
www.tetex.com | TETEX Magazine | -1-



-2- | TETEX Magazine | więcej na www.tetex.com

wstęp

EDITORIAL

Tetex Ltd - Europejski Portal Tekstyliów Technicznych

Filia w Polsce: Kłobucka 7, 02-699 Warszawa

+48 22 101 399 8 / www.tetex.com / info@tetex.com

Zespół redakcyjny: Katarzyna Topolska, Łukasz Cichoszewski

Dział graficzny: Jakub Jankowski

Ladies and gentlemen,

winter is a magical 
time, not only because 
of Christmas – also 
considering the new 
opportunities is opens in 
front of us. If this season 
your plan is to discover 
new places and try new 

E
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activities (also those highly extreme), you must take 
a look at the winter edition of the Tetex Magazine.
 
Our goal this season is to present to you some products 
that not only make your daily winter functioning easier, 
but also take care of your safety (both on mountain 
trails and urban roads). There is also something 
of interest to fans of diving and white madness. 
Maybe we will convince you to try something new?
 
We invite you to a tour presenting all the 
best and most interesting winter ideas!

Drodzy czytelnicy!

Zima to magiczny czas, 
nie tylko z uwagi na Świę-
ta Bożego Narodzenia, 
ale także ze względu 
na nowe możliwości, ja-
kie przed nami otwie-
ra. Jeśli planujecie w 
tym sezonie odkrywać 

nowe miejsca czy próbować nowych aktywności 
(także tych najbardziej ekstremalnych), koniecznie 
zajrzyjcie do zimowego wydania Tetex Magazine.

W tym sezonie postawiliśmy na przedstawienie 
Wam produktów, które nie tylko ułatwią codzien-
ne zimowe funkcjonowanie, ale także przyczynią 
się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa (za-
równo na górskich szlakach, jak i na miejskich dro-
gach). Będzie też coś dla fanów nurkowania i białe-
go szaleństwa. Może nawet uda nam się nakłonić 
Was do spróbowania czegoś zupełnie nowego?

Serdecznie zapraszamy w tą podróż, po tym 
wszystkim, co najlepsze i najciekawsze zimą!
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Jest to wysoce wyspecjalizowany produkt 
powstały na bazie HDPE (polietylenu 
wysokiej gęstości) zachowujący dużą 
trwałość, ale na tyle plastyczny, aby 
uniknąć efektu rozjeżdżania się łyżew na 
boki, co zapewnia wysokiej jakości komfort 
użytkowania lodowiska. 

Kto i gdzie może korzystać z lodowisk?
Panele można wykorzystywać do jazdy 
na łyżwach hokejowych i figurowych 
w każdych warunkach pogodowych. 
Lodowisko syntetyczne dostosowane jest 
do instalacji stałej i tymczasowej, pozwala 
na wielokrotny montaż i demontaż oraz 
przenoszenie w dowolne miejsce zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, 

zapewniając elastyczną i przyjemną 
realizację swoich pomysłów. Dzięki temu, 
że lodowisko nie wymaga drogich instalacji 
zamrażających, specjalnych przyłączy 
energetycznych, czy specjalistycznych 
maszyn do jego obsługi. 

Jak jest zbudowane lodowisko?
Lodowisko składane jest z paneli o 
wymiarach (1m x 1m) oraz (1m x 0.5m), 
łączonych ze sobą za pomocą “obcego 
pióra”. Metoda ta pozwala na zbudowanie 
tafli lodowiska o dowolnej konfiguracji 
(w ramach danej powierzchni). Panele 
są zaprojektowane do dwustronnego 
wykorzystania. Grubość 18 mm pozwala 
na długoletnie użytkowanie. Do tafli 
dołączane są bandy wykonane z tego 
samego tworzywa co tafla. Precyzyjnie 
docięte, łączone modułowo do krawędzi 
paneli, dodatkowo usztywniają i stabilizują 
całe lodowisko. Bandy dostępne są w 
sekcjach o długościach 2m i 1m. W celu 
ułatwienia instalacji łączenie band opiera 
się o prostą metodę wykorzystującą 
jedynie śruby imbusowe.

Jak przebiega instalacja lodowiska?
Teren pod instalację powinien być wolny 
od przeszkód i łatwo dostępny dla zespołu 
instalacyjnego, co pozwoli na szybką i 
sprawną instalację. Teren powinien być 
płaski, równy i utwardzony. Spełnienie tych 
wymogów zapewni uzyskanie najlepszego 
efektu dla osób korzystających z lodowiska. 
Produkt można również instalować 

Czym jest lodowisko syntetyczne?
Idea lodowiska syntetycznego opiera się na wykorzystaniu substytutu lodu naturalnego 
w postaci specjalnie opracowanego tworzywa sztucznego, które tworzy taflę lodowiska. 
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w miejscach o podłożu nie do końca 
utwardzonym, ale nie zaleca się tego na 
instalacje długotrwałe. W przypadku, gdy 
na miejscu instalacji występują większe 
dziury lub wyrwy należy je uzupełnić 
piaskiem lub ziemią. 
Czas montażu lodowiska o powierzchni 
200 m2 dla zespołu montażowego (5 
osób) wynosi niecałe 5 godzin. 

Gdzie najczęściej są wykorzystywane 
Państwa lodowiska?
Nasze lodowiska znajdują zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie zamontowanie 
tradycyjnego lodowiska jest niemożliwe 
lub po prostu nieopłacalne. Często są 
to imprezy miejskie – zarówno te letnie, 
jak i zimowe, są też wykorzystywane 
jako sezonowe atrakcje w galeriach 
handlowych. Również branża filmowo-
reklamowa korzysta z naszych lodowisk, 
stanowiących świetny element scenografii.

