tu kilka z nich, z których dwie zwróciły od razu moją uwagę.
Pierwszą  z  nich  jest  marka  Naturehike,  już  nie  niszowa,  ale  coraz  bardziej  znana  na  rynkach

międzynarodowych, w tym Polskim, drugą właśnie Desert&Fox znacznie bardziej niszowa.  Czemu więc nie
zdecydowałem się na zakup modelu tej pierwszej, tym bardziej że ich namioty dostępne są bezpośrednio w
naszym kraju? Jak się łatwo domyślić proporcjonalnie do wzrostu renomy rosną i ceny, w kraju namioty tej
marki można nabyć za około 400 – 600 zł, a i w Chinach niewiele taniej, czyli jednak dość drogo, na poziomie
modeli  marek  o  znacznie  bardziej  ugruntowanej  opinii.  Drugą  kwestią  były  moje  mieszane  odczucia  w
stosunku do budowy stelaża interesujących mnie modeli i tak ostatecznie padło na ofertę Desert&Fox której

modele kosztują średnio od około 40$ wzwyż. Tak też po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw postanowiłem
nabyć jeden z ich namiotów, któremu przyjrzymy się w niniejszej recenzji...

Zakup i pierwsze wrażenia…
Jak już wiecie rzeczowy namiot zakupiłem w chinach na platformie handlowej AliExpress za kwotę 44,03$,

czyli  około 169,52 zł (dla  ceny dolara US 3,85zł),  był  to  również jeden z czynników decyzyjnych – jeśli
ryzykować to za małe kwoty. Namiot trafił w moje ręce już po 8 dniach od chwili zakupu. Było to możliwe
dzięki wyborowi dostawy kurierem z terenu Unii Europejskiej. Pierwszą z rzeczy jaka zwróciła moja uwagę
były niewielkie wymiary przesyłki, a  które jak się potem okazało były i tak znacznie większe od rzeczywistej
wielkości  produktu,  kolejną  zaś  bardzo  niska  jego  waga.  Tak,  tak  wiedziałem  że  według  specyfikacji

dostępnej  na  stronie  sprzedawcy,  jak  i  oficjalnej  stronie  sklepu  Desert&Fox  na  platformie  handlowej

AliExpress,  wybrany  przeze  mnie  model  namiotu  powinien  ważyć  tylko  1.85  kg,  jednak  doświadczenie

nauczyło mnie zachowywać daleko idący dystans do takich deklaracji, nie tylko chińskich, ale również (a
może i przede wszystkim) dużych znanych marek outdoorowych.
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Po latach nieobecności, po latach walki, udało mi się wreszcie powrócić na kilkudniowe wypady górskie i to od razu w tak drogie i często przeze mnie wspominane Pieniny, przy okazji
również mogąc przetestować w terenie namiot Desert&Fox Tent2 S003-JY-L. Po lewej autor na szczycie Wysokiej, po prawej widok na przełom Dunajca z Sokolicy.

Namiot dotarł do mnie zapakowany w zielony worek jutowy, oklejony kilkoma warstwami taśmy. Zważywszy
na zawartość i brak możliwości użycia nożna otwarcie tego szczelnego zawiniątka było nieco irytujące, acz
doceniałem staranie sprzedawcy o jak najlepsze zabezpieczenie produktu. Gdy wreszcie udało mi się dostać do
jego wnętrza okazało się że to była tylko pierwsza z kilku warstw które musiałem usunąć aby dostać się do
zakupionego namiotu. Tak zabawa trwała dalej, niczym z rosyjską matrioszką ściągałem kolejną warstwę folii
bąbelkowej aby dotrzeć do następnej. Dopiero pod czwartą z nich dotarłem do swojego zakupu. 

Namiot dotarł do mnie bardzo starannie zapakowany w zielony worek jutowy, oklejony kilkoma warstwami taśmy. Odpakowanie tego zawiniątka było nie lada wyzwaniem, zważywszy na
konieczność uważania aby podczas tego procesu nie uszkodzić samego namiotu. Tu od razu pierwszy plus dla sprzedawcy, który włożył wiele trudu w jak najlepsze jego zabezpieczenie.

Gdy w końcu ta sztuka się udała mogłem wreszcie zobaczyć realne rozmiary pokrowca namiotu, a te były
naprawdę niewielkie jak na potencjalnie tak duży dwuosobowy model. Wynosiły one około 44 cm długości przy

niecałych 15 średnicy, czyli blisko deklarowanych, acz tak naprawdę można byłoby spokojnie skompresować

je do średnicy około 12 cm. Model dostarczono w dobrze wykonanym pokrowcu uszytym z takiej samej
tkaniny jak tropik namiotu tudzież impregnowanej, wodoodpornej tkaninie poliestrowej PU 210T. Na jego

poszyciu nadrukowano białą farbą logo i nazwę marki Desert&Fox, oraz naszyto paski kompresyjne z rączką

transportową. To właśnie te pierwsze umożliwiają łatwe zmniejszenie objętości pakunku.

Jedną z rzeczy która od raz uderza przy pierwszym fizycznym kontakcie z namiotem jest jego niezwykle niska waga. Po rozpakowaniu i zważeniu okazało się że deklaracje marki dotyczące
jego wagi nie były tylko przechwałkami, model w istocie waży wraz z pokrowcem 1,8 kg. Kolejną rzeczą której nie sposób nie dostrzec to niewielkie rozmiary namiotu w pokrowcu, wynosiły

one około 44 cm długości przy niecałych 15 średnicy, przy czym możliwe było bez większego wysiłku większego ich skompresowanie za pomocą pasków na pokrowcu.

Jedyne zastrzeżenia można mieć do typu zamknięcia pokrowca. Zastosowano tu prostą patkę z tkaniny i

linkę  ze  stoperem  odzieżowym.  Rozwiązanie  proste  i  bezawaryjne,  jednak  nie  zapewniające  w  pełni

szczelnego  zamknięcia.  Problem  ten  jednak  jest  dość  powszechny  i  obecny  w  większości  podobnych
namiotów, w tym użytkowanym przeze mnie dotychczas leciwym modelu T2 marki Quechua dziś nadal obecny
w sprzedaży tylko że pod nazwą MH100, który zresztą jest bardzo zbliżony pod kątem budowy do omawianego.
Różnią się za to radykalnie wagą, model marki Desert&Fox po odwinięciu z wszystkich tych opakowań waży

zaledwie 1,8 kg czyli nawet nawet mniej od wagi deklarowanej (1,85kg), natomiast przy praktycznie takich

samych rozmiarach po rozłożeniu, namiot T2 ważył aż… 3,4 kg. Dobrze zostawmy już te porównania, pora
zajrzeć do wnętrza pokrowca...
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Model dostarczono w dobrze wykonanym pokrowcu uszytym z takiej samej tkaniny jak tropik namiotu tudzież impregnowanej, wodoodpornej tkaninie poliestrowej PU 210T.  Wyposażono
go w prosty i skuteczny system kompresji składający się z dwóch taśm plecakowych połączonych kolejną tworzącą uchwyt transportowy. Typowym mankamentem jest zamknięcie

pokrowca na które składa się tylko patka z tkaniny, uniemożliwiająca w pełni jego szczelne zamknięcie.

Budowa tropiku, akcesoria, materiały i obecne rozwiązania…
W gwoli ścisłości dodać należy że kolor pokrowca namiotu, tudzież w moim przypadku zielony, bynajmniej nie
jest przypadkowy. Jest on pochodną wybranego wariantu kolorystycznego jego poszycia. Dwuosobowy model

marki  Desert&Fox  dostępny  jest  w  sprzedaży  w  trzech  wariantach  kolorystycznych:  zielonym,

pomarańczowym,  oraz  niebieskim (tak  naprawdę  bliżej  mu  do  błękitnego).  Każdy  z  wariantów  posiada
również nieco inne akcenty kolorystyczne obecne w poszyciu tropiku, zmiany te jednak dotyczą tylko koloru
wywietrzników, które w moim wariancie zielony są ciemno szare, tak samo jak taśmy użyte do wykonania
listwy chroniącej zamek główny, lamówki którą wykończono dolną część tropiku, oraz wstawek dla odciągów.
W przypadku wariantów pomarańczowego i niebieskiego wywietrzniki są w takim samym kolorze jak reszta
poszycia.

