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TAKKEJA TALVIJUOKSUUN
Kun tuuli kääntyy pohjoiseen ja sade muuttuu rännäksi
ja lumeksi, onni on tekninen juoksutakki, joka pitää
sekä lämpimänä että kuivana. Testasimme uutuusmallit,
jotta sinäkin löytäisit helposti juuri sinun tarpeesi täyttävän takin.

VOITTAJA

HYVÄ OSTOS
2015

2015

Stormberg Hurtig

New Balance
Windcheater

Kari Traa Louise

Salomon Equipe
Softshell

Web: stormberg.com/fi
Hinta: 79 €

Web: newbalance.fi
Hinta: 110 €

Web: karitraa.com
Hinta: 150 €

Web: salomon.com
Hinta: 150 €

Mitä valmistaja lupaa:
Tekninen juoksutakki on kehitetty
aktiiviselle naiselle. Joustavat ja
hengittävät kainalokiilat tekevät
takista mukavan ja istuvan ja
helpottavat liikkumista. Tuulenpitävä
materiaali, heijastavia yksityiskohtia
sekä edessä että takana.

Mitä valmistaja lupaa:
Uusi tekninen kevytmateriaali
myötäilee kehonliikkeitä. Tuulenja vedenpitävä kuori suojaa kovaltakin puhurilta ja sateelta. Heijastinyksityiskohtia edessä ja takana.

Mitä valmistaja lupaa:
Tuulen- ja vedenpitävä materiaali
suojaa ja pitää lämpimänä. Hengittävät kaistaleet huolehtivat ilmanvaihdosta, ja neljään suuntaan joustava
materiaali on mukava yllä
.

Mitä valmistaja lupaa:
Monipuolinen, joustava takki
suojaa tehokkaasti tuulelta ja pitää
lämpimänä. Termiset kaitaleet
kainaloissa ja takana kuljettavat
kosteuden iholta pois.

Testikommentteja:
– Tuulen- ja sateenpitävyys ja hiensiirto on tasapainotettu hienosti.
Vettä saa tulla melko rankasti ennen
kuin materiaali alkaa päästää kosteutta läpi, ja silti ilma vaihtuu tehokkaasti. Takki ei tunnu kasvihuoneelta
– omassa hiessä ei tarvitse uida.

Testikommentteja:
– Sopivanpaksuinen kangas tuntuu hyvältä yllä. Korkea kaulus on erityisen pehmeä ja suojaa tehokkaasti
kylmässä vastatuulessa. Vedenpitävyys on yllättävän hyvä. En kastunut
edes rajussa ukkoskuurossa ja raesateessa. Hiensiirrosta on jouduttu
hiukan tinkimään, mitä tuskin voi
välttää näin pitävässä materiaalissa.

Testikommentteja:
– Istuvuus on huippuluokkaa.
Joustava materiaali myötäilee täydellisesti vartaloa. Myös hihansuut ovat
tiiviit, joten tuuli ei pääse puhaltamaan sieltäkään.

Testikommentteja:
– Ensivaikutelma on raskas, mutta
kun takin saa päälleen, painoa ei
huomaa. Takki joustaa hyvin, ja
siinä on hyvä liikkua. Takki on lämmin
ja melko paksu, minusta se ei hengitä
eikä hiensiirto toimi kovin hyvin.
- Testilenkille osui useita pieniä sadekuuroja. Ne eivät haitanneet yhtään,
takki suojaa pahimmalta kosteudelta.
Hihat ovat ihanan pitkät ja tuulenpitävät. Hihansuuresorit tekevät hihoista
erityisen hyvin istuvat.
Kenelle:
Naiselle, joka tarvitsee lämmintä
tuulen- ja sateenpitävää takkia
ja tilavia taskuja.

- Puhelimelle on oma tasku ja
kuulokkeiden johdolle kätevä
reikä. Ainoa huono puoli on täysin
turha huppu: sitä ei voi kiristää, joten
tuuli puhaltaa sen alas.
Kenelle:
Värien ja kuvioiden ystävälle, joka
haluaa kevyen suojan tuulta ja sadetta vastaan.
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– Joustavan materiaalin ansiosta takissa on hyvä liikkua. Väriyhdistelmät
ovat hauskoja ja totunnaisesta poikkeavia. Kaksi vetoketjullista taskua
edessä ovat hyvät.
Kenelle:
Naiselle, joka etsii lämmintä, erittäin
tuulen- ja vedenpitävää takkia.