O lodowiskach syntetycznych rozmawialiśmy z ich 
dystrybutorem - firmą LimitLess (www.e-limitless.pl)



-6- | TETEX Magazine | więcej na www.tetex.com

Wszystko o skafandrach suchych
Najcieplejszy rodzaj skafandrów nurkowych. Odizolowuje większą 
część ciała nurku od wody. Właściwości cieplne skafandra zależą 
od rodzaju materiału z jakiego wykonany jest skafander i zastoso-
wanego ocieplacza. Używany jest do nurkowania w zimnych wo-
dach, oraz do nurkowania głebokiego. Wspaniale sprawdzają się 
również w trakcie nurkowań, przy których temperatura powietrza 
jak i wody jest niska, jak np. nurkowanie podlodowe. Można powie-
dzieć, że jeżeli posiadamy suchy skafander sezon nurkowy nigdy 
się nie kończy. Instruktorzy nurkowania to grupa nurków najczęściej 
korzystająca z takiego rozwiązania.

Budowa skafandra suchego
Standardowo skanfader suchy składa się z:
- butów połączonych ze skafandrem
- uszczelnienia na nadgarstkach - manszet, lub pierścieni do zamo-
cowania suchych rękawic
- uszczelnienia na szyi - kryzy szyjnej
- wodoszczelnego zamka
- zaworu dolotowego (dodawczego) oraz zaworu upustowego.

Dodatkowo, aby ochrona w skafandrze była pełna niezbędna jest 
bielizna i ocieplacz. Bieliznę jak i ocieplacz wkładamy pod skafan-
der. Grubość ocieplacza zależy od rodzaju skafandra i i tempera-
tury wody. Czym woda zimniejsza i skafander cieńszy, ocieplacz 
powinien być grubszy. Właściwy dobór ocieplacza to bardzo istotny 
element. Nie ma nic gorszego jak zmarznąć w skafandrze suchym.
Poniżej zamieszczam zdjęcia wraz z opisem skafandra neopreno-
wego oraz skafandra membranowego

Dodatkowo aby w skafandrze czuć się komfortowo należy posiadać 
odpowiednią:
- bieliznę i ocieplacz
- rękawice

W skafandrze suchym istnieją dwie techniki, zupełnie inaczej na-
zywane, ale generalnie niewiele się różniące, przynamniej wtedy, 
kiedy są stosowane prawidło. Nieprawidłowa technika może prowa-
dzić do niebezpiecznych sytuacji podczas nurkowania, szczególnie 
w technice nazwanej „rec”.To jaki typ skafandra powinieneś wybrać 
zależy od indywidualnych potrzeb.

produkt

Powłoka
Powłoka skafandra decyduje o jego rodzaju, pozostałe elementy są 
identyczne. Skafandry dzielimy na takie których materiał zmienia 
swój wypór wraz ze wzrostem ciśnienia (głębokości nurkowania) i 
na takie których materiał nie zmienia swego wyporu :
► Zmieniające - zwane neoprenowymi - wykonane z materiału, któ-
ry zapewnia wstępne docieplenie ciała płetwonurka
► Niezmieniające potocznie nazywane membranowe - wykonane z 
materiału którego właściwości izolacyjne są znikome 

Buty
Buty są zawsze połączone na stałe z materiałem skafandra. Mogą 
być:
► W skafandrach membranowych
- kalosz bez ocieplenia (najczęściej stosowane) zaletą takiego 
rozwiązania jest łatwość suszenia, wadą potrzeba ubierania odpo-
wiedniego ocieplenia stopy. Jako dodatkowe ocieplenie stosuje się 
rozwiązania firmowe lub skarpety neoprenowe (najlepiej 5mm) lub 
najtańsze rozwiązanie tzn. trzy grube skarpetki (z polaru lub wełny). 
Takie rozwiązanie posiada również twardą podeszwę umożliwiają-
cą bezpośrednie stykanie się z podłożem
- kalosz z ociepleniem - rozwiązanie jak wyżej, z tą różnicą, że 
wewnątrz buta znajduje się neoprenowe ocieplenie. Wygodne ale 
powstaje problem z suszeniem szczególnie gdy często nurkujemy.
► W skafandrach neoprenowych
- neoprenowy but z twardą podeszwą
- neoprenowy but bez podeszwy. Rozwiązanie bardzo rzadko sto-
sowane, wymagane dodatkowe buty do chodzenia.
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Uszczelnienie nadgarstków - manszety
Uszczelnienie nadgarstków chroni skafander przed dostaniem się 
wody do środka. Powszechnie stosowane są manszety lateksowe. 
Spotkać można skafandry z uszczelnieniem neoprenowym lub la-
teksowym. 
Jednak najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych pier-
ścieni, umożliwiających podłączenie lateksowych rękawic. Na zdję-
ciu poniżej znajduje się uszczelnienie lateksowe. 
Do zabezpieczenia rąk stosuje się różnego rodzaju rozwiązania 
mocowania rękawic, najlepsze rozwiązanie to patent z rękawicami 
suchymi wkładanymi na wcisk.

produkt
Wady:
- wymaga podwinięcia do środka przy zakładaniu, nie jest to żaden 
problem, ale musimy o tym pamiętać
- powinna być szyta na zamówienie,
- zbyt krótka lub zbyt szeroka, może cieknąć przy odchylaniu głowy 
do tyły. Ważne dla osób z cienka szyją. Kryzy szyte na zamówienie 
nie ma tych wad.