Dwuosobowy model marki Desert&Fox dostępny jest w sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych: zielonym, pomarańczowym, oraz niebieskim.
zdjęcia pobrano ze strony marki Desert&Fox na platformie AliExpress, która jest ich wyłącznym właścicielem

Po otwarciu pokrowca wysunąłem z jego wnętrza zgrabnie spakowaną sypialnię z moskitierą, oraz zawinięty

w środku tropik. Całość przewiązana była tasiemką. Tu przyznaję się zawsze mam obawy że po rozpakowaniu
już nigdy mi się nie uda danego namiotu tak elegancko i przede wszystkim płasko spakować, jakby się nie
starał zawsze coś wychodzi nie tak… no ale przecież nikt nie kupuje namiotu aby na niego patrzeć i to w
postaci złożonej, toteż rozwiązałem zawiniątko odchylając poły tropiku. Z wnętrza wysunęły się jeszcze dwa

kolejne  pokrowce,  jeden w kolorze jasno pomarańczowym zawierającym dwa złożone pałąki,  oraz  drugi

niewielki  ortalionowy woreczek skrywający cztery  linki  do odciągów, oraz  11 sztuk szpilek (śledzi)  –  o
akcesoriach tych pomówimy jednak nieco dalej.
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Po otwarciu pokrowca wysunąłem z jego wnętrza zgrabnie spakowaną sypialnię z moskitierą, oraz zawinięty w środku tropik. Namiot w pozycji złożonej fabrycznie miał długość 43 cm, jej
granice wyznacza długość segmentu pałąka nośnego wynosząca 41 m.

Przyznam  że  były  to  momenty  pełne  napięcia,  zawsze  bowiem  jest  gdzieś  z  tyłu  głowy  ta  myśl  pełna

niepokoju  co  z  jakością  i  zastosowanymi  materiałami…  toteż  niezwłocznie  zabrałem  się  za  rozwijanie
namiotu,  zaczynając  od tropiku jako kluczowego elementu dla jego  funkcjonalności  (oczywiście po samej
podłodze).  Z pewnością jedną z rzeczy która zwraca od razu uwagę jest niska gramatura tkaniny poszycia

tropiku,  w  całości  wykonane  zostało  z  syntetycznej  tkaniny  poliestrowej  PU 210  T.  Ten  rodzaj  tkaniny
cechuje  właśnie  niska  gramatura  z  jednoczesnym  dużym  zagęszczeniem  włókien  poliestrowych

umożliwiających  jednokierunkowy  przepływ  pary  wodnej  na  zewnątrz.  W  teorii  powinno  to  się  więc
przekładać na lepszą oddychalność co zaś powinno chronić poszycie namiotu od przykrego efektu kondensacji
pary  wodnej  na  jego  wewnętrznych  ściankach.  Dodatkowo  tkanina  taka  posiada  zewnętrzną  impregnację
poprawiającej jej wodoodporność,  w tym przypadku producent deklaruje zdolność do ochrony na poziomie
2000 mm, co należy uznać za dobry wynik, wpasowujący się w osiągi podobnych modeli innych marek.
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Z wnętrza wysunęły się jeszcze dwa kolejne pokrowce, jeden w kolorze jasno pomarańczowym zawierającym dwa złożone pałąki, oraz drugi niewielki ortalionowy woreczek skrywający linki
do odciągów i śledzie...

Niestety  marka  milczy  na temat  typu  zastosowanej  impregnacji,  oraz  jej  potencjalnej  trwałości,  takie luki
informacyjne są dość typową praktyką w przypadku zakupów w chinach. Trudno więc jednoznacznie orzec
kiedy ulegnie ona zużyciu czy i jak należy ją odnawiać. Jedna informacja jaką możemy w tym rzeczowym
zakresie uzyskać dotyczy oferowanej ochrony tropiku przed promieniowaniem ultrafioletowym UV, tu marka

deklaruje  ją  na poziomie  50+  co  oznacza  ochronę na  bardzo  wysokim poziomie,  blokując  powyżej  98%

szkodliwego promieniowania UVB. Ważnym atutem tkaniny poszycia jest niska waga własna co z pewnością

było jednym ze sposobów na obniżenie wagi całkowitej namiotu.  Oczywiście tropik choćby wykonany z litej

gumy będzie tylko tak szczelny jak szczelne są obecne na nim szwy… nic więc dziwnego że kolejną rzeczą
jaką poddałem oględzinom były te ostatnie. 

W pokrowcu znalazłem 4 linki do odciągów i 11 sztuk śledzi, te ostatnie niestety od razu widać było że są wyjątkowo niskiej jakości...

Tu marka  Desert&Fox wywiązała się zadania wzorowo podklejając od wewnątrz poliuretanową bezbarwną

taśmą wszystkie newralgiczne dla szczelności szwy tropiku. Taśmy tego typu są zgrzewane na gorąco co

powinno zapewnić połączeniu lepszą trwałość. Tu też od razu pierwsza uwaga, taśmy i owszem obecne są
wszędzie gorzej z ich wykończeniem. W kilku miejscach ich końcówki wychodzące (na szczęście) poza szew
po prostu zwisają niedbale zagięte.  Na szczęście nie ma to wpływu na samą szczelność,  a  jedynie aspekt
estetyczny.  Jest  to  zresztą  jedna  z  typowych,  często  się  powtarzających  przywar  tańszych  produktów,

niedbałe wykończenie detali, a szkoda bo w ten sposób niepotrzebnie marki, nawet te niszowe, psują sobie

opinie rzutując na całość asortymentu z Chin.

Wszystkie newralgiczne szwy tropiku zostały podklejone od wewnątrz poliuretanową taśmą bezbarwną...

Podobny problem pojawił  się  również  (spodziewanie)  w przypadku wykończenia  szwów.  Choć na  obronę
produktu dodam że nie była to cecha nagminna. W większości  szwy tropiku wykonano równo i  starannie,
dublując  każdy  z  newralgicznych  dla  jego  wytrzymałości,  zastrzeżenia  dotyczą  tylko  kilku  miejsc  ich
zakończenia, gdzie natrafiłem na podwójne przeszycie, jak i luźno zwisające nitki. Tu szczególnie ważne było

to że miejsca o podwójnym przeszyciu tkaniny tropiku potencjalnie stanowiące łatwe miejsce dostępu dla
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wody zostały podklejone taśmą poliuretanową.

...z pewnością należy zaliczyć na duży plus obecność podklejanych szwów w namiocie marki Desert&Fox, gorzej natomiast z ich wykończeniem, tu natrafiłem na niechlujnie zakończone
spoiny, nierówno docięte i niedoklejone fragmenty taśmy poliuretanowej, której końcówki odstawały i były zagięte.

Przeglądając tropik dotarłem w końcu do otworów wentylacyjnych. To chyba najsłabsze jego miejsce, gdzie
tkanina  została  przeszyta  w celu  naszycia profilowanej  patki  otworu,  oczywiście jednak i  tu  szwy zostały
podklejone, równocześnie jednak właśnie do ich wykończenia miałem najwięcej zastrzeżeń. Same otwory w

kształcie trójkąta, posiądą półokrągły profil, umożliwiając bardzo dobrą wentylację wnętrza namiotu. W rant

otworu wszyto wstawkę ze sprężystej  pianki  odpowiedzialnej  za utrzymanie jego kształtu po rozłożeniu

namiotu,  a równocześnie na tyle elastycznej aby można było bez obaw ją złożyć, co dodatkowo ułatwia

fabryczne zagięcie  w  osi  otworu.  W miejscu  tym znajdziemy  również  naszytą  dodatkową  pętlę  z  taśmy
plecakowej  (poliuretanowej)  dla  dodatkowego odciągu,  który umożliwiłby szersze  otwarcie lufcików, jak i
naprężenie tego elementu. Jest to rozwiązanie dobre, choć nie nie najlepsze, prostszym a równie wydajnym w
kontekście regulacji wielkości otworu byłoby dodanie jakiejś podnoszonej usztywnianej patki w ich wnętrzu.

Namiot wyposażono w dwa umieszczone symetrycznie poniżej szczytu namiotu na bocznych ściankach wywietrzniki (lufciki). Właściwe otwory wentylacyjne przykryto szeroką, trójkątną
wstawką z takiej samej tkaniny jak reszta tropiku, a rant dodatkowo usztywniono pianką. W centralnym punkcie dodano rzep i pętlę dla dodatkowego odciągu. O ile ten ostatni umożliwia

skuteczne szersze ich otwarcie, o tule nie pomyślano o możliwości pełnego zamknięcia lufcików. 

Otwory  wentylacyjne  ulokowano  kilkanaście  centymetrów  poniżej  szczytu  namiotu  na  obu  bocznych
ściankach.  Jeśli  zajrzymy  głębiej  pod  trójkątną  patkę  dostrzeżemy  właściwe  otwory  odpowiedzialne  za

cyrkulację  powietrza  podszyte  taką  samą z  jakiej  wykonano  moskitierę  siateczką. Jej  niewielkie  oczka
powinny dobrze nas chronić przed nieproszonymi gośćmi jak komary, kleszcze i inne insekty.
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Dwuosobowy namiot marki Desert&Fox cechuje świetny projekt i wzorowy stosunek wagi do pojemności. Model posiada dwa wywietrzniki tuż poniżej szczytu namiotu umieszczone
symetrycznie na bocznych jego ściankach. Właściwe otwory wentylacyjne podszyto gęstą siateczką, taką samą z jakiej wykonano moskitierę sypialni.

