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PRŮVODCE
VÝBĚREM
SPACÁKU

Peří nebo
syntetika?

Porovnání péřového a syntetického
spacáku pro spaní v -3 °C
Hmotnost
Peří

Životnost

880 g

Peří

Syntetika

1 950 g

Syntetika

Sbalitelnost
Peří

Ekologický produkt

8 160 cm

Syntetika

vysoká
nízká

Peří

3

16 286 cm

3

vysoká

Syntetika nízká

Cena
Peří

7 990 Kč

Syntetika 2 290 Kč

Kardinální otázka při výběru spacáku. Cílem izolantu
ve spacáku je zastavit nebo alespoň zásadně přibrzdit tepelné
sálání od lidského těla ven. Struktura peří se k tomuto účelu
výborně hodí. Mnohem víc než synteticky vyrobené izolanty.
Přes neustálý vývoj technologií se dosud nepodařilo vyrobit
tak jemnou strukturu materiálu, která by se peří přiblížila
nebo ho dokonce vyrovnala. Podobně je to s vlnou merino.
Chemický průmysl nedokáže vyrobit synteticky podobnou
strukturu vláken, kterou má nejjemnější ovčí vlna.

Výhody peří oproti syntetice jsou zřejmé a převažují
nad nevýhodami. Extrémně větší izolace tělesného tepla,
mnohem delší životnost, výrazně lepší sbalitelnost, tedy
schopnost stlačit spacák v kompresním obalu do malého
objemu. Když se nosí spacák v batohu, je důležitým bonusem
i citelně nižší hmotnost peří. Dvě podstatné výhody syntetiky
jsou použitelnost ve velmi vlhkém prostředí, třeba v deštném
pralese nebo v tropech a nutno podotknout, že i nižší cena.

Dr. Down
Pro Mountain Equipment pracuje „Doktor Peří“.
To je přezdívka Matta Fuellera, anglického horolezce,
který se zabývá seriózním výzkumem peří a na toto
téma obhájil vědecký titul PhD. Matt vytvořil koncepci
„Baffle by baffle“ (komora po komoře), která spočívá
v přesném dávkování peří do každé komory. S tímto
přístupem navrhl celou koncepci současné kolekce
spacáků Mountain Equipment.

Důležité
informace
o peří

Kachní nebo husí peří?
Mountain Equipment používá husí peří u tří řad s přívlastkem Extreme. U spacáků Helium, Glacier a Classic izoluje
teplo kachní peří. To ale neznamená, že každá husa je lepší
než kachna. O kvalitě peří rozhoduje především jeho
zpracování a plnivost. Vysoce kvalitní kachní peří může
mít parametry tepelné izolace stejné nebo lepší než husí peří.
Zkrátka a dobře, plnivost je nejdůležitější. Nenech se zmást
a nekupuj spacáky s plnivostí 600 a méně.

Plnivost a jednotka cuin
Plnivost peří je schopnost jeho částic naplnit objem. Peří
má přirozenou schopnost zvětšovat svůj objem a vyplnit
(nafouknout) komory spacáku. Tomu se říká plnivost
a udává se v jednotkách cuin na objemovou jednotku
(kubický palec / unce). Můžeš se setkat také s pojmy loft
nebo fill power.
Čím větší plnivost, tím lepší izolační vlastnosti.

Poměr prachového
peří alespoň 90/10
Prachové peří jsou čistá jemná vlákna, zbytek tvoří drobné
peří s brčky a zlomky. Všeobecně uznávanou spodní hranicí
kvality je 85 % prachového peří. Poměr 90/10 představuje
velmi kvalitní peří.

Down Codex
Garance kvalitního peří ve spacácích Mountain
Equipment je výsledkem zejména pečlivého výběru
farem a etického přístupu k chovu zvířat. Platí úměra,
že čím má pták lepší život, tím má kvalitnější peří.
Ve výrobcích Mountain Equipment je peří vždy
pouze vedlejším produktem chovů na maso nebo
vejce. Veškeré použité peří v našich produktech
pochází z kontrolovaných a známých zdrojů.
Každý výrobek má unikátní kód, podle kterého
lze dohledat původ peří a jeho parametry.