Kryza nie jest najważniejszym elementem decydującym o wyborze 
skafandra i w większości przypadków nie mamy na to wpływu jaka 
ona będzie, czy lateksowa czy neoprenowa. To producent skafan-
dra zadecydował za nas. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni zawsze 
rodzaj kryzy możemy zmienić.

Zamek skafandra suchego
Stosowane zamki zapewniają 100% szczelność, posiadają spe-
cjalną konstrukcję. Są mało odporne na uszkodzenia mechaniczne 
wywołane złą eksploatacją czy przechowywaniem. Zamki posiadają 
różną długość zależnie od miejsca w którym się znajdują. Zamki 
krótkie posiadają większe ząbki co dodatkowo zwiększa ich wytrzy-
małość.

Zamontowanie zamka
- na plecach od ramienia do ramienia (najczęściej stosowane roz-
wiązanie)
- na brzuchu po przekątnej
- na brzuchu, zamek zaczyna się na wysokości pasa, biegnie piono-
wo do góry, zawija się za szyją i ponownie schodzi w dół do połowy 
klatki piersiowej
- na kroczu, zamek zaczyna się na piersi, biegnie przez krocze i 
kończy się na plecach

O zamek należy dbać. Powinien być co kilka nurkowań smarowa-
ny odpowiednim smarem (parafiną). Chrońmy go przed zabrudze-
niem piaskiem czy błotem, a gdy to nastąpi przed użyciem należy 
wszystkie zabrudzenia usunąć (np. szczoteczką do zębów lub zmyć 
wodą). Po nurkowaniu w słonej wodzie należy przepłukać wodą 
słodką.

Kryza szyjna
Bardzo ważny element naszego skafandra, zadaniem kryzy szyjnej 
jest uszczelnienie górnej części suchego skafandra, z jednej stro-
ny przed dostawaniem się wody do środka z drugiej stron przed 
ucieczką gazu ze skafandra, stosuje się kryzy:
- lateksowe
- neoprenowe
Można zadać pytanie która lepsza? Najczęściej stosowane jest kry-
za lateksowa, zapewnia właściwą szczelność, jest prosta w ubie-
raniu i zdejmowaniu. 
Wady:
- zerowe właściwości izolacyjne, nie chroni szyi przed zimnem, 
może to przeszkadzać przy nurkowaniu w zimnej wodzie (koło 0C). 
Producenci aby usunąć ten mankament wklejają w skafander koł-
nierz neoprenowy. Kołnierz może utrudniać prawidłowe ułożenie 
kryzy na szyi.

- mała trwałość, zależnie od intensywności używania kryza latekso-
wa musi być wymieniana częściej niż neoprenowa. W skafandrach 
naprawdę intensywnie używanych wymiana musi być prowadzona 
praktycznie co roku, w skafandrach używanych okazjonalnie ten 
okres wydłuża się od 5-10lat (zależy od samej kryzy jak i sposobu 
przechowywania),
- potrzeba talkowania przed ubraniem,
- uszkodzenie kryzy np. paznokciem, czy rozerwanie w trakcie ubie-
rania musi skończyć się jej wymianą, kryzy lateksowej nie da się 
skleić. Wymiana odbywa się przeważnie u producenta, ponosimy 
koszty nowej kryzy, wklejenia i przesłania tam i z powrotem.
- mała odporność na kosmetyki, kremy i olejki do opalania. Przed 
nurkowaniem nie powinno się szyi niczym smarować

Kryza neoprenowa 
Stosowana jest rzadziej, mimo że teoretycznie jest lepsza. Posiada 
większość trwałość, nieporównywalnie większe niż przy lateksowej 
właściwości izolacyjne, założenie i zdjęcie nie stanowi problemu, 
w przypadku uszkodzenia naprawa jest bardzo prosta, można to 
zrobić samodzielnie 

Skafander membranowy
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Zawory w skafandrze suchym

W suchych skafandrach stosuje się dwa rodzaje zaworów:

► zawór dodawczy - służy do napełniania skafandra, montowane 
na środku klatki piersiowej lub po lewej stronie skafandra, powy-
żej pasa. Zawór dodawczy posiada wejście do którego podłącza 
się wąż średniego ciśnienia połączony z pierwszym stopniem au-
tomatu. Wejście w zaworze ma identyczną końcówkę jak ta w in-
flatorze - więc węże są zamienne (uwaga: kiedyś stosowano inne 
końcówki, i wtedy należy stosować inny inflator). Zawór może byś 
obrotowo co pozwala na łatwiejsze podłączenie wężyka. Zawór taki 
(przynajmniej firmy Apeks) posiada wydatek większy niż większość 
inflatorów w jackecie dlatego pozwala bardzo sprawnie dopompo-
wywać skafander. Pamiętać należy, aby w zimnej wodzie powietrze 
do skafandra dodawać powoli, krótkie dmuchnięcia zapobiegną za-
marznięciu zaworu lub pierwszego stopnia automatu.

► zawór upustowy - służy do opróżniania skafandra, działa au-
tomatycznie po przekroczeniu wartości zadanego ciśnienia w ska-
fandrze lub po naciśnięciu ręką. Przez odpowiednie ustawienie za-
woru można regulować wartość ciśnienia w skafandrze. Dokonuje 
się tego przez obrót zaworu, ruch w prawo powoduje zwiększenie 
ciśnienia, ruch w lewo zmniejszenie. Przy odpowiednim ustawieniu 
umożliwia automatyczne upuszczanie, przy wynurzaniu, gdy ciśnie-
nie w skafandrze przekroczy zadane ciśnienie. 