Tu jednak pora wspomnieć o kolejnym – potencjalnie poważnym mankamencie modelu. Otóż budowa otworów
wentylacyjnych  uniemożliwia  ich  pełne  zamknięcie.  Dodano  tu  co  prawda  po  stronie  wewnętrznej

usztywnianego  rantu  rzep,  ale  zważając  na  profil  tego  ostatniego  pozwoli  nam  to  tylko  nieznacznie

zmniejszyć przepływ powietrza. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych, przy deszczu padającym pod

dużym kątem i silnym wietrze, deszcz bez przeszkód może przez te otwory dostać się do wnętrza namiotu. Tu

pierwsza wada i to od razu nie do wyeliminowania modelu. Przyznam że byłem tym faktem mocno zaskoczony,
że nie pomyślano o takiej ewentualności, tym bardziej ze omawiany namiot występuje również w wariancie z
fartuchami przeciwśnieżnymi w wersji zimowej mają dokładnie takie same otwory wentylacyjne… 

Pomimo licznych i niepodważalnych zalet modelu, typowo już chyba znalazłem również wiele niesteranie zakończonych ściegów, zwisających nitek i kilku podwójnych przeszyć, na
szczęście wszystkie te problemy nie rzutowały na trwałość, ani wodoodporność namiotu.

Brzegi tkaniny tropiku wykończono podwójnie złożoną lamówką z takiej samej tkaniny poliestrowej PU 210

T,  w  moim  wariancie,  jak  już  wiecie,  w  kolorze  ciemno  stalowym.  Z  tkaniny  w  takim  samym  kolorze
wykonano  również  szeroką  na  5  cm  listwę  chroniącą  zamek  zamykający  wejście  do  namiotu.  Listwa  ta
dodatkowo zapinana jest w kilku punktach za pomocą rzepów.  Tropik namiotu cechuje estetyczny wygląd,

niekrzykliwe  wzornictwo,  zrównoważony  dobór  barw,  a  jednym  stricte  designerskim  elementem  jest

nadrukowane na bocznej ściance białą farbą logo i  nazwa marki Desert&Fox. Zresztą przyznam że sama
nazwa  jest  bardzo  chwytliwa  i  wdzięczna,  oznacza  bowiem  po  przetłumaczeniu  „Lis  Pustynny”,  którym
wszakże jest charakterystyczny gatunek Fenek, choć paradoksalnie ten obecny na wizerunku loga marki należy
raczej do bardziej swojskiego liska rudego.
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Brzegi tkaniny tropiku wykończono podwójnie złożoną lamówką z takiej samej tkaniny poliestrowej PU 210 T, w moim wariancie w kolorze ciemno stalowym. Z tkaniny w takim samym
kolorze wykonano również szeroką na 5 cm listwę chroniącą zamek zamykający wejście do namiotu. Listwę wyposażono również w kilka rzepów, a w dolnej części dwie pętle z taśmy

plecakowej, przez które przeciągnięto gumko-linkę dla odciągów.

Z pewnością elementem na który warto zwrócić uwagę są doszyte w rogach tropiku taśmy poliuretanowe
(plecakowe)  również  w  kolorze  stalowym.  Taśmy  te  zakończono  męską  częścią  klamry  z  tworzywa

sztucznego w kolorze czarnym. Wespół  z  żeńskim ich elementem, obecnym na rogach podłogi  namiotu,

tworzą prosty i równocześnie znakomity system regulacji  naprężenia tropiku rozłożonego na sypialni. Po

spięciu takiej klamry wystarczy pociągnąć taśmę z każdej strony tak aby uzyskać mocne i równomierne
naprężenie ścianek tropiku bez stosowania odciągów, to właśnie ten mechanizm wraz z charakterystyką

stelaża zapewnia samo-nośność konstrukcji.

Z pewnością elementem na który warto zwrócić uwagę są doszyte w rogach tropiku taśmy poliuretanowe (plecakowe) również w kolorze stalowym. Taśmy te zakończono męską częścią
klamry z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wespół z żeńskim ich elementem, obecnym na rogach podłogi namiotu, tworzą prosty i równocześnie znakomity system regulacji

naprężenia tropiku rozłożonego na sypialni.

Prócz wymienionych elementów, w dolnym rancie tropiku dodano oczywiście jeszcze pętle dla samych linek
odciągów,  mamy tu więc  parę  takowych z  przodu przy  połach  otworu  wejściowego,  po jednej  na  każdej

 10                                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel

Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

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.



pozostałej ściance, plus cztery w połowie wysokości namiotu na jego rogach, łącznie jest ich 11:

• 3 / po jednej na ściankach bocznych i tylnej
• 2 / na połach wejścia do namiotu
• 2 / po jednej na lufcikach
• 4 / po jednej na każdym rogu namiotu w połowie jego wysokości

Stąd właśnie w komplecie z namiotem znajdziemy 11 stalowych szpilek,  ale tylko… cztery linki. Inaczej
mówiąc  producent  zakłada  że  nie  będzie  konieczności  stosowania  ich  wszystkich  na  raz,  a  jedynie  w
wyjątkowych sytuacjach możemy wybrać spośród dostępnych przewidzianych dla nich punktów.  To troszkę

oszczędzanie na wyrost i tu szkoda że w zestawie nie znalazło się ich minimum sześć (dwie dodatkowe do
lufcików), jak i choćby dwóch zapasowych szpilek, tym bardziej że ich jakość akurat jest raczej niska. 

Model cechuje elegancki niekrzykliwy design dobrze wpasowujący się w obecne trendy, jedynymi dodatkami designerskimi jest nadrukowane na bocznej ściance namiotu logo i nazwa
marki, podobnie jak na jego pokrowcu. Na tym ostatnim dodano również podstawowe informację techniczne na temat namiotu.

Otrzymane w zestawie szpilki wykonano z galwanizowanej stali, a ich średnica wynosi zaledwie 3,5 mm. Stal

z których są wykonane, wraz z niską grubością elementu sprawia że są one bardzo podatne na wyginanie,

choć na plus że nie wykazują tendencji do pękania. Wydaje się że to również tu odbiło się czkawką szukanie

miejsc umożliwiających obniżenie całkowitej wagi modelu.  Warto to mieć na uwadze ruszając w teren, aby
zabrać awaryjnie kilka dodatkowych śledzi, lub od razu wymienić je na inne trwalsze. Same linki o długości
całkowitej  180  cm,  są  dobrej  jakości,  nie  wykazują  tendencji  do  rozciągania,  nawet  gdy  są  zmoczone.
Klasycznie nawleczono na nie oczkową prowadnicę z tworzywa sztucznego umożliwiające płynną regulację
długości i naprężenia odciągu.
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W zestawie z namiotem otrzymujemy cztery linki o długości 180 cm, wraz z plastykowymi prowadnicami, oraz 11 sztuk śledzi (szpilek). Te drugie niestety są bardzo kiepskiej jakości, tu
wydaje się zasadne dokonanie od razu ich wymiany na inne, trwalsze.

Na koniec warto jeszcze raz spojrzeć pod spód tropiku, tam mniej więcej w połowie wysokości dodano na
każdym rogu taśmy umożliwiające dodatkowe przywiązanie go do stelaża nośnego. Prócz nich na części  z
drzwiami dodano dwie dodatkowe tasiemki umożliwiające przywiązanie zrolowanych ścianek wejścia.  Samo

wejście zapinane jest za pomocą dobrej jakości spiralnego dwukierunkowego zamka błyskawicznego. Warto

tu dodać że po naprężeniu i zablokowaniu śledziami ścianek wejścia utworzy się dość obszerny przedsionek

o  podstawie  trójkąta  200  cm  i  szczytowej  wysokości  40  cm.  Powierzchnia  taka  umożliwi  nam  łatwe
schowanie wewnątrz tropiku butów, czy plecaka.

Globalnie, szczególnie biorąc pod uwagę cenę namiotu, tropik wykonano z dobrej jakości tkanin, rokujących

skuteczną ochronę  przed  deszczem.  Na  plus  również  obecność podklejanych szwów i  ich  zdublowanie,

obecność wielu punktów mocowania odciągów i wzmocnienia tych elementów, szeroka listwa chroniącą

zamek, aż dwa otwory wentylacyjne i bardzo udany system regulacji napięcia tropiku na stelażu za pomocą

taśm  i  kamer.  Na  zdecydowany  zaś  minus  trudne  do  przemilczenia  niechlujne  wykończenie,  podwójne
przeszycia i brak możliwości zamknięcia lufcików.

Tropik namiotu posiada łącznie 11 punktów mocowania dla odciągów: po jednym na ściankach bocznych i tylnej (łącznie 3) / dwa na połach wejścia do namiotu / po jednym na lufcikach
(łącznie 2) i po jednym na każdym rogu namiotu w połowie jego wysokości (łącznie cztery). Główne punkty mocowania linek po przekątnej (cztery) dodatkowo wzmocniono patkami

wszytymi w tropik (zdjęcie po prawej).

