Utstyrstest

God som noen!
DET ER ALLTID spennende å komme over merker som ikke er så kjent for
det norske publikum. Det har vi gjort denne gangen, og vi ble i hovedsak gledelig
overrasket. Ryggsekken fra merket Doite heter Fitz Roy 95 og er en fullblods
anatomisk ryggsekk med de justeringsmuligheter og den komfort man forventer
av en slik sekk. Den er kryssavstivet med en innvendig aluminiumsplate som gir
god stivhet og et solid inntrykk. Bæresystemet er godt polstret og spesielt har
korsryggen blitt tatt godt vare på med ekstra polstring. Hele systemet har god
ventilasjon. Magebeltet og bærereimer er brede og gode. Her tar du mange kilo
før det blir ubehagelig. Bæresystemet er leddet i ett punkt (Tech Balance System)
som gir god bevegelse i sekken over skuldrene.
Sekken har to hovedrom, ett stort oppe og et mindre nede. Skillegulvet åpnes
lett slik at det blir ett rom totalt. Øverst i sekken er det en liten, men dyp
lomme for å ha småsaker i. I
topplokket er det en utvendig
lomme for lett tilgang. I sidene har
sekken to lange rom som tar
gjenstander av type samekniv, eller
en stor drikkeflaske. Siderommene
har glidelås i hele lengden og gjør
Stordet lett å få oversikt. Rommene
testen
har en rem som kan strammes for
å holde innholdet inntil sekken.
UtstyrsDet er bra, for da holder tyngden
tester
seg der den skal være – og det
gir god stabilitet. Utenpå har
Utstyrssekken to sidelommer for
nyheter
enkel tilgang til drikke og
kjapp mat underveis. Disse har
Våpen
også remmer for å stabilisere
innholdet. På baksiden har
sekken en utvendig lomme
som typisk brukes til kart
eller lignende.
Dette er en sekk du
trygt kan kjøpe, og den
står ikke tilbake for noe
av det vi kjenner fra
andre leverandører. Vi
kunne ønsket oss
mulighet til å åpne hele
fremsiden som en bag
for bedre oversikt på
lange turer, men nå skal
det sies at produsenten
også har sekker som har
det. God langtur!
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GJERMUND LINDSTAD

DOITE FITZ ROY 95 L

Materiale: 100 % Polyester Størrelse: 95 l Vekt: 2,5 kg
Farger: Rustrød og grå Pris: 1999,- Importør: Nordic Track
Company AS (tlf. 33 35 70 10) Leverandør: Felleskjøpet
(tlf. 03520) www.felleskjøpet.no
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Kryssavstivet
God ventilasjon i rygg
Plass til innvendig drikkeflaske
Hevbart topplokk
Meget godt hoftebelte
Meget god å bære
Pris

• Ikke noe spesielt
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Hett og
tett

Denne jakka fra
Brynje er rene Jøtulovnen under en
skalljakke.
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DET ER FLERE versjoner av den svært så varme og populære Antarctic jakka
til Brynje, og dette er modellen som helt presist heter Antarctic hettejakke med
beskyttelse. Utsiden er laget av teflonbelagt merinoull, som er ispedd en tredjedel
polyamid for å øke slitestyrken et ekstra hakk. Nettingforet er av polypropylen, og
det som gir den beskyttelsespreget er at det er et ekstra slitesterkt stoff på skuldre
og albuer. Slik sett er det kanskje mer forsterkende man mener med dette. Av
detaljer så har hetta strammemuligheter, og det er det også i nedkant av jakka. Det
er to vanlige lommer med glidelås nede i front, og det er også to brystlommer på
plass. Denne jakka er med det store ullinnslaget en real varmemaskin og da er det
heller ikke feil at det er ventilasjonsglidelås under armene.
Med sitt varme og vindtette preg så er dette primært en ytterjakke, men den er
ganske fast i fisken og sitter så passe kroppsnært at den går fint under en skalljakke
også. Det at den takler sur vind, men ikke nedbør, aktualiserer dette ytterligere.
Snittet og formen står helt klart til godkjent. Når både materialer og arbeid også
synes å holde høy kvalitet, så det er fint lite å pirke på. Jakka veier rett i underkant
av kiloen, men med en høy andel av ull så blir den merkbart tyngre i våt tilstand, og
da trenger den også litt tørketid. Dersom du skal en skikkelig varm jakke som er
vindtett, og i tillegg ønsker å kunne trekke en hette over hodet, så er denne jakka fra
Brynje midt i blinken.
CATO HEMMINGBY

BRYNJE ANTARCTIC HETTEJAKKE MED
BESKYTTELSE

Materiale: Merinoull (70 %), polyamid (30 %), polypropylen
for Farge: Sort Størrelser: XS–XXXL Pris: Kr 2869,Produsent: Brynje AS (tlf. 33 18 33 00) www.brynje.no
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• Høy isolasjonseffekt
• Vindtett
• God kvalitet
• Blir tung når våt
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