Należy zwrócić uwagę, że przedstawiony zawór (firmy Apeks) po-
siada na obwodzie żebrowania dla łatwiejszej manipulacji. Zawór 
tego typu można obrócić max o prawie 1,5 obrotu. Odpowiednie 
ustawienie zaworu w trakcie nurkowania jest bardzo ważne.
Standardowo stosuje się po jednym zaworze każdego typu, w 
sprzęcie do nurkowań nietypowych, zaworów może być więcej, 
oraz mogą być umieszczone w miejscach nietypowych. Jeżeli wy-
stępują problemy z zaworem nadmiarowym lub upustowym należy 
je oddać do serwisu lub kupić nowe. 

Kaptur (głowa)
Chroni głowę nurka przed zimnem. Stosuje się następujące roz-

wiązania:
► Neoprenowa głowa połączone na stałe z skafandrem:
zalety:
- nie zapomnimy na nurkowanie
wady:
- trudności przy zakładaniu i zdejmowaniu kaptura,
- trudności przy wywijaniu kryzy szyjnej,
średnia grubość materiału z którego jest wykonany kaptur
- złe dopasowanie do głowy (aby dała się założyć musi posiadać 

pewien luz)
► Neoprenowa głowa nie połączona z skafandrem:
zalety:
- łatwość zakładania
- łatwość wywijania kryzy szyjnej
- duża grubość neoprenu 7mm
- bardzo dobre dopasowanie do głowy
- możliwość zmiany „głowy” przed nurkowaniem
wady:
- można zapomnieć na nurkowanie

► Cienki lateks połączony ze skafandrem, pod który wkładamy wła-
ściwe ocieplenie głowy, wykonane z materiału izolacyjnego. Roz-
wiązanie stosowane w skafandrach „Viking” szczególnie polecane 
do pełnej maski (pełne odizolowanie od wody).
zalety:
- łatwość zakładania
- łatwość suszenia

wady
- mała odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- brak ocieplenia na szyi (przy wejściu do wody bardzo nieprzyjem-
ne uczucie)
- można zapomnieć wkładki ocieplającej co praktycznie uniemożli-
wia nurkowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej o skafandrach suchych? 
Zajrzyj na stronę www.nurkomania.pl!
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Nie pozwól, żeby zima 
znowu Cię zaskoczyła!

gadżety

Słynne hasło „zima znowu zaskoczyła 
kierowców” nieprzypadkowo cytowane 
jest każdego roku – bowiem to zwykle 
kierowcy są największymi ofiarami zimy. 
Jest jednak kilka sposobów na to, by 
być przygotowanym na zmieniające się 
warunki pogodowe. Te kilka gadżetów 
możesz wozić w bagażniku przez cały rok.

Opaski na opony
Nie zachęcamy Cię do trzymania przez 
cały sezon łańcuchów na koła w bagażniku, 
ale te opaski to zupełnie inna sprawa. 
Nie zajmą więcej miejsca niż apteczka, 
a zadziałają równie dobrze, zwiększając 
przyczepność auta do podłoża. Ich 
zakładanie też jest dużo prostsze, niż 
mozolne montowanie tradycyjnych 
łańcuchów.

Maty pod koła
Chyba każdy kierowca wie, co znaczy gdy 
samochód utknie na oblodzonym podłożu, 
a jego wydostanie graniczy z cudem. Jeśli 
nie dysponujesz specjalną wyciągarką, 
zwykle ratujemy się w takich sytuacjach 
podkładaniem pod koła wycieraczek, 
jednak wiadomo, że nie jest to rozwiązanie 
idealne. Te specjalne maty pod koła, 
wyglądem przypominają gąsienice od 
czołgu, a dzięki pofalowanej powierzchni 
dużo lepiej sprawdzą się przy wyciąganiu 
auta.

Osłona na szybę
Co rano narzekasz na konieczność 
skrobania przedniej szyby w aucie? Nie 
ma chyba osób, którym ta czynność 
sprawiałaby przyjemność, co dziwi tym 
bardziej, że istnieje sposób na zapewnianie 
sobie przyjemniejszego rozpoczęcia dnia. 
Osłona na szybę chroni przed osadzaniem 
się na niej szronu czy gołoledzi, a jedyne 
co musisz zrobić rano to ją zdjąć.

Skrobanie szyby
Bardzo przydatny gadżet na odśnieżanie 
auta. Skrobaczka połączona z rękawicą 
(w tym przypadku uroku dodaje jej 

Zima potrafi zachwycać pięknymi krajobrazami, ale niestety 

potrafi nas też nieprzyjemnie zaskakiwać, najczęściej wtedy, 

gdy w ogóle się tego nie spodziewamy.

aliexpress.com

aliexpress.com

thinkgeek.com
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gadżety

charakterystyczny kształt), pozwala 
skrobać auto bez narażenia się na coś, 
czego każdy nienawidzi, czyli nasypywanie 
się śniegu do rękawa. Ciepło, bezpiecznie 
i efektownie.

