
Nazwa: Śpiwór
Model:  Profi I
Producent: ICEBERG
Wymiary: 85cm x 205cm x 35cm (+-
5cm)
Waga: 1 kg
Zakres temperatur: ekstremum -4°C / 
tolerancja 9°C / komfort 13°C
Materiały: tkanina zewnętrzna: nylon
tkanina wewnętrzna: policotton
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporne zamki: NIE
Wypełnienie: włókno poliestrowe, 
silikonowane
Możliwość łączenia śpiworów: TAK
Inne: listwa termiczna wokół zamka, 
patka zabezpieczająca zamek, regulowany
kaptur, wewnętrzna kieszonka, możliwość

łączenia śpiworów

Przeznaczenie: 
Lekki ciepły śpiwór, trzy sezonowy (wiosna, lato, jesień), przeznaczony na wielodniowe wypady w góry.  

Charakterystyka:
Wygodny trzy sezonowy śpiwór, o charakterystycznym kroju typu mumia. Oferują dość elastyczny zakres
komfortu termicznego, w przedziale:  ekstremum -4°C / tolerancja 9°C / komfort 13°C, co sprawia że z
powodzeniem może on nam służyć od wczesnej wiosny, przez lato, aż po późną jesień. Ta elastyczność
determinuję jego uniwersalność, sprawiając że nie będziemy potrzebowali innych śpiworów na każdą z pór
roku, prócz zimy. 

Do jednych z najważniejszych zalet śpiwora należy jego niska waga (niepełny kilogram), oraz naprawdę
duża możliwość kompresji jego rozmiarów. Model ten sprzedawany jest w pokrowcu wyposażonym w
pasy kompresyjne. W postaci nie skompresowanej śpiwór Profi I ma wymiary: 32cm długości x 15cm
wysokości (obwód 50cm) po skompresowaniu: 21cm długości x 13,5cm wysokości (obwód 50dm) dzięki
czemu z łatwością zmieści się on do średniej wielkości dolnej komory plecaka. 

Model wyposażono w przydatną niewielką wewnętrzną kieszonkę na zamek, zlokalizowaną tuż poniżej
linii kaptura po stronie przedniej. Można w niej schować ważne drobiazgi, jak portfel, czy telefon. Śpiwór
wyposażono  również  w  wewnętrzną  listwę  termiczną  na  całej  długości  zamka.  Jednak  jej  rozmiar  i
lokalizacja sprawia że często staje się ona przyczyną zacięć zamka, co momentami może być irytujące.

Całość została wykonana solidnie z dbałością o szczegóły wykończenia, z wysokiej jakości materiałów,
zarówno  zewnętrznego  poszycia  jak  i  wypełnienia.  Przekłada  się  to  bezpośrednio  na  długość  jego
komfortowego  użytkowania,  gdy  połączymy  to  z  atrakcyjną  ceną  model  ten  stanowi  interesująca
alternatywę wobec bardzo drogich śpiworów z wyższej półki. 

Zalety:
• dobrej jakości materiały
• duża elastyczność termiczna
• niska waga
• możliwość znacznej kompresji rozmiarów
• dodatkowa wewnętrzna kieszonka 
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• regulowany otwór kaptura (za pomocą stoperów)
• możliwość łączenia śpiworów (dwu suwakowy zamek)
• łatwa konserwacja
• dobra odporność mechaniczna

Wady:
• zbyt wąska i wszyta zbyt blisko zamka listwa termiczna

Data zakupu: styczeń 2012
Cena w chwili zakupu: 74,99 zł

Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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