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Náplň spacích pytlů: prachové peří
Prachové peří se dá přirovnat ke sněhové vločce – obojí je
trojrozměrný, jemně rozvětvený útvar. Peří, které se používá
jako izolant, není to samé jako malá pírka, je to samostatný typ
peří s kuželovitým jádrem (viz. obrázek). Pokud mluvíme o
izolačních vlastnostech, je hlavní rozdíl v tom, že prachové peří
je trojrozměrné, zatímco svrchní peří pouze dvojrozměrné. Díky
trojrozměrné struktuře a schopnosti tuto strukturu znovu obnovit
pojme prachové peří vzhledem ke své váze skutečně
obdivuhodné množství vzduchu. Což ve finále neznamená nic
víc a nic míň než to, že má prachové peří mnohem větší
izolační kapacitu než peří svrchní.
Představte si:
• každá unce (28.35 gramů) kvalitního prachového peří má
okolo 2 milionů nadýchaných vláken, které se vzájemně
proplétají a překrývají
• tím je tvořena ochranná izolační vzduchová vrstva, která
udržuje teplo uvnitř a brání chladu v přístupu zvenku
• díky pružnosti peří jej můžeme snadno zmáčknout či stlačit
• řádným protřepáním se peří vrátí jeho původní tvar a plně
se obnoví izolační vlastnosti a loft spacího pytle.

Peří: chemické ošetření
My ve VAUDE věříme, že skvěle vyrobený spací pytel by měl
být také co možná nejlepší přírodní produkt. Proto jsme již od
začátku výroby proti jakémukoliv používání chemického
ošetření peří. Navíc chemické ošetření, jako například použití
teflonu, významně snižuje přírodní vlastnosti prachového peří,
čímž také snižuje životnost výrobku.
Peří: vlastnosti
Směs prachového peří / svrchního peří
Označení 90/10 a 80/20 vyjadřuje procentní poměr mezi
prachovým a svrchním peřím celkové váhy náplně.

Peří: původ prachového peří
V naprosté většině našich péřových spacích pytlů používáme
Evropské husí peří špičkové kvality původem z Polska, které
nese označení Eurodown. Toto peří se pyšní vynikající pověstí,
pokud jde o kvalitu, tepelnou izolaci a výjimečný loft.
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VAUDE do svých péřových spacích pytlů používá pouze
prachové peří té nejvyšší kvality . Veškeré náplně musí projít
přísnými testy kvality, týkající se především odolonosti proti
vlhkosti, loftu a životnosti..

Peří: loft
Loft = síla náplně
Krátce řečeno výraz loft vyjadřuje schopnost prachového peří
„uskladnit“ vzduch. Platí zde jednoduché pravidlo – čím vyšší
je loft, tím lépe. Je to v podstatě takový barometr kvality pro
prachové peří. Loft se všeobecně udává v jednotce cuin (kuin kubický palec = 16 387,0640 mm3) a označuje počet
kubických palců, které vyplní jedna unce (28,3495 g)
prachového peří. Jde o velmi důležitý údaj, jelikož čím vyšší je
tento objem, tím více vzduchu dokáže peří pojmout a tím lepší
jsou izolační vlastnosti spacího pytle.
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SENSOFIBER

Syntetická vlákna: vlastnosti

Sensofil High Loft

Vznik syntetických vláken znamenal skutečnou revoluci na
outdoorovém trhu. Jsou ceněny zejména pro svoji vysokou
odolnost vůči vlhkosti, oděru a pracím prostředkům.

Sensofil High Loft má 3-vrstvou konstrukci, která nabízí
bezchybnou izolaci. Vlákna jsou velmi lehoučká a snadná na
údržbu. Dokonce i když jsou navlhlá, zachovávají si své
výjimečné izolační schopnosti. Spací pytle s touto náplní jsou
proto skvělou volbou, pokud míříte do oblastí, kde je vysoká
vlhkost skutečným problémem.