S  telaż nośny i sypialnia...  
Sercem każdego namiotu, determinującego w dużej mierze jego wygląd, cechy i funkcjonalność jest stelaż

nośny.  Uproszczając  mamy  tu  do  czynienia  z  trzema  typami  rozwiązań:  odchodzącym  do  lamusa  poza
specyficznymi zastosowaniami,  stelaż wymagający do stabilizacji  obecności  naprężonych odciągów, stelaże
samonośne  utrzymujące  swą  formę  bez  względu  na  to  czy  odciągi  zostały  naciągnięte  czy  też  nie,  oraz
jednopowłokowe  namioty  samonośne  samo-rozkładające.  Popularnymi  reprezentantami  tych  ostatnich  są
modele  marki  Quecha jak  choćby  Arpenaz 4.1 F&B,  modele  takie  jednak z  racji  budowy stelaża,  tudzież
niemałych rozmiarów po jego złożeniu w postaci koła, dedykowane są raczej do użytkowania stacjonarnego na
kempingach. 
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Omawiany przez nas namiot Pustynnego Liska,  (nie mogłem się oprzeć:)),  tudzież marki  Desert&Fox,  jest
przedstawicielem klasycznych samonośnych kopułowych konstrukcji opartych o skrzyżowane wygięte pałąki
które w tej formie utrzymuje system łączący z sypialnią. Długość i kąt przecięcia pałąków określa odpowiednio
formę podstawy namiotu, oraz jego wysokość. Pod im większym kontem przecinają się pałąki tym dłuższa
będzie boczna płaszczyzna prostokąta podstawy namiotu, im mniejszy tym bliżej będzie mu do kwadratu. W
przypadku omawianego wysokość stelaża to 108 cm, a podstawa tworzy prostokąt o wymiarach 210 x 150 cm.

Omawiany przez nas namiot marki Desert&Fox jest przedstawicielem klasycznych samonośnych kopułowych konstrukcji opartych o skrzyżowane wygięte pałąki, które w tej formie
utrzymuje system łączący z sypialnią. Namioty takie cechują znakomite właściwości w tym odporność na podmuchy wiatru, trwałość, oraz skuteczne odprowadzanie wody czy śniegu z

powierzchni tropiku, dodatkowym bonusem jest też ich względnie duża wysokość w szycie przekładającą się lepszy komfort użytkowy. Tu po lewej mój stary namiot marki Quechua model
T2 w bazie namiotowej SKPB na Hali Głuchaczki (produkowany do dnia obecnego z niewielkimi zmianami pod nazwą MH100), po prawej omawiany namiot Desert&Fox – pomimo przepaści

lat oba łączy ten sam typ konstrukcji.

Tak, tak nie ma tu pomyłki, wiem że podane powyżej wymiary różnią się od wymiarów podłogi sypialni i jej
wysokości, wynika to z prostego faktu utraty kilku centymetrów na połączeniu obu elementów. Ta ostatnia
kwestia bywa różnie rozwiązywana, w naszym modelu zastosowano ulokowane po przekątnej sufitu sypialni

dwa kilkunastocentymetrowe materiałowe tunele, dodatkowo cztery haczyki po jednym na każdą ściankę,

plus proste tasiemki w szczycie. Najważniejszym jednak elementem są tu gniazda dla końcówek wygiętych
już pałąków obecne w opisanych wcześniej, taśmach z żeńską częścią klamry wyprowadzonych z każdego

rogu podłogi sypialni. Gniazda te wykonano z metalowych pierścieni.

Dzięki zastosowaniu budowy typu igloo, oraz pomysłowej budowy stelaża nośnego o znacznym kącie wygięcia pałąków model cechują bardzo dobre właściwości użytkowe. Namiot posiada
wysokość w szycie aż 105 cm, a wymiary podłogi to 200 x 140 cm. Do dyspozycji użytkownika jest również niewielki, ale bardzo funkcjonalny trójkątny przedsionek o podstawie 200 cm i

szerokości maksymalnej 40 cm.
zdjęcia pobrano ze strony marki Desert&Fox na platformie AliExpress, która jest ich wyłącznym właścicielem

Rozłożone na płasko pałąki wsuwamy w rzeczowe tunele po przekątnej sypialni, następnie wyginając wpinamy
ich końcówki do gniazd (oczywiście po przekątnej), po czym powstałą kopułę przywiązujemy do sypialni w jej
szycie, tudzież miejscu przecięcia pałąków, tasiemkami. W kolejnym kroku boczki sypialni przypinany poniżej
tuneli  prowadzących pałąki  do tych ostatnich za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego.  Tak rozłożona

sypialnia z stelażem stanowi w pełni samonośną konstrukcję.
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Omawiany namiot posiada bardzo prosty, szybki i przyjemny system składania oparty o dwa ułożone po przekątnej pałąki, które wprowadzone w tunele doszyte do brzegów ścianek sypialni
wyginamy wpinając po przekątnej do gniazd, tudzież metalowych oczek w taśmach doszytych do rogów podłogi sypialni (zdjęcie na górze po lewej), w tym celu końcówki pałąków posiadają
specjalny profil zapewniający ich mocne osadzenie w gnieździe (zdjęcie na górze po prawej). Uzupełnieniem tego systemu są haczyki z tworzywa sztucznego (po lewej na dole) doszyte do
sypialni wzdłuż pałąków. System taki umożliwia bardzo szybkie rozłożenie namiotu w każdych warunkach pogodowych, dzięki niemu namiot jest również samonośny – tu po prawej gotowa

sypialnia z wpiętymi w gniazda pałąkami rozłożona na dodatkowej plandece (podłodze / kolor zielony pod sypialnią).

Tego typu samonośne stelaże pałąkowe o przekroju kopuły, lub inaczej igloo, są jednymi z najpowszechniej

stosowanych,  odznaczają  się  znakomitą  odpornością  na  podmuchy  wiatru  zarówno  czołowego  jak  i
bocznego,  stabilnością,  oraz  skutecznym  odprowadzaniem  wody  z  powierzchni  ścianek,  uniemożliwiają

również  zaleganie  na  nich  śniegu. Nie  przez  przypadek  to  właśnie  tego  typu  konstrukcję  znajdziemy  w
znakomitej  większości  zaawansowanych  namiotów  wyprawowych,  gdzie  przecież  muszą  niejednokrotnie
stawić czoła ekstremalnym warunkom. Rozwiązania takie są też trwałe,  jedynym zawodnym tu elementem
mogą być same pałąki, które jednak można dość łatwo zastąpić dokopując nowe (również do tego modelu).

Nie bez przyczyny to właśnie tego typu konstrukcja nośna jak w namiocie Desert&Fox należy do najpopularniejszych, cechuje je bowiem nie tylko szybki montaż i demontaż, ale wysoka
odporność na wiatr. Warto też wiedzieć że marka Desert&Fox ma podobny do omawianego (po lewej) dwuosobowy namiot w ofercie w wariancie zimowym tu na zdjęciu po prawej. Modele

takie wyposaża się w dodatkowe stałe lub odpinane fartuchy przeciwśnieżne.
zdjęcia pobrano ze strony marki Desert&Fox na platformie AliExpress, która jest ich wyłącznym właścicielem 
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Warto  jeszcze  wspomnieć  w  kontekście  namiotu  Desert&Fox  o  bardzo  krótkim  czasie  składania  i

rozkładania. Nawet osoba nie mająca zbyt dużego obycia z namiotami powinna szybko sobie poradzić z tym

zadaniem, a osoby takowe doświadczenie posiadające uwiną się z tym zapewne w czasie poniżej 10 minut.

Przyjrzymy się teraz sercu konstrukcji nośnej, tudzież pałąkom. W omawianym modelu zastosowano pałąki z

anodyzowanego aluminium, w moim wariancie na kolor pomarańczowy. Średnica rurek segmentów pałąka to

8,5 mm a grubość ścianki to 0,8 mm. Wartości te dobrze rokują pod kątem wytrzymałości tego elementu, choć
należy pamiętać że  to  co pęka w przypadku takich pałąków to najczęściej  nie  sam segment  z  aluminium
(częściej zdarza się to w pałąkach z włókna szklanego), lecz elastyczna linka która je łączy. Na szczęście choć
bywa to irytujące usterkę taką można dość łatwo naprawić.

Namiot Desert&Fox Tent2 jest idealną propozycją dla samotnie wędrujących górołazów, choć oczywiście nie tylko, sprawdzi się wszędzie tam gdzie liczy się niska waga, oraz niewielki
rozmiar po spakowaniu. Ogromnymi zaletami modelu jest względnie duża wysokość w szczycie sypialni, oraz ogólna powierzchnia spania, jak widać po lewej siedząc na prawie na środku

namiotu wciąż mam nad głową spory zapas przestrzeni, to komfort nieosiągalny w klaustrofobicznych namiotach jednoosobowych których waga często jest wyższa od omawianego
dwuosobowego namiotu.

