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ANMELDELSE

Vi har denne gang kigget på en svømmevest fra 
Struer. Ikke at den som sådan er en nyhed, men 
den fortjener alligevel lidt omtale, selvom den 
ikke er den eneste af sin slags.

Aquarius, 
MQ PRO 
Woman

Tekst: Anders Krintel  |  Foto: Søren Manscher
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Benno, fra butikken i Struer, som har 
rigtig mange års erfaring med salg af udstyr 
til kano og kajak, oplevede at der var et hul i 
sortimentet af redningsveste. Eller rettere, så 
manglede der nogle huller (tø hø), for ingen 
af hans leverandører havde tidligere taget 
hensyn til de kvindelige former i design af 
svømmeveste. Derfor drog Benno til Polen, 
ned til samarbejdspartneren Aquarius, og 
forelagde dem ideen om at ”ombygge” en 
af standardvestene til en damevest. Folkene 
dernede kunne efter sigende ikke helt se, 
at det skulle kunne blive et hit, men Benno 
insisterede, og pegede på en af de kvindeli-
ge ansatte i systuen og sagde: ”Når hende 
dér siger, at vores nye vest sidder perfekt, er 
I færdige med opgaven!” 

Resultatet blev denne vest, som Struer 
siden har solgt rigtig mange af. Samtlige 
at de kvinder i min klub, der fik vesten på, 
oplevede, at det var rart med plads foran.

En lille smart ting er, at det er ganske 
nemt at pille flydematerialet ud af vesten, 
så man kan vaske den (ved de anførte 30 
grader). Flydematerialet er tynde plader, og 
desværre kan nogle af dem godt flytte sig 
lidt rundt, men de er meget nemme at flytte 
på plads. Men det er et klart forbedringsfor-
slag, at få disse plader limet sammen på en 
eller anden måde.

Egentlig mener jeg, at man bare skal ro 
med vest altid, men mange har den bare 
med i båden om sommeren. Jakke-veste 
som denne er ikke de nemmeste at tage på 
i vandet, men det lykkedes mig. (Man kan 

gøre det ved at stikke den ene arm ind, og 
så rulle en gang rundt om sig selv – man 
ruller sig så at sige ind i vesten. Derefter 
var det nemt (selv med neoprenhandsker, 
at lukke spændet rundt om livet. Lidt mere 
kneb det med lynlåsen. Dertil skal man 
nok have bare fingre. Imidlertid kunne jeg 
sagtens svømme uden at vesten var lynet, 
og skal man foreslå endnu en lille forbed-
ring, kunne det være et ekstra spænde ca. 
oppe midt på, for så bliver lynlåsen endnu 
mere overflødig i den situation. Men igen: 
Jeg mener, at en vest skal være på og ikke 
ligge i båden, så for mig er det nok, at den 
var fin at svømme i.

Vesten sidder i øvrigt rart, også hen over 
ryggen, og der er justeringsstropper både i 
siderne og over skuldrene, og så findes den 
i hele 5 størrelser, fra small til XXL. Polske 
Aquarius syr efter sigende op mod 25.000 
vest om året, og man fornemmer også, at 
det er godt håndværk. Syningerne, lynlåse 
og spænder er fine, og det er vanskeligt at 
finde noget at udsætte. Dog er lynlåse altid 
et potentielt problem, og husker man ikke 
at vedligeholde dem, så korroderer de før 
eller siden.

Veste bør som denne være synlige, og 
ud over den orange farve så er vesten forsy-
net med reflekser både for og bag, og skal 
man ro meget i mørke, er der en lygteholder 
foran.

Ved skuldrene er der en lille ring i hver 
side, hvor man for eksempel kan binde sit 
kamera eller solbriller fast. I de to lom-
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Fakta

• MQ PRO Woman: 799,- 
 (Den orange)
• MQ PRO: 699,- 
 (Den røde)
• Vægt Str L:  Kun 450 gr.

Se mere på struerkajak.com
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mer med lynlås er der god plads til energi-
barer, kamera, telefon eller andet. Lommer-
ne har et lille nethul, så indtrængende vand 
kan komme ud efter en tur i vandet.

Det har endvidere vist sig, at Aquarius- 
vesten også er ualmindelig behagelig at 
have på, hvis man som mand har noget 
ekstra brystmuskel. Men vil man ikke ro i en 
damevest, så findes vesten i en almindelig 
unisex-model (Der bare hedder MQ PRO), 
som er ganske magen til, men uden ud- 
hulingerne.

Konklusion: MQ PRO Woman er en 
gedigen og meget let vest udsprunget af en 
simpel men god ide. Den ligger prismæssigt 
godt placeret i midten af det generelle ud-
bud (799,-. Vi var enige om, at pasformen 
er helt i top. Det er en vest, der ikke bryster 
sig af mere end den er… nemlig en rigtig 
god vest til damer.  
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Unisex-modellen MQ PRO.


