
O bie wspomniane marki oferu-
ją nam co najmniej przyzwoitej 
jakości towary z różnych pół-

ek cenowych. Najczęściej produkty Sip 
będą droższe, jednak w tym przypad-
ku cena przekłada się na wyższą jakość. 

Lekka kurtka i softshelle 
Francital Grignan Stretch to bluza/
kurtka wykonana z podobnej tkaniny 
co spodnie, czyli w większości z cor-
dury w splocie ripstop, z domieszką 
elastanu dla pełnej swobody ruchów. 
Występuje w kolorze żółto-czerwonym 
lub zielono-pomarańczowym. Jest lek-
ka i bardzo wygodna. Ma wydłużony 
tył, aby dobrze trzymała się pod uprzę-
żą. Dzięki odpinanym rękawom mo-
żemy szybko przekształcić ją w kami-
zelkę lub dopiąć zamiast nich rękawy 
antyprzecięciowe Ventoux. Na przo-
dzie znajdują się kieszenie zapinane na 

zamek: dwie na dole i dwie na górze 
oraz kieszeń wewnętrzna. Sprawdzi się 
dobrze latem lub jesienią czy wiosną.

Jeśli zrobi się nieco chłodniej, do-
brym wyborem będzie Francital 
Softshell Aigoual lub Kouvola. W naj-
popularniejszej wersji kolorystycznej, 
czyli czerwono-żółtej, wyglądają po-
dobnie. Podstawowe różnice to kie-
szeń wewnętrzna zapinana na zamek 
i odpinane rękawy w Aigoualu, jednak 
kosztem rozpinanej wentylacji pod pa-
chami występującej w Kouvoli.

Odpowiednikiem u  konkurencji, 
o bardzo zbliżonej budowie, będzie 
Sip Protection Softshell Fuyu 1SWS. 
Model ten, podobnie jak Aigoual, ma 
odpinane rękawy i kieszenie zewnętrz-
ne zapinane na zamki w tych samych 
miejscach. Dodatkowo kieszeń na le-
wym przedramieniu oraz dwie obszer-
ne kieszenie wewnętrzne (otwarte) 

plus na jednej z nich kolejną kieszeń 
zapinaną na zamek. Na ramionach za-
stosowano ochronną warstwę tkaniny.

Wszystkie kurtki dobrze leżą na 
użytkowniku i  świetnie sprawdzą 
się w  chłodniejsze dni, więc wybór 
tej konkretnej zależy raczej od spe-
cyficznych wymagań i  upodobań. 

Kurtka Francital Grignan Stretch
Francital Softshell Aigoual – odpinane 
rękawy
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Kurtka dla arborysty 
W poprzednim numerze opisywaliśmy spodnie arborystyczne, oferowane przez Sip Pro-
tection z Belgii oraz francuski Francital Environnment. Teraz przyszedł czas na górną część 
odzieży zaprojektowanej z myślą o pracy na drzewach
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Z doświadczenia wiem, że większość 
decyduje się na softshell Aigoual, 
prawdopodobnie ze względu na naj-
niższą cenę, jednak nie spotkałem 
jeszcze osoby niezadowolonej z  ta-
kiego wyboru.

Ochrona przeciwdeszczowa 
Wszystkie powyższe kurtki według pro-
ducentów są w pewnym stopniu nie-
przemakalne. Jak to jednak z softshel-
lami bywa, to zasługa fabrycznego im-
pregnatu, który po jakimś czasie znik-
nie, a kurtka zacznie przemakać na 
deszczu, więc marzenia o takiej, która 
ma świetną oddychalność i do tego wo-
doodporność, możemy porzucić.