– Takissa on monta hyvää yksityiskohtaa. Isoon takataskuun mahtuu
todella paljon tavaraa, kuten käsineet,
puhelin ja pikku evästä, joten takki
on omiaan myös pitkille lenkeille.
Takahelmaan sijoitetussa taskussa
tavarat eivät ole yhtään tiellä. Erittäin
toimiva ja pitkälle mietitty takki,
arvostan suunnittelua.
Kenelle:
Toimivaa, satunnaisen sadekuuron
pitävää ja silti hengittävää
takkia hakevalle.

kuntoplus.fi
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PLUS

ARVOSTELUASTEIKKO

Käytetty asteikko on 0–6,
ja tähtien määrä tarkoittaa:

MITEN TESTI TEHTIIN
Ei liene yllätys, että KUNTO PLUS -lehden
kokenut testiryhmä pitää juoksemisesta.
Tällä kertaa pingoimme yli 600 km testa
taksemme talvikäyttöön tarkoitettuja juoksu
takkiuutuuksia. Testattavana oli 8 mallia,
joita arvioitiin seuraavien kriteerien mukaan:

Huono
Alle keskitason

- Istuvuus, mukavuus
- Hengittävyys
- Hiensiirto
- Tuulen- ja sateenpitävyys
- Liikkumisvara
- Kätevät yksityiskohdat

Keskitasoinen
Yli keskitasoinen
Hyvä
Erinomainen

Adidas Supernova
Storm

Asics Windstopper

Craft Weather

2XU Perform

Web: adidas.fi
Hinta: 90 €

Web: asics.fi
Hinta: 155 €

Web: craftfinland.fi
Hinta: 160 €

Web: 2xu.fi
Hinta: 149 €

Mitä valmistaja lupaa:
Takki pitää lämpimänä vaikka
elohopea laskisi alaskin. Hengittävä
Climastorm-materiaali pysäyttää
sateen ja tuulen, mutta päästää hien
tehokkaasti poistumaan iholta.
Joustava materiaali ei kiristä mistään.

Mitä valmistaja lupaa:
Windstopperissa voi juosta turvallisin
mielin myös pimeässä, sillä näkyvyys
on erinomainen. Korkea fleecekaulus
pitää lämpimänä, ja kuorimateriaali
suojaa kovassakin vastatuulessa.

Mitä valmistaja lupaa:
Tuulen- ja sateenpitävässä takissa on
näkyviä heijastinyksityiskohtia. Säädettävä huppu suojaa päätä ja kaulaa.
Ergonominen leikkaus istuu miellyttävästi, avaimille on pieni sisätasku.

Testikommentteja:
– Takki istuu hyvin ja vartalonmyötäinen leikkaus näyttää hyvältä. Tuulen- ja sateenpitävyys oli erinomaista
luokkaa rankassakin sateessa.

Testikommentteja:
– Tämä takki voittaa ihanuusluokan!
Kevyt materiaali tuntuu ihanan
pehmeältä. Takki myötäilee hienosti liikkeitä, mutta pysyy hienosti myös
paikallaan sisähelmassa olevan
kumireunuksen ansiosta.

Mitä valmistaja lupaa:
Joustavan ja kevyen takin materiaali hengittää tehokkaasti, mutta suojaa
silti tuulelta ja sateelta ja pitää kropan
kuivana ja lämpimänä. Takana hengittävyyttä tehostavat tuuletusaukot
ja turvallisuutta parantavia heijastinyksityiskohtia.

Testikommentteja:
– Vartaloa myötäilevä leikkaus on
onnistunut, istuvan takin alle mahtuu
pitkähihainenkin paita. Erityisesti
pidän hihojen ja hartianseudun
heijastinkuvioinnista.
- Takki ei ole vedenpitävä, mutta pieneltä tihkulta se kyllä suojaa. Tuulta
se pitää kuitenkin hyvin, ja materiaali
on hengittävää. Etutaskut ovat melko
huonot, niissä ei ole vetoketjuja, joten
niissä ei oikein voi pitää mitään. Takana on onneksi pieni vetoketjutasku.
Kenelle:
Sille joka etsii konstailematonta,
hengittävää juoksutakkia tuuleen
mutta ei välttämättä sateeseen.

– Takin alla on luultavasti tarkoitus
käyttää hikeäsiirtävää aluspaitaa,
sillä vuorikangas ei ole erityisen hengittävää. Vetoketjutaskut ovat hyvät,
ja kännykälle on oma, kosteutta
pitävä sisätasku, jossa hikoilukaan
ei kastele sitä.
Kenelle:
Kylmälläkin säällä juoksevalle
naiselle, joka etsii ensisijaisesti
lämmintä takkia.
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– Pidän erityisesti isosta hupusta,
jonka voi kiinnittää napeilla pois
tieltä silloin kun sitä ei tarvitse.
Kuminauhan ansiosta huppu istuu
tiukasti pään ympärillä. Edessä
saisi olla tasku.
Kenelle:
Tyylikästä ja hengittävää, hyvien säätömahdollisuuksien takkia etsivälle.

Testikommentteja:
– Takki istuu todella hyvin. Se tuntuu miellyttävältä yllä ja siinä on hyvä
juosta. Korkea kaulus istuu tiiviisti
ja suojaa tehokkaasti kylmältä ja
sateelta. Takki pitää lämmön todella tehokkaasti, joten ulkona saa olla
melko kylmä tässä takissa juostessa.
– Hihansuissa on tarranauhat, joiden
ansiosta ne saa tiiviisti kiinni. Tämä
ominaisuus on mainio esimerkiksi
lumisateessa.
Kenelle:
Naiselle, joka juoksee säähän katsomatta ja tarvitsee takin, joka pitää
lämpimänä pakkasessakin.
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