
 

 

Merino 

. Zadziwiającym jest  fakt, iż jeden z większych wynalazków XXI wieku, który zrewolucjonizował nurkowanie w 

mokrych kombinezonach, znany jest ludzkości już od ponad 2000 lat. Wynalazek ten to włókno Merino™. Jego 

twórca, laureat wielu nagród, John Gordon, projektujący kombinezony od ponad 30 lat, przyznaje, iż nigdy nie 

rozważał podszywania własnych produktów wełną owczą. Ale wraz z wzrastającą świadomością związaną z 

dbaniem o środowisko i wieloma zadziwiającymi eksperymentami z tym niesamowitym włóknem, odkrył, iż 

merino to nie tylko realna alternatywa ale w wielu przypadkach materiał o wiele lepszy niż petrochemiczne 

syntetyki będące obecnie szeroko używane. Nie myląc włókna merino z wełną ze zwykłych owiec trzeba 

wiedzieć, iż posiada ono wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że jest idealnym materiałem do podszywania 

mokrych kombinezonów. W rzeczywistości włókno to jest najbardziej złożonym -naturalnym czy też 

syntetycznym- znanym dotychczas ludzkości. Dzięki swoim naturalnym właściwościom Merino™ z łatwością 

dopasowuje się do temperatury ciała a jego wyjątkowe zdolności do kontrolowania wilgotności sprawiają, iż 

jest ono niewiarygodnym wynalazkiem w dziedzinie mokrych skafandrów. Owce Merino hodowane są na całym 

świecie dla wełny od ponad 2000 lat i jest ich wiele odmian, jednak najszlachetniejsze z nich pochodzą z małej 

odizolowanej hodowli w Południowych Alpach Nowej Zelandii. Ostry klimat i nieskażony krajobraz przyczynił się 

do stworzenia odmiany dającej włókno New Zealand Merino™, niezrównanej w miękkości, czystości i 

wytrzymałości.   

 

Włókna używane do produkcji materiału New Zealand Merino™ są o wiele delikatniejsze choć również trwalsze 

i bardziej wytrzymałe od włókien ze zwykłych owiec zapewniając w ten sposób komfort i wygodę. W 

porównaniu z syntetycznymi włóknami, Merino™ posiada bardziej złożoną strukturę układającą się w 

hydrofobiczne łuski na zewnątrz i hydrofilowe komórki od strony wewnętrznej. Taka wyjątkowa kombinacja 

cech sprawia, iż Merino™ jest niesamowicie wytrzymałe a zarazem funkcjonalne. Jego cechą nadrzędną jest 

również miękkość i delikatność; niezwykle ważne przy bliskim kontakcie ze skórą.  

 

Powszechnie wiadomo, iż woda jest jednym z lepszych termo izolatorów. Producenci mokrych kombinezonów 

wykorzystują tą wiedzę od dziesiątek lat. To nie  warstwa skafandra sprawia, że jest nam ciepło lecz raczej 

cienka warstwa wody uwięziona pomiędzy skafandrem a naszym ciałem. Woda, która przecieka przez 

skafander podczas pierwszych kilku minut nurkowania absorbuje ciepło emitowane przez nasze ciało, gdy się 

poruszamy. Woda ta zostaje dość szybko podgrzana przez nasze ciało a innowacyjne uszczelnienia 

kombinezonów firmy Pinnacle zadbają o to, aby nie wyciekła na zewnątrz. Należy również pamiętać, iż 

właściwości wody sprawiają, że może ona zachowywać się jak termalna poduszka jeśli znajdzie się pod mokrym 

kombinezonem. Woda ta podgrzewa się gdy się ruszamy i wydzielamy więcej ciepła i oddaje nam to ciepło w 

momentach gdy stajemy się mniej aktywni. Taka warstwa wody nie tylko zapobiega wychłodzeniu naszego 

organizmu ale też pomaga nam czuć się komfortowo. Gdyby nasz skafander nie posiadał takiej warstwy to 

obkurczający się wraz ze wzrostem głębokości neopren mógłby boleśnie przyszczypywać naszą skórę. W miarę 

