Cum alegem echipamentul in stil militar pentru activitati
in aer liber?
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Te-ai decis sa iti completezi echipamentul pe care il folosesti pentru activitatile
in aer liber? Ai ajuns la concluzia ca merita sa iti indrepti atentia inspre astfel
de echipament in stil militar? Ei bine, in acest caz trebuie sa stii ca oferta de
astfel de echipamente pentru activitatile outdoor este foarte diversificata. Prin
urmare este important sa stii exact care sunt principalele aspecte de care
trebuie sa tii cont pentru a alege astfel de echipament outdoor in stil militar.

geaca pilot
1.Tipul de activitate
Un prim aspect important se refera la tipul de activitate in aer liber pe care il practici.
Desi echipamentul in stil militar se preteaza aproape tuturor tipurilor de activitati
outdoor, exista anumite activitati pentru care acest tip de echipament se preteaza
mai bine.
In acest sens poti avea in vedere sa alegi pantalonii de camuflaj, tricouri si hanorace
in stil militar, o geaca pilot, bocanci in stil militar sau un rucsac militar pentru activitati
precum drumetii, vanatoare, pescuit, paintball, fotografie wildlife sau camping.
2.Sezonul cand folosim echipamentul
Un al doilea aspect relevant in alegerea echipamentului in stil militar il reprezinta

sezonul pentru care folosim acest echipament. Nu este totuna sa practicam diferite
activitati outdoor in lunile de vara sau in lunile de inceput de primavara ori de toamna
tarzie.
Temperaturile mai scazute necesita echipament mai gros pentru un confort termic
ridicat. De asemenea, precipitatiile presupun folosirea unei geci pentru a te proteja de
precipitatii sau a unei pelerine. Din fericire in oferta echipamentului in stil militar vei
putea opta inclusiv pentru astfel de echipament, fie ca alegi un pulover cu epoleti, o
geaca pilot , manusi sau caciuli.
3.Preferintele de design
Dincolo de aspectele practice, un detaliu important poate fi inclusiv preferintele in
materie de design pentru echipamentul de tip militar. Aici ne referim la culorile
folosite, dar si la stilul sau design-ul hainelor spre exemplu. Din punct de vedere al
culorilor vei putea alege stilul camuflaj, acesta fiind ideal pentru situatiile cand vrei sa
te confunzi cu mediul natural.
Poti opta inclusiv pentru nuante de gri, maro, negru sau olive. Toate acestea sunt
potrivite pentru diferite medii naturale si pentru diferite sezoane.Din punct de vedere
al stilului sau al design-ului, poti opta pentru camasi de tip comando sau pantaloni de
tip S.W.A.T. daca te regasesti in acest stil, dar la fel de bine poti opta pentru o geaca
pilot sau un pulover cu epoleti daca te simti mai aproape de acest stil de
imbracaminte.
4.Calitatea materialelor
Tot in randul aspectelor de avut in vedere pentru a gasi echipamentul ideal pentru
activitati in aer liber din categoria military este si calitatea materialelor. Fiind vorba
despre activitati in medii dure si care supun echipamentele la uzura, calitatea fiecarei
piese vestimentare si a fiecarui echipament trebuie sa fie una cat mai ridicata.
Doar astfel vei putea avea certitudinea ca vei investi in echipament rezistent.Tine
cont de aceste criterii si cu siguranta vei face alegerea potrivita in privinta
echipamentului in stil militar pentru activitati outdoor.
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