W miejscu tym pora też przejść do omówienia kolejnego ważnego, prostego i nader skutecznego, sposobu na

zmniejszenie wielkości  namiotu w postaci złożonej. Tą bowiem silnie  właśnie determinuje najdłuższy nie
możliwy do złożenia element w zestawie danego modelu namiotu. Jak ławo zgadnąć jest to właśnie segment
pałąka nośnego. Toteż sprytnie marka Desert&Fox zmniejszyła długość pojedynczego segmentu do 41 cm z

typowych  45  –  48  cm,  skutkowało  to  koniecznością  dodania  jednego  segmentu  do  pałąków,  ale  za  to

pozwoliło  wyraźnie  zmniejszyć  długość  pakunku,  a  równocześnie  nie  wpływa  w szczególnie  negatywny
sposób na ich wytrzymałość. Również wybór aluminium a nie włókna szklanego nie był tu przypadkowy,

aluminium jest bowiem lżejsze od tego ostatniego, choć oczywiście mnie elastyczne. Waga całkowita obu

pałąków wynosi zaledwie 40 dag, czyli po 20 dag na pałąk.

Marka Desert&Fox włożyła sporo trudu w minimalizację wagi i rozmiaru spakowanego namiotu, choć w przypadku śledzi posunięto się tu zdecydowanie zbyt daleko w minimalizm, to jednak
w przypadku pałąków skrócenie długość segmentu z typowych 45 – 48 cm na 41 cm pozwoliło wydanie skrócić całkowitą wysokość pakunku. Na wyróżnienie zasługuje też fakt że obecne w
zestawie pałąki wykonano z anodyzowanego aluminium w moim wariancie na kolor pomarańczowo – złoty. Aluminium jest trwalsza od włókna szklanego, nie pęka (ewentualnie się wygnie),

ma też niską wagę własną.

Sypialnia namiotu składa się klasycznie z dwóch zasadniczych części – podłogi i połączonej z nią moskitiery
tworzącej właściwą przestrzeń mieszkalną. Podłogę wykonano z popularnej, o dobrych cechach użytkowych,
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warstwowej  wodoodpornej tkaniny poliestrowej  Oxford  PU 210D. Tkanina  tego  typu  cechuje  się  wysoką
odpornością na tarcie, a ułożone w niej warstwowo włókna poliestrowe, pokryte dodatkową aperturą stanowią
skuteczną  granicę  dla  wody.  Jest  ona  wszechstronnie  wykorzystywana  do  produkcji  wodoodpornych
pokrowców, mebli ogrodowych, oraz akcesoria sportowych w tym właśnie podłóg namiotów. Występuje w
różnej grubości i  o różnej odporności  na oddziaływanie wody, w omawianym namiocie zastosowano lekki
wariant który według deklaracji marki ma zapewniać ochronne przed wodą na poziomie 3000 mm.

Pałąki namiotu wykonane z anodyzowanego aluminium posiadają ścianki o grubości 0,8 mm co dobrze rokuje pod kątem ich trwałości. 

W teorii  powyższy opis  zdaje się być litanią samych zalet,  sam jednak przyznaję że gdy po raz pierwszy
dotknąłem podłogi namiotu, porównując ją z tą obecną w namiocie Quechua T2, byłem nieco… zmieszany. Jest
ona  bowiem  znacznie  cieńsza  w  przypadku  namiotu  Desert&Fox,  oraz  nieporównywalnie  lżejsza.  To
oczywiście spowodowało że w mojej głowie zapaliło się światełko ostrzegawcze, czy aby tak lekki materiał
faktycznie  okaże  się  legitymować  tak  znakomitymi  cechami,  w  szczególności  pod  kątem  odporności
mechanicznej.  Tę  kwestię  jednak  rozstrzygnąć  może  dopiero  ostatecznie  dłuższe  użytkowanie  w  terenie,
wydaje się jednak prawdopodobne że o ile z wodą radzi sobie on bardzo dobrze to już z ostrymi kamieniami
czy gałęziami których nie dostrzegliśmy przed rozbiciem namiotu słabo… dlaczego?  Ponieważ sama marka

oferuje możliwość zakupu do niego dodatkowej podłogi / plandeki zewnętrznej.

Zdjęcia od lewej: Poszczególne segmentu pałąków połączone są klasycznie elastyczną gumko-linką. / Jak to zwykle bywa pierwsze próby kontrolne jakości namiotu miały miejsce jeszcze w
warunkach domowych. Przednią ściankę sypialni namiotu w większości zajmuje półokrągły otwór wejściowy zapinany dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym. 

Być może powyższe obawy i wnioski są już przejawem niejako mojego outdoorowego zacofania, gdy bowiem
przejrzałem ofertę innych marek, w tym Naturehike, okazało się że jest to to teraz w powszechnym procederem
– stosowanie cieńszego materiału podłogi namiotu, której zadaniem jest przede wszystkim ochrona przed wodą,
ale już nie koniecznie przed oddziaływaniem mechanicznym, tą rolę przerzucono na zewnętrzne plandeki, czy
jak ktoś woli podłogę.  Po dłuższym zastanowieniu muszę również przyznać że ma to sens, zawsze bowiem
łatwiej będzie wymienić tanią plandekę, niż… namiot. 
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Z tegoż też powodu od razu takową zakupiłem. Nie miałem jednak czasu czekać na przesyłkę z Chin, tym
razem  bowiem  byłby  to  wariant  dostawy  z  Azji,  toteż  zmierzyłem  rozstaw  pałąków  złożonego  namiotu
dobierając oczkowaną plandekę tak aby te ostatnie pasowały właśnie do końcówek pałąków. Okazało się że nie
było  to  zadanie  specjalnie  trudne i  za  niespełna  30  złotych  nabyłem taką podłogę  marki  Highlander  w

rozmiarze 150 x 210 cm.

Podłogę wykonano z popularnej, o dobrych cechach użytkowych, warstwowej wodoodpornej tkaniny poliestrowej Oxford PU 210D. Tkanina w tej odmianie cechuje się według specyfikacji
odpornością na wodę na poziomie 3000 mm (odporność przed przemakaniem podczas oddziaływania słupa wody wysokiego na 3000 mm przez godzinę), mój niepokój – choć może nieco

na wyrost – wzbudziła jednak jego niska gramatura, właśnie z tego powodu przed wypadem w teren dokupiłem dodatkową plandekę pod namiot. Tu po lewej miejsce zszycia moskitiery
namiotu z jego podłogą z rzeczowej tkaniny  Oxford PU 210D, po prawej zbliżenie na jej strukturę.

Konstatując całość powyższych faktów należy powiedzieć że zmiana typu i grubości tkaniny zastosowanej w

podłodze omawianego namiotu jest następnym miejscem w którym ukryto metodę na zmniejszenie jego

wagi, tym razem dość istotnie. Czy to dobrze czy źle? To kwestię pozostawiam wam pod ocenę, sam jednak
byłbym chyba spokojniejszy  gdyby podłoga  była  solidniejsza,  tudzież  grubsza,  nawet  gdyby oznaczało  to
wzrost wagi o pół kilograma. Z drugiej strony trudno jednak zaprzeczyć logiczności argumentu o możliwości
użycia dodatkowej plandeki, jednak będzie to miało sens tylko i wyłącznie wówczas gdy właściwa podłoga

będzie radziła sobie skutecznie z wodą.

Podłoga namiotu Desert&Fox została wyprowadzona na ścianki sypialni na wysokość około 35 cm, gdzie
doszyto  do  niej  moskitierę.  Oczka  jej  siatki  zostały  tak  dobrane aby  uniemożliwić  eksplorację  wnętrza

namiotu  przez  różnego rodzaju insekty  jak choćby komary. Podobnie jak w przypadku tropiku wszystkie
newralgiczne szwy zostały zdublowane, z tą różnica że tu oczywiście nie zostały podklejone taśmą, ale obszyte
miękką lamówką. Tu też powtarza się wcześniej opisany już problem dotyczący jakości wykończenia, w kilku

miejscach  natrafiłem na  zwisające  nitki  i  niechlujne  podwójne  przeszycia,  tu  na  szczęście  nie  mające

żadnego wpływu na funkcję namiotu.  Ścianki moskitiery zszyte po przekątnej  zostały wzmocnione w tym
rejonie syntetyczną taśmą. W górnej połowie jak wiemy doszyto do nich tunele prowadzące pałąki, natomiast w
dolej połowie, w 1/3 wysokości namiotu, doszyto pętle z taśmy poliuretanowej (plecakowej) z haczykami z
półelastycznego tworzywa sztucznego. Haczyki te są uzupełnieniem systemu mocowania sypialni do stelaża, a
jego ostatnim elementem są wspominane już tasiemki w szczycie wiązane do tego ostatniego.
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Sypialnię w większości wykonano z bardzo drobnej siateczki tworzącej skuteczną barierę dla owadów, co potwierdziłem empirycznie podczas wypadu terenowego, w istocie ani jeden
nieproszony gość nie zdołał się przez nią przedostać.

