
Spodnie  
dla arborysty 

N ajczęściej produkty Sip będą 
droższe od Francital, jednak 
w  tym przypadku cena prze-

kłada się na wyższą jakość. Na pierw-
szy ogień idą spodnie wspinaczkowe, 
bez nich w pracy na drzewach trudno 
się obyć, nawet w upalne dni. Opiszę 
topowe modele, w  których miałem 
okazję pracować.

Spodnie Francital Montvert 
Występują w  kolorze czarnym oraz 
czerwonym. Wykonane w większości 
z cordury w splocie ripstop, z domiesz-
ką elastanu dla pełnej swobody ruchów, 
którą faktycznie te spodnie zapewnia-
ją. Przednia dolna część nogawek wy-
konana jest z  cieńszej, chropowatej 
tkaniny – dobrze ją widać na czerwo-
nym materiale. Na początku wyda-
je się ona niezbyt trwała, jednak po 
sprawdzeniu w boju okazuje się bar-
dzo mocna i praktyczna – zwłaszcza 
przy czołganiu się „na misia” po kona-
rach. Do tego ma świetną wentylację, 
co jest przydatne podczas gorących dni. 
Z tyłu spodnie mają stójkę, do której 

możemy podpiąć szelki. Nogawki wy-
posażone są w wewnętrzne stuptuty 
z haftkami do zahaczenia o sznurów-
ki. Poza ochroną przed dostawaniem 
się trocin do butów niezwykle wygod-
ne i przydatne jest to, że nogawki nie 
podwijają się i nie schodzą z butów, na-
wet podczas dzikich akrobacji. 

Dwie boczne kieszenie zapinane na 
zamek są bardzo poręczne, do tego tyl-
na kieszeń również zapinana jest na 
zamek. Na lewym udzie znajduje się 
kieszeń zapinana na rzep. Ta ostatnia 
jest najbardziej obszerna, a rzep wyjąt-
kowo mocno trzyma, nawet po długim 
czasie użytkowania. Jednak w moim 
odczuciu zastosowanie tu zamka mo-
głoby zwiększyć ergonomię jej użycia. 
Bardzo brakuje mi kieszeni na tele-
fon na prawym udzie, którą w swoich 
spodniach doszyłem dla własnej wygo-
dy. Mam je od początku mojej kariery 
arborystycznej i jestem z nich bardzo 
zadowolony. Są wygodne, przewiew-
ne, dobrze leżą i nie krępują ruchów. 
Wytrzymałość także jest na przyzwo-
itym poziomie. Przez ostatnich parę lat 

powstało kilka małych dziurek w stup-
tutach, puściły szwy przy nogawkach 
i zrobiła się dziura w bocznej kiesze-
ni od kluczyka do auta, ale uznaję to 
za i tak dobry wynik i skutek długie-
go użytkowania. Uważam, że spodnie 
w swoim przedziale cenowym są god-
ne polecenia i trudno będzie znaleźć 
coś o podobnych parametrach w tak 
atrakcyjnej cenie.

Przyszedł czas na opisanie produktów najczęściej wybieranych przez polskich arborystów 
w zakresie odzieży. Sip Protection z Belgii oraz francuski Francital Environnment to marki, 
które oferują przyzwoitej jakości towary z różnych półek cenowych
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Francital Montvert – lekkie, wygodnie 
i wytrzymałe spodnie wspinaczkowe 
bez wkładek antyprzecięciowych
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Spodnie Sip Protection 1SSP 
Dostępne są w kolorze czerwonym, 
szarym lub oliwkowym. Podobnie 
jak opisywane powyżej wykonane są 
z cordury z elastanem w splocie rip-
stop. Tu jednak materiał jest nie-
co grubszy i  zastosowano go na ca-
łej powierzchni spodni. Na kolanach 
spodnie pokrywa gruba, szorstka war-
stwa ochronna tkaniny, dzięki któ-
rej są one bardziej wytrzymałe, ale 
też mniej przewiewne niż Montverty, 
co może być odczuwalne w upalne 
dni. Wydłużony tył oraz wewnętrz-
ne stuptuty z haftkami zbliżone są do 
konkurencji, z tym że tutaj również na 
stuptutach tkanina jest w splocie rip-
stop. Kieszenie boczne są zapinane na 

zamki, kieszeń tylna także, z dodatko-
wą klapką zapinaną na napę. Kieszeń 
na lewej nodze, w przeciwieństwie do 
Montvertów, zapinana jest na zamek, 
co uważam za znacznie wygodniejsze 
rozwiązanie. I najważniejsze – kieszeń 
na telefon na prawym udzie, przynaj-
mniej u mnie pełni taką funkcję, gdyż 
z racji jej rozmiaru wiele nowszych 
smartfonów raczej się tam nie zmie-
ści (Samsung Galaxy J6 w  cienkim 
etui ledwo wchodzi, Xiaomi Redmi 
8T Note nie ma szans, najlepiej wpa-
sowuje się Nokia 5130, i to w dodat-
kowym pokrowcu). Niemniej nieza-
leżnie od tego, co postanowimy tam 
włożyć, kieszeń jest bardzo wygodna 
i  użyteczna. Dodatkowo obok niej 

mieści się podłużna, wąska kieszeń 
zamykana na napy. 

