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z różnych półek cenowych
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Zostań królem campingów!
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Najciekawsze sporty letnie!
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Rafting

Kitesurfing

top 10
sportów
letnich

Dmuchane 
wyspy

Ekstremalna wersja spływów kajako-
wych. Weź paczkę znajomych, dmu-
chaną łódź i ruszajcie pokonywać gór-
skie rzeki!

Coraz popularniejsza dyscyplina sportowa na 
polskich wodach. Latawiec mocowany jest do 
deski, a główną siłą napędową kitesurfera jest 
wiatr. Amatorzy tego sportu potrafią wykony-
wać skoki na kilka metrów w górę.

To w zasadzie tory przeszkód usta-
wiane na wodzie, ich budowa jest 
zwykle modułowa, więc zapewnia-
ją wiele różnych atrakcji w jednym 
miejscu. Rozejrzyjcie się za nimi 
podczas tegorocznych urlopów!

Parasailing
Krzesełko przymocowane do małego 
spadochronu ciągniętego za motorów-
ką – wygląda niewinnie, ale nie dajcie 
się zwieść – dawka adrenaliny gwa-
rantowana!

1

4

2

3

Przezroczysty 
kajak
Technika pływania nie różni się niczym od 
zwykłego kajaka, ale przezroczyste dno po-
zwala Ci na podziwianie podwodnej flory. 
Szczególnie polecana w rejonach, w których 
występują rafy koralowe.

5

TOP 10

www.merrillmagee.com

www.maxsurf.pl

www.lowcytrendow.pl

www.wibit.com

www.tahiti.com



www.tetex.com | TETEX Magazine | -5-

Swoim wyglądem przypomina dmuchaną rakietę. 
Ochotnik wchodzi do wnętrza i jest ciągnięty za moto-
rówką – do dużej prędkości dochodzi jeszcze wirowa-
nie wokół własnej osi, co czyni tę zabawę sportem tylko 
dla najwytrwalszych.

Pływająca kanapa Latające łodzie
Jesteś fanem dużych prędkości, ale cenisz 
sobie komfort i bezpieczeństwo? Dla takich 
osób powstały dmuchane kanapy, które cią-
gnięte za motorówkami dostarczą Ci wrażeń i 
pozwolą na relaks.

Ulepszona wersja tradycyjnych podusz-
kowców, czyli łódź z olbrzymim lataw-
cem. Pozwala na oderwanie się nad 
kilkanaście metrów nad wodą i podzi-
wianie okolicznych krajobrazów.

6

Latająca ryba
Coś dla amatorów odrywania się od ziemi – 
ochotnicy wchodzą na wielki dmuchany lata-
wiec, który ciągnięty za motorówką unosi się 
kilka metrów nad powierzchnią wody. Ty mu-
sisz jedynie uważać, by z niego nie spaść

Kula zyroskopowa

10

Sport, który doczekał się wielu odmian 
zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Po 
wejściu do środka wielkiej dmuchanej 
kuli możesz robić wszystko – ogranicza 
Cię tylko Twoja wyobraźnia.

9Nieśmiertelny 
zorbing

TOP 10
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www.balikidsguide.com

www.airliners.netwww.youtube.com

www.crazyshark.com

www.sportsstuff.com
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Nawet najwięksi fani kampingów, zdają 
sobie sprawę z niedogodności, z jakimi 
może się wiązać spędzanie wakacji pod 
namiotem. Japońska firma Logos stwo-
rzyła modułowy namiot, który przyda się 
zarówno na krótkie weekendowe wypa-
dy we dwoje, jak i rodzinne wakacje czy 
wypady ze znajomymi.

Decagon to namiot, który składa się z 
kilku modułów, które można dowolnie 
ze sobą łączyć. Podstawową konstrukcji 
jest pięcioboczny baldachim, do którego 
dołączane są pozostałe modułu – sypial-
nie i „garaże”, czyli miejsca, pod które 
można podjechać autem.

Środkowa część idealnie spełni się w roli 
wspólnej przestrzeni, gdzie po ustawie-
niu krzeseł i stołu można zorganizować 
jadalnię.

Modułowy namiot z garażem i jadalnią 
Biwakuj luksusowo

inspiracje

Moduły sypialnianie występują w dwóch 
rodzajach – mniejszym, który idealnie 
spełni się dla par i większym – przezna-
czonym dla rodzin z dziećmi.