Przednią  ściankę zajmuje w większości  półokrągły  otwór wejściowy,  zamykany dobrej  jakości  spiralnym

dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym.  Wewnątrz  namiotu  w  szczycie  doszyto  krótką  tasiemkę  z

haczykiem  umożliwiającym  zawieszenie  lampki.  Prócz  tego  na  jednej  z  bocznych  ścianek,  w  linii

podwyższenia  rantu  podłogi  naszyto  dość  dużą  siateczkową  kieszeń  która  pomieści  nasze  podręczne

drobiazgi jak teflon czy smartfon. Tu kolejny plus za dbałość o takie detale, nie wiele ich wykonanie kosztuje,
ale ich obecność zawsze jest miłym dodatkiem podnoszącym komfort użytkowy.

Bardzo miłymi, funkcjonalnymi, dodatkami są obecne w namiocie taśma z haczykiem dla latarki w szycie sypialni (po lewej), niewielka kieszonka z siateczki na bocznej ściance sypialni,
oraz dodatkowy niewielki przedsionek powstający po zamknięciu płacht tropiku tworzących wejście do namiotu (po prawej).

Charakterystyka  stelaża  namiotu  Desert&Fox  cechuje  znakomita  stabilność,  oraz  dobra  odporność  na

podmuchy wiatru,  namiot tego typu pozbawiony odciągów nawet przewrócony łatwo można ustawić we

właściwej  pozycji.  Warto  tez  wspomnieć  raz  jeszcze  o  łatwym i  szybkim montażu  /  demontażu  stelaża
nośnego i globalnie namiotu. Przyznaję że sam jestem fanem tego typu rozwiązań gwarantują one nie tylko

trwałość i dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale wysoki komfort użytkowy.  Po rozłożeniu
namiotu szczytowa wysokość w centrum sypialni wynosi 105 cm co pozwala nam swobodnie usiąść w jego
wnętrzu. Sam mam 179 cm wzrostu i wciąż mam jeszcze niewielki zapas nad głową, to bardzo ważny atut
modelu, szczególnie na tle minimalistycznych, klaustrofobicznych namiotów jednoosobowych, a których waga
bywa taka sama jak omawianego lub nawet wyższa.
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Zarówno tropik jak i sypialnię wyposażono w dobrej jakości spiralne dwukierunkowe zamki błyskawiczne, namiot oferuje dużą powierzchnię do spania, osoba mająca jak ja 179 cm powinna
w nim czuć się komforotowo. 

Resumując  opis  tej  części  namiotu  Desert&Fox,  zarówno  pałąki  stelaża  nośnego,  jak  i  samą  sypialnię

wykonano z dobrej jakości materiałów, na duży plus należy zaliczyć z pewnością szybki montaż i demontaż

stelaża nośnego, oraz ogólną jakość wykonania. Zastrzeżenia budzi tylko zwyczajowo samo wykończenie
ściegów,  oraz potencjalnie duża wrażliwość  podłogi  na uszkodzenia mechaniczne,  przy  czym problem ten
można  łatwo  obejść  dokupując  dedykowaną,  lub  dostosowaną  do  tegoż  celu  dodatkową  podłogę,  tudzież
oczkowaną plandekę.  Warto  również  wspomnieć  o  drobnych  ale  istotnie  podnoszących  komfort  użytkowy
dodatkach jak siatkowa kieszonka w sypialni i taśma z haczykiem w syczcie sufitu. Największa jednak zaletą

modelu jest jego wysokość wynosząca aż 105 cm w centrum sypialni.  Z innych opisanych elementów na
minus trzeba jeszcze zaliczyć niskiej jakości szpilki, oraz tylko cztery linki do odciągów w zestawie. 

Desert&Fox Tent 2 – w terenie…
Po latach mojej nieobecności na kilkudniowych szlakach, szczególnie z własnym namiotem, ten rok przyniósł
tu wreszcie wyczekiwaną zmianę. Wciąż ogromnym wysiłkiem, wstrzeliwując się w dni kiedy choroba z którą
walczę od kilkunastu lat się cofa szczęśliwie wybrałem się na taki właśnie wypad. Nie pora tu na szersze
rozwodzenie się nad kosztami tej walki, oraz samego wyjazdu, tu w kontekście omawianego namiotu marki
Desert&Fox ważne jest to że to właśnie on był mi domem podczas trzydniowego wyjazdu w Pieniny. 

Po latach mojej nieobecności na kilkudniowych szlakach, szczególnie z własnym namiotem, ten rok przyniósł tu wreszcie wyczekiwaną zmianę, udało mi się wreszcie wybrać na
kilkudniowy wypad górski, przy okazji testując namiot Desert&Fox, jako cel obrałem drogie mi Pieniny – tu po lewej podczas podróży, po prawej punkt startu na szlak – wejście do wąwozu

Homole.

Namiot  okazał  się  od  początku  wdzięcznym towarzyszem wypadu.  Na miejsce noclegów wybrałem bazę

namiotową należącą do SKPB Łódź, ulokowaną w pięknej dolince tuż za Wąwozem Homole, oraz u podnóży

Wysokiej. Rozłożenie namiotu od chwili zrzucenia plecaka do wniesienia rzeczy do jego wnętrza zajęło mi

około 10 minut. Jak już wiecie biorąc poprawkę na mimo wszystko dość cienki materiał podłogi rozbiłem go na
dodatkowej, dopasowanej do rozmiarów jego podłogi, płachcie. 
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Malowniczy wąwóz Homole w Pieninach który przemierzałem podążając do bazy namiotowej SKPB pod Wysoką...

Od razu jednak też pojawiły się spodziewane wcześniej problemy, niezbyt poważne, jednak należy tu o nich
wspomnieć.  Jak opisywałem to wcześniej  otrzymane w zestawie z  namiotem szpilki  (śledzie)  były bardzo
niskiej jakości z galwanizowanej stali  o średnicy 4 mm.  Już podczas pierwszej próby ich wbicia w glebę

wygięły się jak z plasteliny… Przewidując jednak te problemy miałem ze sobą inne szpilki, tudzież z namiotu
T2 marki Quechua, które nieporównywalnie łatwiej można było wbić w ziemię, zachowały one również pełną
sztywność, nie było na nich śladów jakiegokolwiek wygięcia, a mają już przecież ładnych kilka lat i kilka
wypadów w teren za sobą…Śledzie z modelu T2 są znacznie cięższe, mają one średnicę aż 5 mm, jednak te

kilka  dodatkowych  gramów  nie  usprawiedliwia  postępowania  marki  Desert&Fox,  jest  to  zbyt  daleko

posunięty przykład minimalizmu w celu odchudzenia wagi modelu. Na szczęście póki co była to jedyna taka
przykra niespodzianka.
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Baza namiotowa SKPB Łódź pod Wysoką w Pieninach stała się moim i omawianego namiotu domem na trzy piękne dni… prosty i trwały system montażu umożliwił mi rozłożenie namiotu
Desert&Fox w niespełna 10 minut. Jednak w tej litanii zalet warto też wspomnieć o pierwszy poważnym minusie, choć tu akurat spodziewanym – obecne w zestawie śledzie już podczas

pierwszej próby wbicia w grunt zgięły się jak z plasteliny… właśnie dlatego w recenzji zalecam ich wymianę jeszcze przed wyjazdem w teren. Z pewnością jednak namiot będzie się bardzo
dobrze prezentował na każdym biwaku tu w sąsiedztwie namiotu marki Quechua i Fjord Nansen.

Tak wyglądały śledzie obecne w zestawie z namiotem Desert&Fox po pierwszej próbie wbicia w gliniasty grunt… właśnie z tego powodu, przewidując taki obrót sprawy od razu wziąłem ze
sobą inne śledzie, tudzież z leciwego namiotu Quechua T2, tu widoczne po prawej tuż po wyjściu z ziemi wraz z śledziami Desert&Fox.

W dniu gdy przybyłem do bazy po ciemnobłękitnym niebie snuły się leniwie białe postrzępione pióropusze
obłoków, temperatura sięgała około 28°C. Chmury te jednak pomimo że malownicze zwiastowały zbliżającą
się zmianę pogody. Zanim jednak ta nastąpiła wespół z zachodzącym słońcem i płynącymi z południowego
zachodu kłębiącymi się  sino granatowymi chmurami,  podpalonymi od dołu pąsami i  złotem zgotowały mi
magiczny spektakl jaki mogłem podziwiać z wybitnie widokowego szczytu Wysokiej w Pieninach. Siedziałem
tam oczarowany, przesycony tym pięknem, oraz szczęściem że oto po latach znów tu jestem… gdy ostatnie
promienie słońca zgasły za krawędzią horyzontu popędziłem w dół po stromo opadających zboczach masywu
do bazy namiotowej – do swojego małego zielonego domku, tudzież namiotu marki Desert&Fox.
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Zwyczajowo po szybkim rozbiciu namiotu, oraz przepakowaniu ruszyłem na szlak – tu szczególny szlak, o którym śniłem od lat – szlak prowadzący na najwyższy szczyt Pienin – Wysoką. Po
drodze mijając samotne drzewo (na górze po lewej) pod którym siedziałem po raz ostatni w 2006 roku...