Skutečná výhoda syntetických vláken je v tom, že si dokážou
uchovat své výjimečné izolační vlastnosti i v případě, že jsou
vlhké či přímo mokré. Jsou tudíž skvělou volbou všude tam, kde
by dešťové srážky a vysoká vlhkost vzduchu mohly znamenat
opravdový problém.
Denier a vlákno
Všechny naše materiály nesou označení, týkající se síly vlákna
a také počtu použitých vláken. Tato označení se udávají v
denierech (D) a počtu vláken (t). Denier se obvykle udává jako
gramová váha 9000 metrů souvislého vlákna. Tudíž 1D =
1g/9000m). Čím nižší je denier, tím jemnější a slabší je tkanina.
A naopak, čím vyšší je denier, tím hrubší je materiál.
Například: 40D polyamid Ripstop 240t – znamená, že 9000 m
vlákna tohoto materiálu váží 40 gramů.
„t“ znamená počet vláken na čtverečný centimetr utkané látky.
240t proto znamená, že do jednoho čtverečného centimetru
látky je vetkáno 240 vláken. Dá se tudíž říct, že čím více vláken
je na centimetru čtverečném použito, tím menší je možnost, že
by peří mohlo skrz materiál proniknout ven..
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Jak již jméno naznačuje, Sensofil High Loft má mnohem větší
loft než předchozí Sensofil. Jeho vlákna prošla speciálním
procesem, takže jsou teď neuvěřitelně měkká a poskytují
nejlepší možné pohodlí na spaní.
Mikrovlákna Sensofil High Loft, která tvoří prostřední vrstvu
náplně spacího pytle, slouží k odrážení tělesného tepla. Toto
odražené teplo se nevrací zpět přímo k tělu spícího člověka,
místo toho se uchová v dalších dvou vrstvách. Takováto 3vrstvá konstrukce krom toho také zajišťuje, že je případná
vlhkost (např. pot) rychle odvedena pryč od těla.
Výhody:
• skvělá izolace i v případě zvlhnutí spacího pytle
• mikrovlákna efektivně odrážejí tělesné teplo
• 3-vrstvý design zajišťuje účinný odvod vlhkosti od těla
• vyšší loft než standardní vlákna Sensofil
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sensoFiber

sensoFil eco
Sensofil Eco je náplň, která kombinuje velbloudí srst (33%),
přírodní celulózové vlákno tencel (33%) a mikrovlákno z
recyklovaného polyesteru (33%). Kombinace těchto vláken v
sobě spojuje výjimečné tepelné vlastnosti velbloudí srsti, skvělý
odvod vlhkosti díky tencelu a dlouhou životnost zajištěnou
polyesterovými mikrovlákny.
Kudrliny vláken velbloudí srsti si v sobě uchovávají velké
množství vzduchu, který slouží jako výtečná izolace jak v
chladnu, tak i v horku. V chladných podmínkách je tělesné teplo
rychle a účinně uchováno v srsti a následně odraženo zpět k
tělu, zatímco v horku vlákna pomáhají regulovat tělesné teplo
díky své vysoké prodyšnosti. Velbloudí srst pochází ze Severní
Asie a obyčejně se sbírá, když zvíře line. Z této vylínalé srsti se
poté vyrábí vlákna používaná jako náplň spacích pytlů.

absorpcí vlhkosti vytváří na kůži příjemné klima – výhoda číslo
jedna pro lidi alergické nebo s citlivou pokožkou. Tencel je
navíc vyráběný z přírodní dřevěné celulózy a je tak 100%
biologicky odbouratelný.
Výhody:
• Kombinace přírodních a umělých vláken, která je přátelská
k životnímu prostředí
• 100% recyklovatelný a biologicky odbouratelný
• Velmi měkký na dotek
• Výtečný odvod potu (bez nutnosti chemického ošetření)
• Výborně izoluje i když je mokrý
• Nealergický

Sensofiber je speciální mikrovlákno, které se používá k odrážení tělesného
tepla spícího člověka. Sensofiber výborně izoluje i za mokra, rychle usychá,
má dlouhou životnost a odolnost a velmi snadno se udržuje
Výhody:
• Efektivně odvádí vlhkost od těla
• Rychle schne
• Výborně izoluje i za mokra

Tencel má unikátní strukturu, která v sobě účinně spojuje
výhody ostatních vláken. Je měkký jako hedvábí, silný jako
polyester, chladivý jako plátno, teplý jako vlna a skvěle odvádí
vlhkost. Kombinace hladkého povrchu vlákna se skvělou
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FIBER DOWN