Sipów używam znacznie krócej niż 
Francitali, więc nie miały okazji się aż 
tak wykazać, jednak widziałem z bli-
ska, jak wyglądają spodnie noszone 
bardzo często przez ponad sześć lat. 
Tu jakaś dziurka, tam odpruwająca 
się kieszeń, wyblaknięty kolor – ra-
czej drobiazgi jak na taki okres użyt-
kowania. Spodnie leżą… no właśnie, 
o dziwo, nie tak dobrze jak Montverty. 
Mówię tu o długości nogawek, która 
jest taka sama dla wszystkich rozmia-
rów i jest to parę centymetrów więcej 
niż w przypadku Francitala. Tkanina 
sztywniejsza niż w Montvertach spra-
wia, że na dole spodnie dość mocno 
się marszczą, przynajmniej przy moim 
wzroście (173 cm). W użytkowaniu 
raczej nie sprawia to kłopotu, jedy-
nie może dziwnie wyglądać. Francital 
także nie daje nam możliwości wybo-
ru długości nogawki, jednak różnią się 
one nieznacznie między poszczegól-
nymi rozmiarami spodni.

Spodnie antyprzecięciowe
Obaj producenci oferują nam cał-
kiem szeroką ich gamę w różnych roz-
piętościach cenowych. Jeśli chodzi 
o Francital, są to m.in. modele: Cervin, 
Sestriere Pro, Prior, Prior Move, Prior 

Sip Protection 1SSP – wygodne, rozciągliwe i bardzo lekkie spodnie wspinaczkowe, 
zaprojektowane do pracy tylko z piłą ręczną (nie mają wkładek antyprzecięciowych)

Spodnie Gecko 1SS5 od Sipa to model bardzo zbliżony do Protection 1SSP. Te 
produkty różnią się kilkoma detalami oraz przede wszystkim kolorem, który 
dostępny jest w wersji żółtej (Bumblebee Yellow), niebieskiej (Dragonfly Blue) 
oraz bordowej (Burgundy Red)

Francital Prior Move Pro – wygodne i lek-
kie spodnie antyprzecięciowe, wykonane 
z rozciągliwego materiału, który zapew-
nia dużą swobodę ruchów. To model za-
równo do wycinki, jak i wspinaczki
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Move Pro. Te ostatnie są najczęściej 
wybierane przez arborystów, jak na 
swoją cenę sprawują się bardzo do-
brze. Kiedy sam stanąłem przed 
wyborem spodni, przymierzyłem 

większość dostępnych modeli 
Francitala i  faktycznie Prior Move 
Pro czy Sestriere Pro całkiem nieźle 
leżały, ale kiedy włożyłem Canopy 
W-Air od Sipa, nie chciałem już nic 
innego. Biją one na głowę konku-
rencję swoją wygodą i funkcjonalno-
ścią. Zarówno rozkład oraz zamyka-
nie kieszeni, jak i zastosowana tkani-
na wierzchnia wyglądają tu podobnie 
jak w modelu wspinaczkowym 1SSP. 
Z tyłu na nogawkach spodnie mają 
wentylację oraz odblaski. Krój i ela-
styczność pozwalają zachować pełną 
swobodę ruchów. Oczywiście w gorą-
ce dni w spodniach będzie dość cie-
pło, jednak nie możemy oczekiwać 
od nich takiej przewiewności jak od 
spodni wspinaczkowych. Podobny 
jest model Forest W-Air, który różni 
się tylko kieszeniami oraz sposobem 
mocowania szelek. W zależności od 
modelu spodnie występują w kolorach 

czarno-czerwonym, szaro-czerwonym 
i czarno-pomarańczowym. C

Autor jest menedżerem sprzedaży 
w firmie PolskiArborysta.pl

Spodnie antyprzecięciowe Sip Canopy 
W-Air są najlepszym rozwiązaniem do 
pracy na wysokości w upalne dni

Spodnie antyprzecięciowe Sip Forest 
W-Air, doskonałe do pracy na ziemi
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REKLAMA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA DO 2 LAT 
Wydłużona gwarancja o 12 miesięcy na pilarki serii 500 dedykowana jest do Klientów, dokonujących 

zakupu w obrocie profesjonalnym. Szczegóły i warunki promocji u Autoryzowanego Dilera. 

Oferta ważna do 31.12.2021 r. Więcej informacji na WWW.HUSQVARNA.PL

Oferta kredytu ważna od 01.10 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. 

10x0%
RRSO=0%

RATY 0%
NA WSZYSTKIE 
PILARKI SPALINOWE