Sip 1SLR/1SMR to dwie wersje 
tej samej kurtki przeciwdeszczowej, 
w której ta druga ma dodatkowo pasy 
odblaskowe. Wykonana jest z  moc-
nej, w pełni nieprzemakalnej tkaniny. 
Wszystkie kieszenie (boczne, kieszeń 
na piersi oraz kieszeń wewnętrzna) 
zapinane są na zamki. Standardowo 
mankiety zaopatrzono w ściągacz na 
rzep, podobnie jak w powyższych so-
ftshellach. Wydłużony tył sprawia, że 
kurtka dobrze leży pod uprzężą i nie 
ucieka spod niej. Dla podniesienia od-
dychalności zastosowano wentylację 
na plecach oraz pod pachami. Kurtka 
wyposażona jest w wygodny kaptur, 

Rozpinana wentylacja pod pachami 
w Francital Softshell Kouvola

Kurtka przeciwdeszczowa Sip Protection 1SLRSip Protection – Softshell Fuyu 1SWS 

www. .net.pl 45

REKLAMA



który w razie potrzeby możemy zwi-
nąć i schować w kołnierzu, wystarcza-
jąco wysokim, by ochronić nas przed 
dokuczliwym wiatrem.

Mam tę kurtkę prawie tak długo 
jak wspinaczkowe spodnie Francital 
Montvert, czyli ponad pięć lat, i spraw-
dza się rewelacyjnie. Nawet po zejściu 
fabrycznej impregnacji odbijającej 
wodę tkanina ma ogumowaną war-
stwę od spodu i wciąż pozostaje nie-
przemakalna. Wentylacja jest na tyle 
dobra, że kurtki z powodzeniem uży-
wam przez cały rok, kiedy tylko jest 
chłodniej lub pada deszcz. Zimą wy-
starczy włożyć pod spód cieplejsze 
warstwy. Jedyne, co po jakimś czasie 
korzystania prawie uległo zniszcze-
niu, to ściągacze na rękawach (te pa-
ski z rzepem), które zaczęły się odpru-
wać – wystarczyło je jednak przyszyć, 
by cieszyć się pełną funkcjonalnością 
kurtki przez kolejne lata.

Na lekko
W ofercie obydwu producentów do-
stępne są także rękawy atyprzecięcio-
we. Te najbardziej godne polecenia 
to Sip 1SXA oraz Francital Ventoux. 
W moim odczuciu te pierwsze są nie-
co wygodniejsze.

Można również zdecydować się 
na koszulki, m.in. Francital Pertuis 
oraz Sip Protection 397A – obie 
z  krótkim rękawem, a  także Sip 
Protection 697A z długim rękawem 
z nieco grubszej tkaniny. Wszystkie 
mają rozpinany przy kołnierzyku za-
mek. Z Francitala nie korzystałem, 
jednak jego zbliżona do Sipa budowa 
powinna sprawić, że spisze się rów-
nie dobrze. Z Sipa mam obie koszulki 
i sprawdzają się rewelacyjnie. Pertuis 
występuje w  kolorze żółto-czerwo-
nym, zaś koszulki Sipa są żółto-czer-
wone lub pomarańczowo-szare. Sip 
zastosował także w  swoich koszul-
kach małą kieszonkę-butonierkę na 
piersi zamykaną na zamek, co jest 
bardzo funkcjonalnym dodatkiem.

W  tym oraz poprzednim artykule 
(„Drwal” 11/2021) opisałem jedynie 
kilka najpopularniejszych elementów 
ubioru. W ofercie powyższych produ-
centów jest ich jednak znacznie więcej: 
rękawice, torby, skarpetki, szelki, bufki 
i wiele innych.

Obaj producenci zapewniają arbo-
rystom odzież i akcesoria na bardzo 
przyzwoitym poziomie, przy czym 
zwykle Sip cechuje się trochę wyż-
szą jakością, co odzwierciedlają ceny 
produktów. Niezależnie jednak od 
konkretnego wyboru powinniście 
być zadowoleni. C

Autor jest menedżerem sprzedaży 
w firmie PolskiArborysta.pl

Rękawy antyprzecięciowe Francital 
Ventoux T-shirt Sip Protection 397A

T-shir t z długim rękawem Sip Pro-
tection 697ARękawy antyprzecięciowe Sip Protec-

tion 1SXA

T-shirt Francital Pertuis
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