Temperatura pierwszej nocy oscylowała w graniach od +18 do +15°C, co zapewniło znakomite warunki do

snu. Szczególnie biorąc poprawkę na posiadany przeze mnie raczej letni śpiwór marki ICEBERG model Profi

I. Obudziwszy się przed szóstą byłem naprawdę dobrze wypoczęty, a co doprawdy rzadko mi się zdarza… z
pewnością również miał  na to wpływ nie tylko namiot, śpiwór czy mata,  ale przede wszystkim miejsce w
którym się znajdowałem… jeszcze przed otwarciem oczu pierwszym co usłyszałem to dzwonki pędzonych w
górę  na  halę  stada  owiec  i  pokrzykiwania  Bacy,  tuż obok szumiał  wartki  potok,  a  nad nim świerki  i  ten
cudowny zapach – budzącego się po nocy do życia świata. Zapach rosy na trawach, mokrej ziemi, łąk lasu i
mchu… po otwarciu moskitiery i wejścia do namiotu dostrzegłem jednak to czego się obawiałem, całkowicie
zmienione warunki pogodowe.  Wczorajszy błękit nieba przykryła gruba pierzyna szarych chmur, spadła też

wyraźnie temperatura. 
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Na górze po lewej ostatnie metry podejścia pod punkt widokowy na szczycie Wysokiej, po prawej autor na nim, dalej majestatyczny zachód słońca podziwiany ze szczytu i nocą po
powrocie do bazy – do mojego małego zielonego domku, tudzież namiotu Desert&Fox.

Nie miało to jednak oczywiście wpływu na to iż kolejny dzień w całości spędziłem na szlaku. Spakowawszy
niezbędne rzeczy, nie zapomniawszy oczywiście o górze foto-szpeju, ruszyłem z bazy w dół do Jaworek, dalej
BUS-em do Szczawnicy, a z niej kolejnym do pobliskiego Krościenka. Stamtąd ruszyłem na Sokolicę, a z niej
po  przeprawieniu  się  przez  Dunajec  rozpocząłem  męczące  podejście  na  Palenicę.  Tam  posiliwszy  się
podążyłem moim ulubionym szlakiem, o wybitnych walorach widokowych, prowadzącym z Palenicy przez
Szafranówkę, Witkule, Cyrhle, Durbaszkę ponownie na przełęcz pod Wysoką, a z niej z powrotem znów do
bazy. 
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Temperatura pierwszej nocy oscylowała w graniach od +18 do +15°C, co zapewniło znakomite warunki do snu, obudziłem się przed szóstą bardzo dobrze wypoczęty. Na zewnątrz warunki
pogodowe zmieniły się jednak radykalnie w stosunku do wcześniejszych, błękit nieba przykryły sine kłębu niskich chmur. Nic to, to wszakże część uroku wypadów górskich, szybkie

śniadanie w bazie, następnie pakowanie i start na szlak. Tu na dole po lewej podczas zejścia z bazy do wsi Jaworki, na Jameriskowych Skałkach, po prawej hala Bukowinki.

Aura pomimo kiepskiego startu poprawiła się około południa, chmury rozstąpiły się odsłaniając błękit nieba…
nie trwało to jednak długo, tuż po godzinie 16 niebo ponownie zaczęło okrywać się kołderką z sinym chmur.
Oznaczało to nici z oczekiwanego kolejnego malowniczego zachodu słońca, choć z drugiej strony nie ma tego
złego co by na dobre nie wyszło. Gdyby bowiem takowy był sam nie wiem o której bym powrócił do bazy,
zważywszy że bez niego wciąż prąc na przód miało to miejsce półtorej godziny po zachodzie słońca.
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Aura pomimo kiepskiego startu poprawiła się około południa, chmury rozstąpiły się odsłaniając błękit nieba… drugiego dnia postanowiłem zrobić dość długie, prowadzące pięknym
szlakiem przejście z Krościenka przez Sokolicę na Palenicę i dalej przez Cyrhle, Durbaszkę z powrotem pod Wysoką skąd już po zmierzchu zszedłem do bazy namiotowej. Tu na górze po

lewej i prawej w drodze z Krościenka na Sokolicę przez Czertezik, niżej widok z Hali Bukowinki na wieś Jaworki, po prawej Krościenko widziane ze szlaku na Sokolicę, na dole po lewej
widok z Czertezika i po prawej z Sokolicy.

Tej nocy sytuacja termiczna miała się jednak, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, radykalnie pogorszyć,
miała  to  być  najzimniejsza  z  sierpniowych  nocy.  Prognozy  mówiły  o  temperaturach  rzędu  +8°C,  nie
przejmowałem się tym zbytnio, ubrałem tylko dodatkową bluzę polarową i z przyjemnością po klimatycznej
kolacji przy świecach, oraz pięknie spędzonym dniu zawinąłem się w śpiwór zapadając w sen. Tuż po pierwszej
w nocy obudziło mnie zimno. Nie krytyczne, ale na pewno mało przyjemne… dopiero gdy ubrałem dodatkowe
spodnie  polarowe  zapadłem  ponownie  w  sen.  Rankiem  gdy  otwarłem  namiot  przywitał  mnie  tak  jak

pierwszego dnia błękit czystego nieba, oraz… para z ust.

Po lewej kultowa, uszkodzona w podczas akcji ratunkowej 06.09.2018r, reliktowa sosna na szczycie Sokolicy, po prawej zejście z Sokolicy w kierunku przeprawy flisackiej przez Dunajec...

Po przeprawieniu się przez Dunajec ruszyłem w kierunku malowniczej Palenicy tu po prawej, mijając po drodze Schronisko Orlica na zdjęciu po lewej.

Tamtego dnia pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie, wpierw ranek przywitał mnie chmurami, które ustąpiły dość szybko miejsca błękitowi nieba, by ponownie popołudniu zdominować
nieboskłon… oznaczało to niestety koniec marzeń o kolejnym, jak na Wysokiej, spektakularnym zachodzie słońca, z drugiej strony dzięki temu udało mi się zejść do bazy wkrótce po

zmierzchu, w przeciwnym razie miałoby to miejsce na pewno znacznie później. Po lewej polana tuż za Witkulą, po prawej podejście pod Rabsztyn.
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Ubrawszy się w długie spodnie, gruby polar, oraz kurtkę przeciwdeszczową, zabrałem „śniadaniowe graty” i

ruszyłem do obozowej kuchni. Tam podczas rozmowy z miłą Bazową dowiedziałem się że termometr wskazał

rankiem tylko +6°C co wyjaśniło  nocny kryzys,  z  pewnością bowiem wówczas temperatura była jeszcze

niższa. Zważywszy na fakt że mój śpiwór gwarantował komfort termiczny do +13°C, oraz tolerancji do +9°
omawiany namiot zapewnił mimo niesprzyjających warunków dobrą ochronę przed chłodem, choć oczywiście
mogłoby tu być lepiej. Określa to też granice jego możliwości wykorzystania, wydaje się że sprawdzi się on

najlepiej  późną  wiosną,  oraz  latem, podczas ciepłych  nocy  przy  temperaturze  powyżej  10°C,  poniżej  tej

granicy komfort zacznie szybko spadać.

Druga noc w bazie namiotowej SKPB pod Wysoką przyniosła ze sobą gwałtowne ochłodzenie, według zapowiedzi temperatura miała spać do +8°C. Tuż po pierwszej w nocy obudziło mnie
zimno. Nie krytyczne, ale na pewno mało przyjemne… dopiero gdy ubrałem dodatkowe spodnie polarowe zapadłem ponownie w sen. Rankiem gdy otwarłem namiot przywitał mnie tak jak

pierwszego dnia błękit czystego nieba, oraz… para z ust, wkrótce okazało się że o godzinie 6 temperatura wynosiła zaledwie +6°C, co oznaczało że z pewnością w nocy była jeszcze niższa.

Powyższe warunki  stworzyły  jednak dogodną okazję  do  testu  zdolności  do  radzenia  sobie  z  problemem

kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach tropiku namiotu, występującego podczas dużej

różnicy temperatury i  wilgotności pomiędzy jego wnętrzem, a otoczeniem. Rankiem w istocie doszło do
zgromadzenia dużej ilości skroplonej pary wodnej na zewnętrzny poszyciu tropiku namiotu, oraz minimalnej

po  stronie  wewnętrznej.  Nie  doszło  jednak  absolutnie  do  przemoczenia  tropiku,  a  obecne  po  stronie

wewnętrznej krople wody były nieliczne, zgromadzone przede wszystkim w rejonie pałąków. Oznacza to że

namiot zapewnił wzorowy obieg termiczny, co z cała pewnością należy wiązać z obecnością dwóch lufcików

w szycie tropiku, oraz prześwitem pomiędzy jego dolnym brzegiem a ziemią. Na plus również odporność

powłoki tropiku i szczelność podklejanych szwów.