Moduł garażowy natomiast pozwala na 
podjechanie autem pod sam namiot i ko-
rzystanie z bagażnika jako wewnętrznej 
„szafy”, do której mamy wygodny dostęp 
nawet przy brzydkiej pogodzie.
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Flak Sack - antywłamaniowy plecak
Gdy w zeszłym roku byliśmy ze 
znajomymi na wakacjach cho-
dziliśmy się kąpać „na tury”. 
Gdy jedni byli w wodzie, inni pil-
nowali rzeczy pozostawionych 
na brzegu. Nie było to idealne 
rozwiązanie i bardzo ogranicza-
ło naszą aktywność.

Podobny problem dotyka nas 
wszystkich, gdy idziemy potań-
czyć do klubu czy pograć w pił-
kę na ogólnodostępnym boisku. 
Aż do teraz nikt nie wymyślił ide-
alnego rozwiązania.

Czym jest
Flak Sack?

To dosłownie mówiąc plecak an-
tywłamaniowy. Został wykonany 
z polietylenu o bardzo wysokiej 
masie cząsteczkowej, który jest 
5-ciokrotnie bardziej wytrzyma-
ły, niż kevlar (używany do wy-
robu kamizelek kuloodpornych). 
Projektanci podkreślają, że nie 
istnieje materiał, który zapew-
niłby 100% ochronę przed cię-

ciami ostrym narzędziem, ale 
Flak Sack jest wykonany z naj-
bardziej odpornego materiału 
dostępnego obecnie na rynku.

Przed czym 
chroni?

Dzięki wytrzymałemu materiało-
wi plecak i dołączona do niego 
przypinka są odporne na cięcia 
takimi narzędziami jak nóż, no-
życzki, żyletki czy obcęgi.

Dodatkowo plecak jest wypo-
sażony w kłódkę na kod, która 
nie tylko jest praktycznym za-
mknięciem samej zawartości, 
ale może posłużyć także do 
przypinania plecaka do innych 
obiektów (plażowy leżak, ławka 
w parku, stolik barowy, itd.). Flak 
Sack przeszedł też specjalne te-
sty na rozciąganie (przeprowa-
dzone za pomocą średniowiecz-
nej maszyny tortur!). Jest także 
wodo i ognioodporny.

Szara podkoszulka została wy-
konana z tego samego materia-
łu, co Flak Sack.

Gdzie się przyda?

Flak Sack może być pomocny 
wszędzie tam, gdzie Twój ba-
gaż jest narażony na kradzież. 
Będzie idealnym towarzyszem 
podróży (od teraz możesz bez-
piecznie spać w pociągu!) i 
przenośnym sejfem.

test produktu

Gdzie kupić?

Obecnie plecak możesz nabyć 
na stronie indiegogo.com za 
179$. Są dostępne dwie wersje 
kolorystyczne (szary melanż i 
pomarańcz). Niestety szaco-
wany czas dostawy to dopiero 
wrzesień tego roku – projektanci 
nie rozpoczęli jeszcze masowej 
produkcji.
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test produktu

Wszyscy kochamy słońce, ale 
musimy zdawać sobie spra-
wę, że nadmierna ekspozycja 
naszej skóry na nie może być 
bardzo szkodliwa. Stosowanie 
kremów z filtrem też nie jest 
idealnym rozwiązaniem – mimo 
ich deklarowanej wodoodpor-
ności, po jednej kąpieli w morzu 
działają już dużo słabiej.

Z tymi problemami borykał się 
przez wiele lat Klaus Lang, aż 
postanowił samodzielnie po-
łożyć im kres. Zaprojektował 
HelioTent, czyli namiot przeciw-
słoneczny. Jego innowacyjne 
działanie opiera się na specjal-
nych filtrach, które ograniczają 
przepuszczanie promieni UVB 
i UVA, a także promieniowanie 
podczerwone (IR).

Dzięki wykorzystaniu specjal-
nych materiałów, HelioTent 
pozwala na bezpieczny relaks, 
który pozwoli uzyskać ideal-
ną opaleniznę, a jednocześnie 
chroni Twoją skórę. Dodatkowo 
namiot zapewnia przyjemny 
chłód.