primaloF t ® inFinit y
PrimaLoft ® Infinity je izolační náplň tvořená jedním souvislým
vláknem, která byla speciálně vyvinuta pro spací pytle. Tato
náplň nabízí vylepšený loft, avšak bez zvýšení hmotnosti.
„Náplň tvořená souvislým vláknem“ v podstatě znamená, že
materiál náplně je, na rozdíl od ostatních syntetických
vláken, tvořen jedním téměř nekonečně dlouhým vláknem.
PrimaLoft ® Infinity provides díky své struktuře poskytuje
nejen výjimečný loft, ale také řadu dalších výhod:
použitím jemného denier vlákna je PrimaLoft ® Infinity increneuvěřitelně měkký, lehký a stlačitelný. Materiál je odolný
proti roztržení a poskytuje výtečnou tepelnou izolaci i za
mokra, životnost a odolnost proti vlhkosti.
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FiberdoWn
Náplň se ve spacím pytli neposouvá, proto je zaručen
optimální tepelný komfort bez vzniku nepříjemných
chladných míst.
Výhody:
• měkký, lehký a vysoce stlačitelný
• skvělé tepelné vlastnosti a odolnost vůči vlhkosti
• odolný vůči roztržení, neposouvá se
• nabízí nadprůměrný tepelný komfort i za mokra

Loft Fiberdownu je srovnatelný s prachovým peřím s označením 80/20. Když
Fiberdown zvlhne, neslepuje se a i nadále zajišťuje výjimečnou izolaci.
Jedinečné vlastnosti Fiberdownu skvěle doplňují péřovou náplň spacího pytle
v takových klíčových místech, kde může vlivem dýchání spícího člověka
zkondenzovat vlhkost, která v těchto místech výrazně snižuje izolační
vlastnosti spacího pytle
Výhody:
• Nejlepší loft ze všech umělých vláken
• Skvěle izoluje i za mokra
• Odolný a snadný na údržbu
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Skladování doma

Skladování mimo domov

Vždy skladujte spací pytel na chladném, suchém místě a mějte ho
pověšený buď volně nebo uvnitř nějakého většího obalu (např. starý
povlak na peřinu). Neskladujte spací pytel sbalený v kompresním vaku
nebo na vlhkém místě, dochází tím ke zničení izolačních vlastností
náplně.

Vždy, když spíte, vytvoří se ve spacím pytli do určité míry
vlhkost. Proto je dobrým řešením otočit spací pytel naruby,
rozložit ho a nechat vysychat, zatímco snídáte nebo balíte
stan. Pokud už musíte spací pytel sbalit, i přestože je stále
vlhký nebo mokrý, měli byste ho znovu vybalit co nejdřív je to
možné, například během pauzy na oběd. Spací pytle se
syntetickou náplní neničí vlhkost tak moc jako ty péřové, ale i
tak by vlhký spací pytel neměl být sbalený víc než den dva.
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Sušení

Údržba
Praní
• Péřové i syntetické spací pytle perte v programu na jemné praní při 30
stupních C s použitím speciálních pracích prostředků (Nikwax Down
Wash nebo Tech Wash) – záleží na tom, jak je spací pytel špinavý, ale
pravidlo zní: perte po každých přibližně 20 spaních.
• Vždy odstřeďujte pouze při nízkých otáčkách!
• Nikdy nepoužívejte aviváž!
• U spacích pytlů vážících více než 1500 gramů si ověřte, zda je na ně pračka
dostatečně velká.
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v sušičce:
Sušte nejlépe při nízkých teplotách okolo 30 stupňů C společně
se třemi tenisovými míčky, které pomůžou roztřást náplň uvnitř
spacího pytle a obnovit loft. Spací pytel řádně usušte a než ho
uložíte, vyvěste ho alespoň na jeden či dva dny na vzduch.
Bez sušičky:
Nejlépe se spací pytel suší na přímém slunci na sušáku na prádlo.
Často spací pytel obracejte a prostřepávejte, abyste obnovili loft.
Opakujte tak dlouho, dokud není spací pytel úplně suchý.
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Nepromokavost
Existují dva odlišné způsoby, jak zajistit spacímu
pytli nepromokavost: buď pomocí prostředků, které
se používají při praní (Nikwax Downproof Wash-In
nebo Polar Proof) nebo pomocí prostředků, které se
nasprejují na svrchní materiál spacího pytle (Nikwax
tX-Direct Spray-On).
Ať už si vyberete jakýkoliv produkt, pečlivě se řiďte
pokyny výrobce.
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2

3

1 NikWax tech Wash

3 NikWax down wash

prací prostředek vyvinutý speciálně pro oblečení s
membránou. Neničí nepromokavou úpravu (DWR) a u
všech oblečení s membránou, softshellových věcí a
fleecu zlepšuje jejich prodyšnost

prací prostředek určený na praní péřových věcí, je šetrný k
peří, zlepšuje prodyšnost, zvyšuje voděodolnost a udržuje loft
peří.

2 NikWax tech Wash + tx direct
sada na praní nepromokavého technického oblečení,
zlepšuje prodyšnost a zvyšuje voděodolnost