Gąsienice do auta
To sprzęt na bardzo ekstremalne sytuacje. 
Te gąsienice ważą po 170 kg każda i 
można je montować tylko w samochodach 
terenowych. Pozwalają na poruszanie 
się autem po bardzo grubych i nieubitych 
warstwach śniegu. To pierwszy na świecie 
układ gąsienicowy, który wykorzystuje 
napęd kół pojazdu, do jakiego jest 
zamontowany. Można z nim rozwijać 
prędkość do 65 km/h, a producent  
zachwala, że montowanie zajmuje jedynie 
ok. 15 minut.

aliexpress.com

think-about.pl

pinterest.com
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Fast Textile
Międzynarodowe Targi Tekstylne
Dobiegła końca 3. rekordowa edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast 
Textile. W tym roku w olbrzymiej hali Ptak Warsaw Expo pojawiło się 350 wystawców 
z całego świata, którzy przez 3 dni prezentowali swoje produkty – od tkanin, przez 
projekty wzorów i dodatki krawieckie, aż po najnowocześniejsze maszyny krawieckie.

Targi zostały podzielone na 
strefy tematyczne, co ułatwiało 
poruszanie się po nich zainte-
resowanych odwiedzającym. 
Ciekawym pomysłem było także 
stworzenie w ramach wystawy 
Strefy Trendów 2017. Nowocze-
sna ekspozycja została przygo-
towana w oparciu o trendy z ko-
lekcji największych światowych 
domów mody.
Nasz portal był patronem te-
gorocznej edycji, dzięki czemu 
mieliśmy okazję do poznania 
wystawców i spędzenia kilku 
dni w bardzo rozwijającej atmo-
sferze. Poniżej przedstawiamy 
kilku wystawców, których sto-
iska z różnych przyczyn nam się 
spodobały: 

Plush Minky

Hurtownia materiałów przezna-
czonych dla wyrobów dziecię-

cych, specjalizująca się w tkani-
nach Minky, które są dodatkowo 
zmiękczane i dostępne w więk-
szym zakresie gramaturowym. 
Materiał posiada certyfikat „Bez-
pieczny dla Dziecka”. 

Allcomp

Firma zaprezentowała swój 
najnowocześniejszy cutter do 
wykroju materiałów. Dzięki za-
stosowaniu systemu vacuum, 
surowiec utrzymywany jest na 
miejscu pracy, co pozwala na 
zminimalizowanie personelu po-
trzebnego do obsługi maszyny.

UES Foils

Turecka firma, która zaprezen-
towała termozgrzewalne folie 
do błyskawicznej aplikacji na 
materiały i skóry. W zależności 

raport
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od rodzaju folii i wzoru w szyb-
ki, prosty i trwały sposób można 
uzyskiwać wiele różnych wy-
kończeń.

Drukarnie tkanin

Druk na tkaninie od kilku lat roz-
wija się coraz prężniej. Nowe 
metody zadruku na coraz więk-
szej ilości tkanin, pozwala na 
uzyskanie wzorów wysokiej 
jakości, o bardzo precyzyjnej 
gamie kolorów. Właśnie dzięki 
tej gamie wzorów, z całą pew-
nością można stwierdzić, że 
wizualnie to właśnie tego typu 
wystawcy byli najlepiej widoczni 
na Targach.

raport

Najlepsze stoisko

Według naszej subiektywnej 
oceny, najlepiej przygotowa-
nym stoiskiem na tegorocz-
nych Fast Textile było stoisko 
Taiwan Textile Federation. 
Umiejscowione przy samym 
wejściu na teren Targów, o 
modernistycznej i świetnie 
podświetlonej konstrukcji sta-
nowiło przykład bardzo dobre-
go dizajnu.
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Tej zimy wypróbuj czegoś 
nowego!
Tradycyjne narty i snowboard to dla Ciebie za mało? Przejrzeliśmy, co 
nowego możemy robić w tym sezonie zimowym i nie ukrywamy, że wyni-
ki tych poszukiwań bardzo przypadły nam do gustu. Z resztą... zobaczcie sami!

Szusowanie pod górę
Jeśli znudziło Ci się tradycyjne 
zjeżdżanie ze stoku, to może 
dla odmiany chciałbyś na niego 
wjechać? Teraz to możliwe dzię-
ki UpSki! Ten wynalazek to coś 
w rodzaju spadochronu, który 
narciarz przytwierdza do siebie 
za pomocą specjalnej uprzęży, 
by siła wiatru wciągnęła Cię na 
sam szczyt! To nie tylko fajna 
zabawa, ale także alternatywa 
dla miejsc, w których nie ma tra-
dycyjnych wyciągów.

Zjeżdżaj kiedy chcesz
Zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć 
się w miejscu, które idealnie 
nadawałoby się do zjazdu, ale 
nie miałeś przy sobie, niczego 
na czym być mógł zjechać? Te 
dmuchane sanki załatwią ten 
problem. Możesz je mieć w ple-
caku podczas górskich wędró-
wek, a kiedy najdzie Cię ochota 
napompować je (za pomocą do

łączanej ręcznej pompki)
 i zaczynać zabawę!

Dodaj sobie skrzydeł
Chcesz wznieść swój snow-
board lub narty na następny 
poziom? Kitewing to, jak sama 
nazwa wskazuje połączenie 
latawca i skrzydeł, które po-
zwoli Ci nabrać dużo większe-
go rozpędu, jeździć po płaskiej 
powierzchni, a nawet oderwać 
się od ziemi. Latawiec nie ma 
żadnych linek mocujących ani 
sterujących, zamiast tego jest 
bardzo czuły na wszelkie zmia-
ny położenia, co sprawia, że 
po obeznaniu się ze sprzętem 
możesz dodać odrobiny pikan-
terii do tradycyjnego pobytu na 
stoku!