Namiot jest składany i można 
go wygodnie przenosić w torbie 
na ramię. Rozłożenie namiotu 
na plaży zajmuje ok. 30 sekund!

Produkt może być bezpiecznie 
stosowany przez alergików, 
osoby o nadwrażliwej skórze, 
ale także przez każdego, kto 
chciałby uzyskać idealną opa-
leniznę, leżąc w przyjemnym 
cieniu.

Jedziesz na wakacje, wychodzisz z rodziną na plażę i zaczynają się problemy. Jedni chcą się opalać, 

inni ukryć w cieniu. Znalezienie wolnego, zacienionego miejsca może być nie lada wyznawaniem, a 

próby ukrycia się w cieniu plażowego parasola mogą być bardzo frustrujące.

HelioTent
opalaj się w cieniu!
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ciekawostki

Wydawało Ci się, że o kam-
pingach i biwakowaniu 
wiesz już wszystko i nic 
nie jest w stanie Cię zdzi-
wić? Nam też się tak wy-
dawało, dopóki nie zoba-
czyliśmy The Base Camp. 
To przyczepa kampingo-
wa, która po rozłożeniu 
spełnia funkcję wygodne-
go wakacyjnego domku.

Przyczepa kampingowa The Base Camp 

składa się z pomieszczenia gospodar-

czego, sypialni w namiocie na dachu, 

prysznica oraz kuchni. Jest wyposażona 

w system filtracji wody, a także system 

podgrzewający wodę.

Kuchnia ma postać wysuwanej szafki i 

składa się z dwóch gazowych palników, 

zlewu oraz praktycznych półek i wiesza-

ków, które są bezpieczne w transporcie.

Wnętrze przyczepy składa się z wielu 

bardzo przydatnych schowków. Jako, że 

jest ona produkowana w Stanach Zjed-

noczonych – nie mogło w niej zabraknąć 

schowków na broń palną:)

Górna sypialnia posiada zewnętrzne wej-

ście i drabinę, która nie tylko pozwala 

dostać się do środka, ale także sprawnie 

złożyć i rozłożyć namiot.

Do zewnętrznej ściany przyczepy jest 

doczepiana na magnesy zasłonka, która 

(razem z drewnianą podłogą) pełni rolę 

prysznica.

Samowystarczalna 
przyczepa kampingowa
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temat numeru

Skimboarding
miejski surfing dla każdego

Od zawsze fascynował Cię sur-

fing, ale nigdy nie miałeś oka-

zji wypróbowania swoich sił 

w praktyce? Skimboarding to 

alternatywa dla surfingu, którą 

można z powodzeniem uprawiać 

nawet w miejscach oddalonych 

od morza o długie kilometry.

Historia skimboardingu sięga lat 

20-tych minionego wieku, a za 

jej kolebkę uważana jest Laguna 

Beach w Kalifornii. Miejscowi ra-

townicy z nudów mieli ślizgać się 

na płytkiej wodzie, używając do 

tego sklejek z pobliskich zabu-

dowań. Aktywność podpatrzyli 

bywalcy plaży i od tego czasu 

sport zaczął rozprzestrzeniać się 

po całym świecie. Polski skimbo-

arding jest stosunkowo młodą 

dziedziną, którą uprawiamy od 

blisko dekady.
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temat numeru

Czym jest 
skimboarding?

Sport polega na ślizganiu się 

na desce po płytkiej wodzie. 

Skimboarder bierze rozbieg na 

brzegu, rzuca deskę na wodę a 

następnie wskakuje na nią i wy-

korzystując siłę bezwładności 

ślizga się po powierzchni. Deski 

używane do tego sportu są krót-

sze i cieńsze, niż deski surfingo-

we, mają zwykle kształt jajka lub 

łezki.

Obecnie najpopularniejsze two-

rzywo, z którego są wykonywane 

to pianka poliuretanowa lub po-

listyrenowa, powlekana tkaniną 

z włókien szklanych lub węglo-

wych. Cały czas można spotkać 

także tradycyjne deski ze sklejki.

Gdzie na 
skimboarding?

Przewagą tego sportu na przy-

kład nad surfingiem jest fakt, że 

łatwo stworzyć warunki do jego 

uprawiania nawet w centrum 

miasta, które nie posiada żadne-

go zbiornika wodnego. Na rynku 

powstają firmy eventowe, które 

specjalizują się w rozkładaniu 

torów i wypożyczaniu profesjo-

nalnego sprzętu.