...powyższe warunki stworzyły jednak dogodną okazję do testu zdolności do radzenia sobie z problemem kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach tropiku namiotu, która
dość obficie zgromadziła się na ściankach po zewnętrznej stronie tropiku, oraz w niewielkich ilościach po jego wewnętrznej stronie przede wszystkim w obrębie pałąków nośnych. Nie

doszło jednak absolutnie do przemoczenia tropiku, do przedostania się wody do jego wnętrza, tu duży plus dla jakości namiotu Desert&Fox.

Był to niestety ostatni mój dzień w bazie pod Wysoką, po śniadaniu nadeszła pora na pakowanie i składanie
namiotu. Zważywszy na wilgotną zimną noc, zdjąłem jego tropik strzepałem i zawiesiłem na sznurze rozpiętym
pomiędzy drzewami. W zaledwie kilkanaście minut był on suchy. Cały proces składania namiotu zajął mi nie

więcej niż 20 minut.  Tak zakończyła się nasza pierwsza wspólna wyprawa w teren, mając jednak na uwadze
liczne zalety modelu mam nadzieję że nie ostatnia.
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Po zimnym poranku, nadszedł niestety czas na spakowanie szpeju i namiot i powrót w doliny… otrzepawszy mokry od skroplonej pary tropik rozwiesiłem na sznurze rozwieszonym
pomiędzy świerkami w bazie i już po kilkunastu minutach był on suchy gotowy do spakowania. Omawiany namiot przez te trzy dni gdy był mi domem wylegitymował się szeregiem dobrych

cech, w tym wysokim komfortem użytkowym, wygodą, dużą pojemnością i łatwym, oraz szybkim składaniem i rozkładaniem.

Podsumowanie – warto czy może jednak nie?
Namiot chińskiej marki Desert&Fox okazał się znakomitym towarzyszem podczas górskiego wypadu, gdzie

wylegitymował się licznymi, ważkimi, zaletami.  Najpierwszą z nich jest jego niska waga własna, wynosząca
zaledwie 1,8 kg a pamiętajmy że mamy do czynienia z modelem dedykowanym dla dwóch osób, o wymiarach

podłogi 200 x 140 cm i wysokości w szczycie aż 105 cm. Przekłada się to na pewno na wyższy komfort
podczas jego transportu przytroczonego do plecaka. 

Pieniny – Wysoka 1050 m n.p.m.
Podczas tego trzydniowego wypadu namiot Desert&Fox okazał się być bardzo wdzięcznym towarzyszem wędrówek, pomimo kilku zauważonych niedociągnięć globalnie jest to model wart

polecenia i zakupu.

Z pewnością na plus modelu należy też zaliczyć ogólnie dobrą jakość wykonania, podklejane szwy tropiku,
obecność dwóch lufcików, oraz dodatkową kieszonkę wewnątrz sypialni i haczyk dla lampki w jej szczycie. Nie

można też  przemilczeć dobrej  jakości  tkaniny z jakich go wykonano, tudzież   Oxford PU 210D  (podłoga

sypialni) i wodoodporną tkaninę poliestrową z dodatkową impregnacją PU 210 T z której wykonano tropik.

Podobnie  na  plus  zaliczyć  trzeba  wykonanie  składanych  pałąków  z  trwalszego  od  włókna  szklanego
aluminium, dobrej jakości zamki błyskawiczne, oraz łatwe składanie i rozkładanie.
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Szybkie składanie i rozkładanie, niska waga własna przy równocześnie dużej powierzchni sypialni i wysokości w szczycie, dobrej jakości tkaniny, podklejane szwy i znakomita cyrkulacja
powietrza – to z pewnością bardzo ważne atuty namiotu Desert&Fox, do wad na pewno należy zaliczyć niechlujne wykończenie niektórych szwów, oraz fatalnej jakości śledzie, globalnie

jednak może on być znakomitym towarzyszem wielodniowych wypadów w teren w okresie letnim.

Nie jest też oczywiście to model całkowicie wolny od wad, bynajmniej… moje uwagi dotyczą jednak przede
wszystkim jakości wykończenia szwów, oraz nieco chwilami przesadnego obniżania wagi namiotu, kosztem
jego sprawności i komfortu. Mowa tu oczywiście o niskiej jakości szpilkach, które trzeba po prostu zaraz po

zakupie  wymienić  na  inne.  Innym  budzącym  niepokój  faktem  jest  dość  niska  grubość,  mimo  dobrej
deklarowanej odporności na wodę, tkaniny podłogi Oxford PU 210D, co stawia pod znakiem zapytania jej

odporność na tarcie, nie mówiąc już o przedziurawieniu.

Po lewej widoki z podejścia pod Wysoką, po prawej widoki ze szczytu...

Warto  też  jeszcze  wspomnieć  że  kąt  pochylenia  ścianki  namiotu  pomimo  względnie  dużych  wymiarów

podłogi sprawia że osoby powyżej 175 cm mogą odczuwać dyskomfort podczas snu. Problem ten jednak
można łatwo wyeliminować gdy użytkujemy namiot sami śpiąc po przekątnej  namiotu.  Ostatnim drobnym
minusem o jakim jeszcze  warto  wspomnieć  jest  brak  elementów odblaskowych,  te  naprawdę przydają  się
podczas wychodzenia i wchodzenia do namiotu nocą. W modelu znajdziemy też niewielki, ale w mojej ocenie
wystarczający przedsionek, który z łatwością pomieści nasze buty, kuchenkę, czy niewielki plecak. 
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Po lewej zachód słońca na pobliskimi szczytami podziwiany z Wysokiej, po prawej bohater niniejszej recenzji dwuosobowy namiot chińskiej marki Desert&Fox.

Globalnie szczególnie biorąc pod uwagę niską cenę modelu, oraz znacznie liczniejsze zalety od zauważonych
i  raczej  mało  istotnych  wad,  namiot  marki  Desert&Fox  może  być  znakomitym wyborem,  szczególnie  w

korelacji z czasem bardzo drogimi modelami jednoosobowymi, a które oferują daleko mniejszy komfort od

recenzowanego  namiotu.  Decydując  się  na  jego  zakup  trzeba  być  jednak  również  świadomym  jego

ograniczeń, w tym oferowanego komfortu termicznego, oraz konieczności dokupienia dodatkowej podłogi

(płachty) i wymiany szpilek.

Zalety:
• ogólnie dobry stosunek ceny do jakości
• bardzo dobry komfort dla jednej osoby i dobry dla dwóch (przy wzroście do 175 cm)
• niska waga własna
• małe rozmiary po złożeniu
• dobrej jakości aluminiowe pałąki
• dobrej jakości powłoka przeciwdeszczowa
• wysokiej klasy materiały z jakich wykonano tropik i podłogę namiotu tudzież PU 210 T i Oxford PU 210D

• dobrej jakości zamki błyskawiczne

• dwa wywietrzniki

• warianty kolorystyczne tropiku

• bardzo łatwe i szybkie składanie i rozkładanie

• szybkie schnięcie tropiku

• bardzo dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz namiotu

• wysoki komfort termiczny w porze letniej

• brak efektu kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie tropiku

• dodatkowa kieszonka na drobiazgi wewnątrz sypialni i haczyk w szczycie do powieszenia lampki

• bardzo dobra ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym

Wady:
• brak instrukcji obsługi 
• niskiej jakości / podatne na wyginanie szpilki (śledzie)
• tylko 4 linki do odciągów w zestawie
• niskiej jakości wykończenie szwów wokół otworów wentylacyjnych
• miejscami niechlujne zakończenie szwów tropiku i sypialni
• niezabezpieczone otwory po podwójnych przeszyciach w tropiku w rejonie otworów wentylacyjnych (w tym egzemplarzu)
• brak elementów odblaskowych
• podatna na uszkodzenia mechaniczne podłoga sypialni
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Opracowana powiązane w dziale SPRZĘT / sprzęt wykorzystany podczas wypadu:
• plecak survivalowo – militarny marki Wisport model Raccoon 45  
• śpiwór marki Iceberg model Profi I  
• ręcznik szybkoschnący marki Lifeventure model SoftFibre Advance Trek Towel  
• buty trekingowe marki AKU model Alterra GTX  
• termoaktywna kurtka przeciwdeszczowa marki Marmot model Phoenix Jacket  

Przydatne linki: 
• oficjalna strona sklepu marki Desert&Fox na platformie AliExpress  
• przykładowa aukcja omawianego namiotu na platformie AliExpress  

oficjalna strona marki na platformie AliExpress:

www.pl.aliexpress.com/store/4229008

Sebastian Nikiel
03.09.2020

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

Fotografie  wariantów  kolorystycznych  i  grafik  omawianego  namiotu,  oraz  powiązanych  z  nim  tematycznie  innych  produktów  marki  Desert&Fox  zaprezentowano  w
opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z
nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.
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