Narciarska trampolina
Wyskocznie, slalomy i inne róż-
nego rodzaju ulepszenia są już 

sport

blessthisstuff.com windhammountain.com

getdatgadget.com
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dostępne w większości dużych 
ośrodków narciarskich. Ale ol-
brzymia poduszka powietrzna, 
to najnowszy pomysł kurortów 
na przyciąganie nowych nar-
ciarzy. Ustawiona pod niewiel-
ką skocznią poduszka pozwala 
narciarzom i snowboardzistom 
na swobodne (a co najważniej-
sze - bezpieczne) upadki! Ko-
niecznie rozejrzyjcie się za tą 
atrakcją wybierając tegoroczny 
kurort!

Namiot na zimę
Dla jednych zabrzmi to jak sza-
leństwo, ale nie zmienia to faktu, 
że grono miłośników zimowego 
kampingowania powiększa się 
z roku na rok. Z myślą o nich 
zostały stworzone namioty 4-ro 
sezonowe. Tego typu namiot 
różni się od tradycyjnego kilko-
ma podstawowymi rzeczami: 
specjalnym kształtem kopuły, 
dodatkowymi wzmocnieniami w 

poszyciu, wykonanym z bardziej 
wytrzymałego i lepiej izolujące-
go materiału antyskraplaniowe-
go, zwykle są też wyposażone 
w dodatkowe linki stabilizujące 
przy dużym wietrze.

Zagraj w kręgle
To jedna z bardziej kreatywnych 
zimowych zabaw, jaką zoba-
czyliśmy. Oparta na znanych i 
lubianym zorbingu, gra w gigan-

sport
tyczne kręgle jest nie tylko efek-
towna, ale przynosi także dużą 
dawkę adrenaliny. Rolę kuli do 
kręgli pełni kula zorbingowa, w 
środku której znajduje się jedna 
osoba i turlając się z górki strą-
ca specjalne wielkie kręgle. W 
wersji dla miłośników mocnych 
wrażeń rolę kręgli mogą pełnić 
ludzie.

inhabitat.com

youtube.com
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Jak działa membrana?
Jej poprzednikiem były tradycyjne materiały nieprzepuszczające 
wody ani powietrza. Na szczęście w latach 70-tych minionego stu-
lecia powstała technologia, która jest szeroko i chętnie wykorzysty-
wana w przemyśle odzieżowym – mowa o membranie.

Czym jest membrana?
W dosłownym rozumieniu membraną możemy nazwać cienką, 
elastyczną powłokę umieszczoną pomiędzy dwoma innymi mate-
riałami. W przypadku budowy kurtek będą to materiał zewnętrzny 
i wewnętrzny (poszewka). Dzisiaj do tej definicji dodaje się także 
najważniejszą cechę membran odzieżowych, czyli półprzepusz-
czalność (zarówno wody, jak i powietrza).

Budowa membrany
Membrana membranie nierówna i w zależności od jej rodzaju różni 
się też jej budowa. Na potrzeby tego artykułu postanowiliśmy przed-
stawić budowę membrany porowatej, które jest obecnie jedną z naj-
częściej wykorzystywanych do produkcji odzieży. 

Powierzchnia membrany jest pokryta tysiącami małych dziurek (po-
rów), które mają lejkowaty kształt – mniejszy otwór od strony ciała, 
większy od strony zewnętrznej. Kształt ten ma zasadnicze znacze-
nie dla przepuszczalności kurtki, pozwala bowiem na wydostawanie 

materiały

feedthehabit.com

cdn.schness.com



www.tetex.com | TETEX Magazine | -19-

się na zewnątrz cząsteczek potu, ale nie wpuszcza do środka czą-
steczek wody. Dzięki temu wykonana z membrany odzież jest jed-
nocześnie wodoodporna i przepuszczalna. Warto pamiętać, że aby 
cząsteczki pary wodnej mogły się właściwie przemieszczać musi 
zachodzić różnica temperatury i wilgotności pomiędzy wnętrzem 
kurtki a otoczeniem. Przy ciele wartości te powinny być wyższe.

Parametry
Przy wyborze odzieży outdoorowej z membraną (jedno z najczęst-
szych zastosowań tej powłoki) należy zwrócić uwagę na 2 podsta-
wowe parametry:
● wodoodporność
● oddychalność

Wodoodporność mierzona jest w tysiącach milimetrów słupa wody, 
którego nie przepuszcza materiał, im wyższy parametr, tym odzież 
będzie miała lepsze właściwości wodoodporne. Membrana opisana 
jako 10 000mm/24h oznacza, że materiał nie przeciekał pod wpły-
wem 10 metrowego słupa wody napierającego na niego przez 24 
godziny. Zakłada się, że o pełnej wodoodporności możemy mówić 
przy parametrze sięgającym przynajmniej 10 000 mm słupa wody.