Jak je to
s teplotními limity…
U každého spacáku narazíš na tři teplotní hodnoty, které
vymezují použití spacáku. Zjišťují se ale laboratorně, a tak
nemohou zahrnout řadu faktorů skutečného prostředí,
které ovlivňují spánek venku.

Co je to
Good Nights
Sleep Guarantee?
Jaká teplota je ta správná?

Comfort

Limit

Extreme

Hodnota, při které se „standardní žena“
(mladý věk, fyzická zdatnost a dobrý
zdravotní stav) v pozici na zádech cítí
komfortně celou noc. Pokud jsi žena
nebo muž, který má rád teplo, tato
hodnota je pro tebe nejvíce relevantní.

„Standardní muž“ ležící ve skrčené
poloze se nevzbudí zimou po celých 8
hodin. Pokud jsi muž nebo žena, které
nevadí chladnější noc, je pro tebe tato
hodnota směrodatná.

Limitní teplota okolí, při které dokáže
„standardní žena“ vydržet šest hodin,
aniž by riskovala hypotermii nebo
smrt. Tento parametr vnímej jako
limit pro přežití.

Kromě výše uvedených hodnot se u spacáků Mountain Equipment setkáš
i s hodnotou Good Night’s Sleep Guarantee (garance dobrého spánku),
která odpovídá teplotě, při které se vyspíš opravdu komfortně. Tuto jedinou
teplotu si anglická značka Mountain Equipment troufne stanovit na základě
testování v reálném terénu a zkušeností, které získává po desetiletí při vývoji
spacáků a zohledňuje i reálné faktory jako vítr a vlhkost. Jediná teplota Good
Night’s Sleep Guarantee zjednoduší orientaci v nabídce spacáků. Je to o hodně
přehlednější než posuzovat široké rozpětí mezi limitními, v laboratoři
stanovenými teplotami Comfort, Limit a Extreme.

30 dní na vyzkoušení spacáku
Pokud zakoupíš spacák Mountain Equipment a nebude ti v něm dostatečné
teplo, můžeš ho do 30 dnů vyměnit za teplejší. Stačí doručit nepoškozený
spacák, doplatit rozdíl v ceně a je to!

10letá záruka na výrobní vady
Bez ohledu na to, jestli jedeš k do Tater, do Chamonix nebo na osmitisícovku,
tak se na své vybavení musíš spolehnout. Svým výrobkům důvěřuje
i Mountain Equipment a za své produkty se nebojí postavit. Na základě více
než 50 let zkušeností a testování nabízí Mountain Equipment 10 let záruku
na výrobní vady spacáku. Pokud objevíš výrobní vadu, tak spacák bez debat
opravíme, vyměníme nebo ti vrátíme peníze.

Propracované detaily
dělají skvělý spacák

Komory s optimalizovanou
dávkou peří
Nechat naplno rozvinout potenciál plnivosti peří vyžaduje
optimální tvar, velikost a překrývání komor, do kterých se
peří plní. Náš Dr. Down určil pro každou komoru přesnou
dávku peří – tím jsou spacáky unikátní. U našich spacáků
nepoužíváme obvyklé „H komory“, ale komory se šikmými
stěnami, které lépe brání úniku tepla přes švy.

Dokonalá kapuce
Nadstandardní izolace nohou

Povrchem hlavy uniká 30 % tepla a proto je na místě
zvýšená pozornost vůči ochraně hlavy a krku.
Nejteplejší spacáky mají kolem hlavy systém sedmi
komor, ty do menšího chladu šest nebo pět komor.

Elastické švy
snižují ztrátu tepla
U těch nejvýkonnějších spacáků řady Extreme
se používají pružné švy EXL®, které zlepšují
teplotní komfort spacáků zhruba o 2°C.

