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Chociaż jest to sprawa gustów, chyba mało kto się z nami nie zgodzi – model Race Long już na 
pierwszy rzut oka prezentuje się świetnie. Na nasze dłonie trafiły rękawiczki w kolorze czerwonym, a 
więc smaczku dodawał fakt, że są to barwy KROSS Racing Team, a przy okazji też i barwy naszej 
redakcji (dostępne są jeszcze modele czarne, niebieskie i białe). Całość posiada minimalistyczny de-
sign, który zwieńczony jest sygnaturą KROSS na wierzchniej części rękawiczki. 100-procentowy styl 
PRO MTB! Do rzeczy jednak, bo wygląd to nie wszystko. 

Rękawiczki Race Long z wierzchu wykonane zostały z bardzo, bardzo cienkiego i elastycznego mate-
riału w rodzaju siateczki. Ma to rzecz jasna na celu dbanie o to, aby nasze dłonie się nadmiernie nie 
przegrzewały i nie pociły. Dzięki temu rękawiczki są bardzo przewiewne. Na zewnętrznej stronie nie 

Ich spód z kolei to grubszy materiał, w którym znalazło się bardzo dużo małych otworów, które rów-
nież mają funkcję termoregulacyjną. Materiał po wewnętrznej stronie pozbawiony został żelowych 
wkładek, aby uzyskać maksymalne czucie kierownicy oraz przy okazji odchudzić produkt. Wewnętrz-
na strona rękawiczek charakteryzuje się ciekawą strukturą, która w połączeniu z kierownicą ograni-
cza możliwość ześlizgnięcia się ręki. Dodatkowo na czubkach palców zastosowano gripy, dzięki któ-
rym pewniej możemy obsługiwać manetki na kierownicy. 
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Rękawiczki nie posiadają rzepu, a w jego miejscu zastosowano elastyczny materiał, który bardzo do-
brze dopasowuje się do naszego nadgarstka i ułatwia włożenie rękawiczek. 
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Poziom wykonania produktu oceniamy maksymalnie dobrze – szwy rękawiczek są na wysokim pozio-
mie i co najważniejsze nigdzie nie wystają, nie ocierają, nie drażnią. Rękawiczki nie utrudniają obsłu-
gi manetek i polepszają chwyt kierownicy, szczególnie w upalne dni, kiedy ręka się nadmiernie poci. 
Część z Was być może się zastanawia, jak można ubrać długie rękawiczki na wyścig w upalnych wa-
runkach. Fakt jest taki, że długie rękawiczki z odpowiednimi materiałami spiszą się w takich warun-
kach lepiej, niż rękawiczki bez palców wykonane z materiałów wątpliwej jakości. Minusem w ręka-
wiczkach z długimi paluchami jest pogorszenie czucia, kiedy przyjdzie nam coś wyciągnąć z tylnej 
kieszonki. Dodatkowo rękawiczki KROSS słabo radziły sobie z ekranami dotykowymi telefonów, ale 
możemy to zrozumieć, bo w końcu są one dedykowane do ścigania! Pomimo tego wystawiamy im 
notę bardzo dobrą. Produkt jest w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami i zostaje w redakcyjnej gar-
derobie, poprawiając naszą stylówę na MTB (na przełaju też chętnie w nich pośmigamy). 
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