Oddychalność natomiast oceniana jest przy pomocy gramów pary 
wodnej, które jest w stanie odprowadzić z 1 m2 w ciągu 24 godzin, 
zamiennie stosowany jest też współczynnik oporu parowania RET 
– im niższy będzie, tym lepsze oddychalność materiału. 

materiały
Pielęgnacja odzieży z membraną
Przede wszystkim – czytaj metkę! Membrany poszczególnych pro-
ducentów (np. GORE-TEX, Sympatex czy eVent) różnią się mię-
dzy sobą budową i wykończeniem, co może sprawiać, że sposoby 
czyszczenia tego typu odzieży różnią się od siebie. Najważniejsze 
jest to, że ubrania z membranami możemy prać w zwykłej domowej 
pralce. Ustaw temperaturę ok. 40oC i pierz z dodatkiem delikatne-
go detergentu. Co ciekawe, na rynku są dostępne specjalne płyny 
przeznaczone do prania odzieży z membraną – sprawdź, czy jest 
jakiś rekomendowany przez Twojego producenta. Nigdy nie uży-
waj środków, które mają dodatki substancji zmiękczających czy 
wybielających – mogą znacząco pogorszyć jakość Twoich ubrań. 
Po wyschnięciu odzieży dobrze jest ją wysuszyć w suszarce au-
tomatycznej, ale ponieważ w Polsce jest to nadal mało popularne 
urządzenie, tę czynność możemy zastąpić przez wyprasowanie na 
programie do delikatnych tkanin.

Pamiętaj!

Przy wyborze odzieży outdoorowej z membraną ustal najpierw 
swoje potrzeby. Oczywiście, im bardziej ekstremalne warunki, 
tym cena kurtki będzie większa. Nie ma jednak sensu wydawać 
majątku na kurtkę, w której będziesz chodził jedynie po mieście.

outdoormagazyn.pl

Budowa membrany 
na przykładzie GORE-TEX



-20- | TETEX Magazine | więcej na www.tetex.com

Targi Techniczych Wyrobów 
Włókienniczych
Tegoroczne Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych przyciągnęły 
rekordową ilość odwiedzających. Nasz portal wystawiał swoje stoisko na 
Targach i wykorzystaliśmy tę okazję, by nawiązać nowe kontakty i oczywiście, 
by przejrzeć najnowsze produkty z branży tekstyliów technicznych.

Targi w liczbach:

● 1500 m2 – łączna powierzch-
nia wystawiennicza
● ponad 2100 – osób, które od-
wiedziły Targi
● 43 – wystawców
● 28 – wykładów konferencyj-
nych
● 5 – państw, z których pocho-
dzili wystawcy

Wystawcy mogli starać się także 
o zdobycie Złotego Medalu Tar-
gów TTWW. Nagroda przezna-
czona jest dla firm, które mogą 
pochwalić się innowacyjnym 
produktem lub procesem pro-
dukcji. Laureatem tegorocznej 
edycji została firma TRICOMED 
S.A.

Branże wystawców
● produkcja tkanin, dzianin, ma-
teriałów plandekowych, itd.
● pasmanteryjne
● wykańczanie materiałów
● produkcja specjalistycznych 
chemikaliów
● placówki naukowo-badawcze
● akcesoria pasmanteryjne
● produkcja przędz
● medyczne

Branże odbiorców Targów:
● motoryzacyjna
● budowlana i drogowa
● lotnicza i stoczniowa
● celulozowo-papiernicza
● górnicza
● rolnicza
● metalurgiczna i hutnicza
● chemiczna
● farmaceutyczna
● medyczna
● meblarska
● ogrodnicza

raport
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Konferencja 
Innovatex 2016

Jak co roku, tej edycji TTWW to-
warzyszyły wykłady tematyczne 
prowadzone przez specjalistów 
w swoich dziedzinach. 28 15-mi-
nutowych wykładów odbywało 
się przez całe 2 dni Targów, a 
ich tematyka była tak zróżnico-
wana, by odpowiadać szerokiej 
gamie firm pojawiających się na 
Targach. Sesje poświęcone były 
następującym dziedzinom: pro-
etex, techtex, budtex, medtex i 
agrotex.

Staraliśmy się zamienić choć 
kilka słów z każdym wystawcą 
i w ten sposób, wybraliśmy 5 
najciekawszych (według nas) 
produktów tych Targów, które 
przedstawiamy Wam obok.

Komponenty siedziskowe
TSH-Tarczyński

Ekologiczne wypełnienia mebli 
tapicerowanych, które charak-
teryzują się bardzo dobrą ela-
stycznością przy zachowaniu 
puszystości. Komponent prze-
puszcza powietrzne, powodując 
tym samym, że siedzenie „oddy-
cha”. Do niedawna stosowane 
w przemyślę automotive, teraz 
zaczyna podbijać rynek meblar-
ski.

Rewitalizacja 
tkaniny zabytkowej

Instytut Włókiennictwa

IW zajmuje się m.in. odtwarza-
niem tkanin historycznych na 
podstawie zdjęć i dokumen-
tacji opisowej. W wyniku prac 
powstają tkaniny naśladujące 

oryginalne wyposażenie wnętrz, 
ale wykonane z trudnozapal-
nych i łatwiejsze w konserwacji.

Proteza kości oczodołu
Tricomed

Wykonana z przędzy polipropy-
lenowej proteza preznaczona 
jest do wypełniania ubytków ko-
ści oczodołu (do tej pory z tego 
materiału powstały także pro-
tezy innych kości, m.in. żeber i 
sklepienia czaszki. Proteza po-
siada właściwości, które umoż-
liwiają w zasadzie jej identyfika-
cję z naturalną kością.

SAKOPLAN Security
Sako-Expo Techtextilplast

Innowacyjny system zbrojenia 
plandek na samochody ciężaro-
we, namioty, itp. Sakoplan Se-

raport
curity jest wyposażony w elek-
tryczny alarm oraz system GPS. 