Speciální pozornost je věnována izolaci v oblasti
chodidel, protože na chlad choulostivé nohy jsou
typickým problémem. Tvar spacáku kolem nohou
kopíruje tvar chodidel ve spánku a tak se zamezí
nežádoucímu stlačování komor. Podle teplotního
určení mají dvě, čtyři nebo šest komor (nejteplejší)
pod chodidly.

Střih spacáku
přizpůsobený podmínkám
Péřové spací pytle Mountain Equipment se šijí podle tří
střihů. Tvary Expedition Fit, Alpine Fit a Mountain Fit
jsou navrženy podle požadavků, vyplývajících z podmínek
používání jednotlivých spacáků.

Doporučené modely
podle aktivity
a prostředí Bikepacking
Camping

Adršpach – 485 m.n.m.

Letní horolezectví
Gerlachovský štít
– 2 655 m.n.m.

Trekking

Chopok – 2 024 m.n.m.

Krušné hory – 1 000 m.n.m.

Doporučená řada spacáků

Doporučené řady spacáků

Helium

Doporučená řada
spacáků

Glacier

Extreme Light
Helium

Doporučená řada spacáků

Classic

Expedice
Alpinismus

Aiguille du Midi – 3 842 m.n.m.
Doporučené řady spacáků

Glacier
Extreme Alpine

Mt. Everest – 8 849 m.n.m.
Doporučená řada spacáků

Extreme Expedition

Výběr spacáku
podle teploty
a hmotnosti

Helium Solo

10 °C

Classic
Classic 300

0 °C

Good night sleep 0 °C
Hmotnost 855g
6 790 Kč / 249,90 €

Classic 500

Good night sleep -6°C
Hmotnost 1035g
7 990 Kč / 299,90 €

-10 °C

Good night sleep -14°C
Hmotnost 1330g
10 290 Kč / 379,90 €

Classic 1000

-20 °C

Glacier
Classic 300 W’s

Good night sleep 0 °C
Hmotnost 840g
6 790 Kč / 249,90 €

Classic 500 W’s

Good night sleep -6 °C
Hmotnost 1000g
7 990 Kč / 299,90 €

Classic 750 W’s

Classic 750

Good night sleep -20 °C
Hmotnost 1520g
12 190 Kč / 449,90 €

Good night sleep 7 °C
Hmotnost 415g
5 190 Kč / 189,90 €

Good night sleep -12 °C
Hmotnost 1265g
13 490 Kč / 499,90 €

Classic 1000 W’s

Good night sleep -17 °C
Hmotnost 1470g
12 190 Kč / 499,90 €

Helium 250

Glacier 300

Good night sleep -1 °C
Hmotnost 815g
9 490 Kč / 349,90 €

Glacier 450

Good night sleep -9 °C
Hmotnost 980g
10 790 Kč / 399,90 €

Glacier 700

Good night sleep -15°C
Hmotnost 1250g
12 190 Kč / 449,90 €

Glacier 300 W’s

Good night sleep -1 °C
Hmotnost 770g
9 490 Kč / 349,90 €

Glacier 450 W’s

Good night sleep -8 °C
Hmotnost 930g
10 790 Kč / 399,90 €

Glacier 700 W’s

Good night sleep -13 °C
Hmotnost 1140g
12 190 Kč / 449,90 €

Good night sleep 1 °C
Hmotnost 705g
6 990 Kč / 259,90 €

Helium 400

Good night sleep -5 °C
Hmotnost 855g
7 990 Kč / 299,90 €

Helium 600

Good night sleep -10 °C
Hmotnost 1070g
9 490 Kč / 349,90 €

Helium 800

Good night sleep -16 °C
Hmotnost 1260g
10 790 Kč / 399,90 €

Glacier 1000 W’s

Glacier 1000

Good night sleep -25 °C
Hmotnost 1590g
13 490 Kč / 499,90 €

Good night sleep -21 °C
Hmotnost 1545g
13 490 Kč / 499,90 €

Helium

Helium 250 W’s

Good night sleep 3 °C
Hmotnost 675g
6 990 Kč / 259,90 €

Helium 400 W’s

Good night sleep -3 °C
Hmotnost 845g
7 990 Kč / 299,90 €

Helium 600 W’s

Good night sleep -8 °C
Hmotnost 1040g
9 490 Kč / 349,90 €

