
VYBÍRÁME SPACÁK
Správný výběr spacího pytle je důležitý pro pohodlné nocování během turistiky a kempování. Na co 
si dát pozor, aby jste si vybrali co nejlépe?

HOW TO CHOOSE THE SLEEPING BAG YOU WANT?
The decision you make while choosing your sleeping bag determines how comfortable you are 
(or not) when hiking or camping. Which details to pay attention to in order to make the right choice?

JAK TO FUNGUJE?
Teplota spacího pytle vychází z jeho izolačních vlastností: úkolem spacáku je udržení co největšího 
množství tepla vytvořeného tělem člověka.  Toho je dosaženo díky mikropoduškám vzduchu vzni-
kajícími mezi vlákny výplně. Čím víc pružnější a neliniově uspořádané (načechrané) vlákna, tím více 
polštářků vzduchu, lepší izolace a větší pohodlí a teplo.

HOW DOES IT WORK?
Heat comfort of a sleeping bag results from its insulation characteristics: each sleeping bag is to keep 
as much of the heat generated by your body as possible inside. The objective can be achieved thanks 
to micro air cushions between fibres of the filling. The more flexible the fibres and the more non-
linear (fluffy) their arrangement, the greater the number of air cushions and thus the better thermal 
insulation, which translates into improved thermal comfort.  

WYPEłNIENIE śPIWORA – RODzAJE WłóKIEN I WARSTWY

SLEEPING BAG FILLING – FIBRE TYPES AND LAYERS

HOLLOWFIBRE
Výplň na základě  vláken z mikrofibry – mikrovlák-
no. Vlákna jsou konstruovány ve tvaru trubek (duté 
uvnitř). Díky vysoké pružnosti a nízké tepelné vodi-
vosti zaručuje velmi dobrou tepelnou izolaci.

HOLLOWFIBRE
Microfibre based filling. Fibres resemble tubes 
(hollow inside). Thanks to high resilience and 
low thermal conductivity value ensures excellent 
thermal insulation.

4 HOLE MICROFIBRE 
Varianta Hollowfibre: každá trubička uvnitř obsahuje 4 
samostatné mikrokanálky, což maximalizuje její účinnost 
izolovat.

4 HOLE MICROFIBRE 
Hollowfibre variety: each tube has 4 separate 
microchannels inside, which maximises its insulation 
efficiency.
 

Vnější vrstva

outer material

Watstwa wewnętrzna 

inner material

Držení tepla

heat absorption/reflection

Vzduchové polštářky

air cushions

Přešití

sitching

Výplň

filling

DVOUVRSTVÁ SKLADBA
Výplň je rozložená v několika vrstvách umístěných jedna 
na druhou. Každá vrstva je přešitá a spojená s jinou části 
spacáku tak, že výplň se pohybuje rovnoměrně. 
2 vrstvy snižují rizio vzniku tepelných mostů v materiálu a 
zvyšují pružnost.

Teplotní rozsah: -9 / +15

TWO-LAYER SLEEPING-BAG
The filling forms two layers placed one over the other. 
Each layer has stitching connected with another section 
of the sleeping bag in such a manner as to ensure parallel 
movement of the filling.
2 layers eliminate the risk of formation of thermal bridges 
within the material and improve its fluffiness.

Temperature rating: -9 / +15

JEDNOVRSTVÁ SKLADBA
Výplň je uložená v jedné vrstvě. Spacák je přešitý 
což znemožňuje pohyb výplně.
 
Teplotní rozsah: -3 / +29

ONE-LAYER SLEEPING-BAG
The filling forms a single layer. The sleeping bag’s 
stitching enables moving the filling. 

Temperature rating: -3 / +29

SPOKEY ACADEMY
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