Mobilne Laboratorium
Instytut Technologii 

Bezpieczeństwa 
„Mortex”

Mobilne laboratorium jest prze-
znaczone da służb kryminali-
stycznych Policji do ujawniania 
śladów daktyloskopijnych bez-
pośrednio na miejscu zdarze-
nia. W laboratorium zastosowa-
no innowacyjne rozwiązania w 
zakresie pneumatycznych kon-
strukcji włókienniczych.
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Powiedzenie „jak co roku, lans na stoku” może nie jest tym, co nam 
przyświeca przy zimowych wyjazdach, ale pewne jest, że dobry sprzęt 
może nam oszczędzić zmartwień i przemarznięć. Przedstawiamy gadżety, 
które pokochacie od pierwszego wejrzenia!

Bear sole – podeszwa do zadań 
specjalnych
Nasze babcie powtarzały, że zimną ciepłe 
buty i skarpetki to podstawa. My dodamy 
do tego jeszcze podeszwę! Ta pokryta 
jest owczą wełną, która jest doskonałym 
izolatorem. Ta naturalna wyściółka 
umożliwia stopie oddychanie, a także 
posiada właściwości bakteriobójcze. 
Dodatkowy wkład z pianki sprawia, 
że podeszwa rozprowadza też duży 
nacisk, co przydaje się szczególnie przy 
wędrówkach po kamienistym podłożu.

Gogle dla okularników
Każdy amator narciarskich stoków, który 
nosi okulary doskonale zna problemy 
wiążące się z noszeniem gogli. Zakładanie 
gogli na okulary korekcyjne sprawia, że 
przy złych warunkach pogodowych szkła 
zaparowują zmuszając do kolejnych 
postojów. SnowVision to połączenie 
śnieżnych gogli z miejscem na wstawienie 
szkieł okularowych według recepty od 
okulisty. Produkt dopiero wchodzi na 
rynek masowy, ale już zyskał sobie grono 
wiernych odbiorców.

Szelki do noszenia sprzętu
To uczucie kiedy wpinasz narty na szycie 
i możesz swobodnie szusować w dół 
po białym puchu jest nieporównywalne 
z niczym innym. Jednak zanim na tym 
szczycie staniesz, musisz najpierw 
donieść tam narty czy snowboard, a to jak 
wie każdy narciarz jest najmniej przyjemną 
sprawą. Szelki KrakenFix pozwalają 
na noszenie sprzętu jak tradycyjnego 
plecaka, pozwalając Ci na swobodne ruchy 
rąk. Nie wbijają się, można je założyć na 

Białe szaleństwo? 
Tylko z tymi gadżetami!
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każdy rozmiar nart czy deski i możesz nosić 
je w kieszeni kurtki. Prosty i bardzo pomocny 
gadżet.

Żółw w nowoczesnym wydaniu
Tradycyjne ochraniacze na plecy dla 
snowboardzistów są sztywne i mało wygodne 
przy bardziej wyczynowych zjazdach. Spine 
Ergo Bug to elastyczny ochraniacz kręgosłupa, 
który mocowany za pomocą szelek i pasa 
biodrowego stanowi bardzo dobrą ochronę na 
stoku. Każdy z nas lubi odrobinę ryzyka, ale trendhunter.com

fueld.com
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warto zadbać by przy jego podejmowaniu 
mieć sprzęt, który ochroni nas przed  jego 
negatywnymi skutkami.

Czapka à la Yeti
W zeszłym roku był sezon na czapki z 
brodą, w tym roku idziemy krok dalej. 
Chcesz wyróżniać się na stoku, a przy 
okazji zapewnić sobie wysoki komfort 
termiczny? Jeśli nie boisz się wzbudzania 
kontrowersji dobrym pomysłem będzie 
czapka z brodą, imitującą futro. Zabawny 
dodatek upodobni Cię do legendarnej 
Wielkiej Stopy i sprawi, że znajomi szybciej 
wypatrzą Cię na każdy stoku:)

Kominiarki zwierzaki
Sypiący prosto w twarz śnieg to nic 
przyjemnego. Kominiarka jest świetnym 
rozwiązaniem, ale nie ukrywajmy, że w 

swoim tradycyjnym wydaniu upodobniają 
nas gangsterów lub złodziei. Na pomoc 
pospieszyli nam projektanci, którzy 
wymyślili, żeby kominiarki zadrukować 
śmiesznymi wzorami. Pomysł prosty, a 
w zestawieniu z pozostałymi częściami 
narciarskiej garderoby wygląda genialnie.

Pompowana kurtka
Kiedy jesteś w terenie, tym co najbardziej 
może Cię zaskoczyć jest temperatura. 
Nowoczesna odzież sportowa już coraz 
lepiej potrafi adaptować się do warunków 
pogodowych, ale ta kurtka to istna 
rewolucja. Klymit Ulaar Jacket ma wkład z 
materiałów, które możesz w każdej chwili 
napompować, by stworzyć dodatkową 
warstwę izolacyjną. Kiedy natomiast 
jest Ci za gorąco po prostu spuszczasz 
powietrze. 

Plecak na lawiny
Góry przyciągają swoich miłośników 
wyjątkowym urokiem, ale trzeba pamiętać, 
że śnieżne stoki potrafią być także 
piekielnie niebezpiecznie. Śnieżne lawiny 
to główne niebezpieczeństwo, jakie może 
nas spotkać w górach.  By zwiększyć 
szanse na przetrwanie pod warstwą śniegu 
North Face stworzyło plecak połączony z 
poduszką powietrzną, która po zderzeniu 
napompuje się i zwiększy wyporność 
noszącego, tym samym wynosząc go jak 
najbliżej powierzchni. 
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