Helium 800 W’s

Good night sleep -13 °C
Hmotnost 1220g
10 790 Kč / 399,90 €

Extreme
Light
Firefly

Good night sleep -3 °C
Hmotnost 560g
12 390 Kč / 459,90 €

Firelite

Good night sleep -9 °C
Hmotnost 770g
14 290 Kč / 529,90 €

Fireflash

Good night sleep -15 °C
Hmotnost 1000g
16 190 Kč / 599,90 €

Extreme
Alpine
Xeros

Good night sleep -14 °C
Hmotnost 1075g
16 190 Kč / 599,90 €

Kryos

Good night sleep -20 °C
Hmotnost 1225g
17 590 Kč / 649,90 €

Extreme
Expedition
Snowline

Good night sleep -23 °C
Hmotnost 1490g
22 990 Kč / 849,90 €

Iceline

-30 °C

Good night sleep -30 °C
Hmotnost 1650g
24 290 Kč / 899,90 €

Glacier Expedition

Good night sleep -35 °C
Hmotnost 2020g
16 190 Kč / 599,90 €

Redline

Good night sleep -45 °C
Hmotnost 1980g
26 990 Kč / 999,90 €

Camping

Bikepacking

Trekking

Firefly

Classic 500 / 500 Women’s
Podniknout výjezd na pár dní do skal.
Třeba autem do Ádru nebo letecky
do Špáňa. Najít si příjemný basecamp
a na blízkých skalách si užívat naplno
lezení. Po lezení legraci a pak pořádný
spánek, aby to lezlo i zítra…
Není potřeba žádný extrémní spacák
sbalitelný do miniatury, přes noc
zrelaxuješ ve spacáku řady CLASSIC
s výborným poměrem cena-výkon.

Pánský nebo dámský spacák, garance
příjemného spánku do teploty -6°C, peří
s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového peří
90/10, vodoodpudivá svrchní látka HELIUM
40D, voděodolný kompresní obal, celková
hmotnost 1035 g, volba mezi délkou
regular/long.
7 990 Kč / 299,90 €

Firefly
Trend, který vnáší do horské
cyklistiky svobodu. Spontánní volba
místa noclehu. Obří tašky na těžkých
nosičích střídají vychytané obaly,
využívající každou skulinu v rámu
kola, kolem sedla a řídítek. Mantra
bikepackingu zní – lehoučký,
sbalitelný a nepromokavý.

Garance příjemného spánku do teploty
-3°C, husí peří s plnivostí 800+ cuin, poměr
prachového peří 90/10, ultralehká
a prodyšná svrchní látka PLASMA 10D,
voděodolný kompresní obal, celková
hmotnost 560g, unisex spacák, volba
mezi délkou regular/long.
12 390 Kč / 459,90 €

Tady mohou být spacáky HELIUM
objemnější než kapacita úložných
prostor. Opravdu miniaturní objem
slibuje řada EXTREME LIGHT.
Stačí si stanovit kdy a do jakých
výšek budeš jezdit a jaké máš
na kole úložné možnosti.

Helium Solo
Garance příjemného spánku do teploty 7°C,
peří s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového
peří 90/10, vodoodpudivá a prodyšná svrchní
látka HELIUM 20D, voděodolný kompresní
obal, celková hmotnost 415 g, unisex spacák,
volba mezi délkou regular/long.
5190 Kč / 189,90 €

Helium 400 / 400 Women’s
Touha po dobrodružství tě táhne
na hřebeny hor. Treky s nocováním
v horských sedlech nebo u jezírek jsou
to pravé. Když zapadne slunce, paní
zima tě nutí co nejrychleji vklouznout
do péřáku, kde ti bude za chvilku teplo.
Vnímání krásy hor je nejvíc, spěch
nemáš v lásce.
Minimalismus je na treku prioritou,
spacák neseš celé dny na zádech.
Ideální volbou jsou spacáky HELIUM.