zanurzania się na coraz to większe głębokości, neopren staje się coraz mniej efektywny jako ochrona termiczna 

ponieważ jest materiałem porowatym i w rezultacie bardziej podatnym na zmiany ciśnienia. Im głębiej 

nurkujesz, tym cieńszy staje się twój skafander (np. 8,5mm kombinezon może zostać ściśnięty do tylko 3,6mm 



na głębokości 50 metrów). Dzięki naszej nowince, warstwa ciepłej wody pomiędzy skórą a skafandrem 

pozostaje taka sama pozwalając na odczuwanie komfortu termicznego i wygody niezależnie od głębokości.  

 

5 zalet Merino: 

KONTROLA TERMALNA 
Podszycie skafandra materiałem Merino™ pozwala na absorbowanie i nie przepuszczanie na zewnątrz wody, 

która dostaje się pod kombinezon. Zatrzymana woda „puchnie” wewnątrz włókien. Podczas testów 

laboratoryjnych włókna Merino™ zatrzymywały o 30% więcej wody niż włókna syntetyczne. Działo się tak, 

dlatego, iż włókna syntetyczne nie posiadają takich zdolności do absorbowania wilgoci. Taka cecha pozwala 

Merino™ na utworzenie około 3 milimetrowej warstwy wody pomiędzy naszym ciałem a neoprenem. Materiał 

ten jest egzotermiczny, co oznacza, iż może on wyzwalać pewne ilości ciepła w miarę gdy absorbuje wodę. 

Pomaga to w szybszym podgrzaniu wody, która wlewa się do kombinezonu na początku nurkowania. 

Wyjątkowy splot tej tkaniny zmniejsza ruchomość wody znajdującej się pod kombinezonem. Ponieważ ta 

warstwa przemoczonej podszewki składa się głównie z wody, nie jest podatna na zmiany głębokości. Więc w 

momencie, gdy neopren kurczy się pod wpływem ciśnienia, 3 milimetrowa warstwa przemoczonego Merino™ 

zachowuje swoje właściwości ochrony termalnej. Ostatnie testy przeprowadzone przez British Textile 

Technology Group dowiodły, iż Merino™ zapewnia o 35% lepszą ochronę termalną niż inne najlepsze 

syntetyczne podszewki zarówno w suchych jak i mokrych warunkach.  

 

KOMFORT 
Super delikatny splot Merino™ sprawia, iż jest to materiał wyjątkowo przyjazny dla skóry i absolutnie inny od 

zwykłej wełny (nie powoduje uczucia drapania skóry). Jego miękkość sprawia, iż miejsca o wzmożonej 

ruchomości nie będą narażone na otarcia. Właściwości pozwalające na odciąganie wilgoci od powierzchni 

włókien eliminują nieprzyjemne uczucie zimna, gdy jesteśmy zmuszeni do włożenia na siebie wilgotnego 

kombinezonu.  

 

ŁATWOŚĆ W UTRZYMANIU 
Naturalnie pokarbowana i sprężysta powierzchnia Merino™ to gwarancja, iż materiał nie będzie szybko się 

ścierał i niszczył. Dzięki niej różne zanieczyszczenia nie będą również łatwo przylegać do podszewki naszego 

skafandra.  

 

HIGIENA 

Wyjątkowe możliwości absorpcyjne i nierówna struktura powierzchni Merino™ zapobiega w rozmnażaniu się 

bakterii wytwarzających brzydkie zapachy (gładkie powierzchnie materiałów syntetycznych są dla nich idealnym 

miejscem do namnażania się). Dzięki tej właściwości nasz skafander pozostanie świeży i higieniczny przez długi 

czas.  

 

ODNAWIALNE ŻRÓDŁO ENERGII 

Merino™ jest materiałem nienaruszającym równowagi ekologicznej. Podczas gdy syntetyczne materiały 

tworzone są przy użyciu substancji petrochemicznych, Merino™ jest tak naturalne i organiczne jak nasza własna 

skóra.  


