
Koniec z błotem? Test błotników Simpla. 

 
Błotniki, błotniki… temat rzeka, a może temat błoto? Wiadomo – każda kobieta/sportowiec ceni sobie 
rzeczy proste, spełniające swoje oczekiwania w 100%. 
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Dlatego tym razem padło na błotniki IQ, firmy Simpla. 
  
Czym przekonują? Minimalistycznym wyglądem i najlżejszą wagą na rynku – zaledwie 99g (komplet). 
W skład zestawu wchodzą 4 błotniki : 

• IQ SDF 

• IQ SDR 

• IQ SDS 

• IQ SDL 
  

 
  
IQ SDS : Jest to najmniejszy błotnik z całego kompletu. Montujemy go za pomocą rzepów do podkowy 
widelca.  To właśnie on odpowiada za ochronę twarzy przed błotem. Jedyne narzędzie jakie 
potrzebujemy do jego zamontowania to nożyczki, aby skrócić rzepy, które dostajemy dodatkowo do 
montażu. 
  
IQ SDF : Największy błotnik z całej czwórki. Taka trochę płetwa, którą montujemy do dolnej rury ramy 
za pomocą rzepów. 
  
IQ SDR : Błotnik montujemy do prętów siodełka bez zbędnych mocowań, drutów czy też rzepów. I co 
najważniejsze… pośladki pozostają czyste, nie trzeba po 10 razy prać spodenek, żeby błoto łaskawie z 
nich zeszło. 
  
IQ SDL : Błotnik tylny. Chroni plecy, czyli koszulki obejdą się bez pozostałości tysiąca ciemnych kropek. 
  
Sprawdzając błotniki pod każdym względem, nie ma co ukrywać, na pierwszy rzut nie wyglądają na 
specjalnie mocne. Jednak po porządnym teście trzeba to przyznać – są naprawdę dobrze wykonane i 
zaprojektowane. 
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Czy polecam? Polecam Szczególnie, że zaraz Święta, a 4 częściowy komplet błotników od 
Simplii kosztuje tylko 49 zł. To cena godna polecenia. 

 
Krótko podsumowując: nie ma błotnych śladów na pośladkach, nie ma błotnych śladów na plecach, rama 
od doły czysta. Szybki montaż (co dla kobiety jest wyjątkowo ważne :D), a jednocześnie bardzo szybko 
można je ściągnąć. 
Wszystkie cztery błotniki zostały wykonane z płyty polipropylenowej o grubości 0,8 mm. W mojej wersji 
kolorystycznej: biało-różowe oraz czarno-różowe. Oprócz tych dwóch kolorów (oczywiście 
najpiękniejszych) Simpla ma w swojej ofercie jeszcze wersję standardową, czarno-czarną. 
Jeżeli okaże się że po zakupie  będziecie mieli  problem z montażem to Simpla zaprasza na swój kanał na 
Youtube, gdzie znajdziecie filmik montażowy. 
Mam nadzieję, że ten szybki przedświąteczny test pomoże Wam skompletować prezenty pod choinkę 

 
Moja ocena to zdecydowanie mocne 5! 
Mocne strony : 

• Waga – najlżejsze na rynku 

• Cena 
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• Jakość wykonania 

• Kolorystyka 

• Bardzo dobra ochrona przed błotem 

• Łatwy montaż 
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