Pánský nebo dámský spacák, garance
příjemného spánku do teploty -5°C, peří
s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového
peří 90/10, vodoodpudivá svrchní látka
Drilite Loft 30D, voděodolný kompresní
obal, celková hmotnost 855 g, volba
mezi délkou regular/long.
7990 Kč / 299,90 €

Letní horolezectví

Alpinismus

Expedice

Xeros

Glacier 450 / 450 Women´s
Lezení v Tatrách, to je osvědčená
klasika. Maturita každého lezce před
lezením v Alpách. V Tatrách může
být dost zima, ale ne taková jako
ve vyšších polohách Alp.
Na letní tatranské dobrodružství
se hodí některý spacák z kolekce
GLACIER.

Pánský nebo dámský spacák, garance
příjemného spánku do teploty -9°C, peří
s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového
peří 90/10, voděodolná svrchní látka
Drilite Loft 30D, voděodolný kompresní
obal, celková hmotnost 980 g, volba
mezi délkou regular/long.
10 790 Kč / 399,90 €

Xeros
Stěny v žule nad Chamonix jsou
tvým šálkem kávy a chceš si užít
noclehy ve stěně na bivakovací polici.
Regeneraci před dalšími délkami
podpoří nerušený spánek. Pro takový
případ máš kam sáhnout.
Kolekce EXTREME ALPINE
je bingo, výborně poslouží
i spacáky GLACIER!

Redline

Pánský nebo dámský spacák, garance
příjemného spánku do teploty -14°C, peří
s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového peří
90/10, vodoodpudivá svrchní látka DRILITE
LOFT XERO 10D, voděodolný kompresní
obal, celková hmotnost 1075 g, volba mezi
délkou regular/long.
16 190 Kč / 599,90 €

Vyrazit do drsných podmínek, třeba
na Denali, na některý z pólů nebo se
pokusit o 8000 v Karákóramu? Tam
už je špičkový spacák základním
předpokladem přežití. Když tě láká
extrém, máme pro tebe řadu tří
spacáků, která se pochopitelně
jmenuje EXTREME EXPEDITION.

Glacier 700 / 700 Women’s

Protože Mountain Equipment
vyrostl na expedicích v zóně smrti,
umí vyrobit optimální spacáky
do těch nejnáročnějších podmínek
a proti vodě tě ochrání
GORE-TEX® INFINIUM.

Garance příjemného spánku do teploty -14°C,
peří s plnivostí 700+ cuin, poměr prachového
peří 90/10, voděodolný díky Drilite LOFT
30D, voděodolný kompresní obal, celková
hmotnost 1250 g, pánský nebo dámský
spacák, délka regular/long.
12 190 Kč / 449,90 €

Garance příjemného spánku do teploty -45°C,
husí peří s plnivostí 800+ cuin, poměr prachového
peří 90/10, nepromokavá svrchní membrána
GORE-TEX® INFINIUM, voděodolný
kompresní obal, celková hmotnost 1980 g,
unisex spacák, regular/long.
26 990 Kč / 999,90 €

Proč si vybrat spacák
Mountain Equipment?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Více než 50letá tradice vývoje a výroby spacáků.
Vývoj na základě reálného používání i laboratorního testování.
10letá záruka na spací pytel.
Kvalitní a eticky získávané peří garantované známkou Down Codex.
Unikátní konstrukce a použití nejmodernějších technologií.
Speciálně vyvinuté látky, ze kterých se spacáky šijí.
Různé střihy spacáků, které jsou přizpůsobeny prostředí,
pro které je spacák určen.
Velice široká škála spacích pytlů do každé teploty
a pro různé aktivity.
30denní garance správného výběru spacáku. Spacák,
ve kterém ti bude zima, vyměníme za teplejší.
Spolehlivý pozáruční servis.
Spokojenost slavných horolezců se spánkem v peřácích
Mountain Equipment. Reinhold Messner, Peter Habeler,
Chris Bonnington, Peter Hámor a mnoho dalších.

