Czym wyróżnia się damska kurtka softshell? Czy warto ją
kupić?
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Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu nierozerwalnie wiąże się z koniecznością
zachowania odpowiedniego komfortu termicznego. Zwłaszcza teraz, na przełomie jesieni i
zimy, jest to szczególnie ważne i w dużej mierze może zaważyć na naszym zdrowiu. Po czym
można poznać dobry softshell damski?

Co to jest kurtka softshell?
Jest to produkt, który uwolni nas od konieczności ubierania się na cebulkę. Nowoczesne kurtki tego
typu zapewniają optymalny komfort termiczny, ochronę przed deszczem i wiatrem, a także słyną z
tego, że są bardzo lekkie, co ma duże znaczenie podczas zaplanowanego na kilka godzin,
intensywnego wysiłku fizycznego.
Decydując się na zakup damskiej kurtki softshell warto skorzystać z oferty specjalistów, na przykład
z asortymentu sklepu Outdoorzy. Wyróżnia go profesjonalna obsługa oraz dostęp do produktów
wielu różnych marek: zarówno tych działających globalnie, jak i lokalnych firm, które stawiają na
najwyższą jakość swoich towarów.
Damska kurtka softshell czasem jest także określana mianem windstoppera. Pokazuje to przy okazji,
jaki jest główny atut tej odzieży: odporność na wiatr. Bez wątpienia na rynku nie ma wielu równie
udanych rozwiązań, które pomogą nam chronić się przed porywistymi podmuchami wiatru, na

przykład podczas pieszej wycieczki, przejażdżki na rowerze czy spacerze z psem po parku.
Jeszcze kilka lat temu taka kurtka składała się z dwóch głównych warstw: rozciągliwego tworzywa
zewnętrznego oraz warstwy wewnętrznej, której głównym zadaniem było zapewnienie odpowiedniej
termiki. Bardzo ważnym atutem damskich softshelli jest też oddychalność. Z biegiem czasu
udoskonalono m.in. elementy odpowiedzialne za wytrzymałość i odporność na deszcz.

W jakim kolorze warto kupić damską kurtkę softshell?
Na rynku dominuje odzież w ciemnych odcieniach kolorystycznych. Nie ma żadnego problemu, by
kupić czarną kurtkę softshell lub taką, która będzie utrzymana w takich barwach, jak granatowy, czy
ciemna zieleń.
Dlaczego warto zastanowić się nad zakupem odzieży w konkretnym kolorze? W grę wchodzą nie
tylko walory estetyczne. Jeśli uprawiamy nordic walking w miejscach słabo oświetlonych, które
znajdują się blisko drogi, to lepiej wybrać taką, która będzie rzucać się w oczy, na przykład błękitną
lub różową. Nie zaszkodzi też upewnić się, czy nasza odzież może pochwalić się elementami
odblaskowymi. Jeśli ich nie ma, nic straconego. Zawsze można dokupić dodatkowy zestaw do
przymocowania na ramię, zwiększając swoje bezpieczeństwo.

Najważniejsze parametry, na które warto zwrócić uwagę
Poza ochroną przed wiatrem damska kurtka softshell powinna też chronić nas przed deszczem.
Warto upewnić się, że tworzywo, z jakiego wykonano odzież, jest zgodne ze standardem 10000 mm.
Kurtki, które mają zadeklarowaną właśnie taką odporność na opady atmosferyczne, nie zamokną
nawet podczas ulewy.
Jeśli chcemy chodzić w kurtce także w sezonie zimowym, to dobrze byłoby, gdyby miała ona także
syntetyczną ocieplinę. Dzięki temu odzież będzie świetnie chronić nas przed chłodem także w te
nieco chłodniejsze dni w roku, na przykład późną jesienią, zimą, czy wczesną wiosną.
Atutem będzie też nieduża waga takiej damskiej kurtki softshellowej. Docenią ją zwłaszcza osoby,
które planują aktywność fizyczną rozłożoną na kilka godzin. Podczas szybkiego marszu, gdy nasz
organizm się męczy, każdy dodatkowy kilogram odczuwamy o wiele bardziej. Lekka, ale chroniąca
przed chłodem, kurtka ze wbudowanym zamkiem termicznym, może wtedy być na wagę złota.
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