Sztuczne tory skimboardowe to 

idealne rozwiązanie, które od 

kilku lat zyskuje coraz większą 

popularność. Tor do skimboar-

dingu to przenośna konstrukcja 

powleczona materiałem plande-

kowym. Powstały zbiornik na-

pełnia się niewielką ilością wody 

(sięgającą mniej więcej do ko-

stek) i tor jest gotowy do użycia.

Gdzie szukać?

Firma Pro Teht zajmuje się orga-

nizacją skimparków na różnego 

rodzaju imprezach plenerowych. 

Wymiary torów są dostosowy-

wane do oczekiwań klientów i 

możliwości terenu (3-5 m szero-

kości, 15-25 m długości). Można 

rozkładać je na dowolnym pod-

łożu (piasek, trawa, beton) – fir-

ma zajmuje się przygotowaniem 

miejsca pod tor. W komplecie do 

toru skimboardowego mamy też 

do dyspozycji deski do ślizgu.
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W Stanach Zjednoczonych to 
jedna z najpopularniejszych 
form spędzania wakacji, w Pol-
sce coraz częściej decydujemy 
się na wakacje w kamperze. 
Nic dziwnego – to zarówno 
świetne rozwiązanie dla rodzin 
z dziećmi, jak i grup przyjaciół, 
które pozwala odrobinę zaosz-
czędzić i spędzić wakacje w 
bardziej nietypowy sposób, niż 
na all inclusive w Egipcie. Jed-
nak kamper kamperowi nierów-
ny, a to jaki wybierzemy zależy 

WAKACJE W KAMPERZE – 
WYBIERZ MODEL IDEALNY!

od naszych potrzeb i grubości 
portfela (choć niestety zwykle 
od tego drugiego). Przygotowa-
liśmy dla Was 3 kampery z 3 róż-
nych półek cenowych. Zobacz-
cie, jak cena wpływa na jakość!

Wygodnie 
i ekonomicznie

Base 4×4 został zaprojektowa-
ny z myślą, o tych którym za-
sobność portfela nie pozwala 
na spanie na włoskiej skórze 

raport rynkowy

podczas wakacyjnych eskapad. 
W tym kamperze zostało usu-
nięte wszystko to, co generuje 
dodatkowe koszty – najwyższej 
klasy sprzęt grający, zmywarkę, 
pralkę, prysznic czy specjalne 
szafki na wino. Zamiast tego 
mamy proste umeblowanie i 
podstawowe sprzęty, które w 
zupełności wystarczają nam 
by wieść godny wakacyjny ży-
wot. Ciekawym rozwiązaniem 
w Base 4×4 jest możliwość 

powiększenia go o dodatko-
wą przestrzeń, dzięki materia-
łowym wstawkom w dachu i 
ścianach (wykonanym z jedne-
go z najbardziej wytrzymałych 
materiałów na rynku – kodury).
Koszt kampera: ok. $95 tys.
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Sportowo 
i komfortowo

Zaprojektowany przez For-
da nowy model turystyczne-
go kampera został ulepszony 
dzięki zastosowaniu włókna 
szklanego, które pozwoliło na 
zwężenie ścian i tym samym 
uzyskanie większej przestrze-
ni w środku. Sportmobile jest 
wyposażony w 4 komfortowe 
miejsca do spania (2 oddzielne 
podwójne łóżka) i co ważne w 
tego typu pojazdach – bardzo 
dużą ilość schowków i półek. 
Z zewnątrz wyglądem przypo-
mina tradycyjną terenówkę i 
faktycznie może sprawdzi się 
nie tylko na idealnych asfalto-
wych drogach, ale i w bardziej 
ekstremalnych warunkach.
Koszt kampera: ok. $120 tys.

Luksusowo

Coś dla tych, którzy cenią 
sobie najwyższe standardy 
podróżowania i mieszkania. 
Frankia I 840 to samochód, 
który otrzymał tytuł kampera 
roku 2014. Elektrycznie skła-
dane łóżka, oddzielna łazienka 
z prysznicem i toaletą, w pełni 
wyposażona kuchnia, wysokiej 
jakości drewno i obicia i aż 8 
różnych stylów, w których może 
być wykonana Twoja sperso-
nalizowana wersja. Jednym 
słowem, wszystko czego po-
trzebujesz, by poczuć się jak 
w luksusowym apartamencie!

Koszt kampera: ok. $135 tys.

raport rynkowy
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opera w kepmingu Latające łodzie

Niesamowite namioty, dzięki którym 

zostaniesz królem campingów!

na rower

ciekawostki

www.thetentairconditioner.comwww.thetentairconditioner.com

www.thetentairconditioner.com

www.goexplore.net

larwa

kokon

książka
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na kajak

ciekawostki

www.wideopenspaces.com

kwiat lotosu

larwa

samorozkładający

www.thetentairconditioner.com

www.wideopenspaces.com

www.thetentairconditioner.com

www.thetentairconditioner.com

Pączek

www.lowcytrendow.pl
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UWAGA!
Nadciąga fala upałów

Podpowiadamy jak sobie z nimi 
poradzić! Jeśli jeszcze nie sły-
szałeś o SLIP and SLIDE, to 
wystarczy jeden rzut oka, by po-
chłonęła Cię ta wakacyjna atrak-
cja. Moda na tego typu rozrywki 
przyszła jak zwykle zza oceanu.

Jest to świetny sposób na walkę 
z upałem i świetną zabawę nie 
tylko dla dzieci. Oczywiście, mo-
żemy spróbować zrobić samo-
dzielnie podobną zjeżdżalnię, 
jednak za niewiele wyższą cenę 

otrzymamy gotowy produkt wy-
konany z najwyższej jakości 
materiałów, który okaże się wie-
losezonową atrakcją idealną na 
przyjęcia i zabaw na świeżym 
powietrzu.

Kupiliśmy więc… 
TESTUJEMY!

Bardzo szybko otrzymali-
śmy zamówiony produkt. Jak 
się okazało, zestaw zawierał 
wszystko, co było potrzebne do 
świetnej zabawy. Nie mogliśmy 
się doczekać, więc natychmiast 
przystąpiliśmy do montażu.

Nasz zestaw 
zawierał:

- bardzo mocny materiał (odpor-
ny na rozrywanie i rozciąganie) 
o długości 9 mb i szerokości 1,3 
mb
- separatory piankowe
- dywanik antyposlizgowy (po-
czątek ślizgawki)
- materiał ułatwiający wyhamo-
wanie na końcu ślizgawki
- szpilki i sznurek
Dodatkowo musimy zapewnić 
kawałek pustego trawnika i do-
stęp do wody a najlepiej zra-

szacz do trawnika.

Rozłożenie zestawu okazało 
się dziecinnie proste! Miejsce 
na nasz „plac zabaw” było już 
wybrane. Oczyściliśmy je z 
szyszek i kamieni, rozłożyliśmy 
piankowe podłoże a następnie 
rozciągnęliśmy materiał. 

Teraz przyszedł czas na sepa-
ratory piankowe pomagające 
w utrzymaniu właściwego toru i 
oszczędzające wodę.
Ich montaż okazał się bajecznie 
prosty i zajął ok. 5 minut.
 

Raport rynkowy

Pierwszy TEST w Polsce
SLIP and SLIDE!
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Przytwierdzenie zjeżdżalni do 
podłoża dzięki specjalnym sta-
lowym oczkom (sznurek i ha-
czyki otrzymaliśmy w naszym 
zestawie) znacznie ułatwiło 
przygotowania.
Pozostało jedynie rozłożyć plan-
dekę do hamowania i gotowe!

Adrenalina, ochłoda i rywaliza-
cja – to jest właśnie to co lubimy 
w upalny dzień. 
Co było dalej… Musicie dopo-
wiedzieć sobie sami. Zdradzimy 

Raport rynkowy
tylko, że zabawa trwała aż do 
zmroku.

Czy warto 
to kupić?

Za cenę poniżej 200 PLN mamy 
produkt który nadaje się dla za-
równo dla dzieci jak i na szalone 
młodzieżowe imprezy. A w przy-
padku tego konkretnego modelu 
kupujemy zabawkę na co naj-
mniej kilka sezonów. Dla nas to 
bardzo trafiony zakup!

Pierwszy TEST w Polsce
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