
KAKŠNO 
SPALNO VREČO

IZBRATI?



Ne veste kakšno spalno vrečo izbrati?

Danes je spalna vreča nepogrešljiv pripomoček vsakega pustolovca. Katero spalno 
vrečo boste izbrali, je odvisno predvsem od vaših pustolovščin. Ker želimo, da je vaša 
pustolovščina čim bolj nepozabna, vam spodaj posredujemo nekaj nasvetov, tako da bo 
nakup prave spalne vreče kar najbolj enostaven.

Na kaj morate biti torej pozorni pri nakupu spalne vreče?

Temperaturna vrednost oz. komfort

Ob nakupu spalne vreče je dobro vedeti, kakšne so njene maximalne, komfortne, 
minimalne ter ekstremne temperaturne vrednosti, saj so vrednosti med posameznimi 
spalnimi vrečami zelo različne. Za lažje razumevanje vam bomo vsako vrednost obrazložili 
posebej:

 • Zgornji limit oz. T(Max). Najvišja temperaturna vrednost, kjer se med spanjem pri 
odprti zadrgi še ne potite. Zgornji limit je testiran pri normalnih poletnih pogojih.

 • Spodnji limit oz. T(Limit). Temperaturna vrednost, pri kateri je spanec še vedno 
nemoten oz. se v spalni vreči še vedno ohranja toplota.

 • Komfortna stopnja oz. T(Comforf ). Temperaturna vrednost, pri kateri je spanje 
najbolj udobno.

 • Ekstremni limit oz. T(Extreme). Je testirano pri najnižji temperaturni vrednosti, kjer 
lahko človek preživi 6 ur. To je najnižja temperatura, ki zagotavlja preživetje. Udobje 
seveda ni komfortno a vas še vedno reši pred zmrznjenjem. 

Temperature med zgornjim in spodnjim limitom zagotavljajo, da bo spalna vreča ohranjala 
toploto. Seveda vam ne bo tako udobno kot pri komfortni stopnji, vendar boste vseeno 
lahko spali. Seveda pa se morate zavedati, da so to laboratorijska testiranja. Razmere v 
naravi so seveda drugačne, prav tako vsak posameznik različno hitro občuti toploto oz. 
mraz. Starejši ljudje ter ženske ponavadi hitreje občutijo mraz, zato priporočamo vsem 
tistim, ki mraz občutite hitreje, da od vseh vrednosti na spalni vreči odštejete približno 5 
stopinj.



Teža

Teža spalne vreče je zelo pomembna, kadar se odpravljate na daljšo pot, treking ali 
potovanje. Puhaste spalne vreče so lažje, prav tako jih boste lažje zložili kot sintetične.

Puhasta ali sintetična spalna vreča?

Tako puhaste kot sintetične spalne vreče imajo svoje prednosti in slabosti. Puhaste spalne 
vreče so toplejše, polnjene z račjim ali gosjim puhom. Gosji puh v primerjavi z račjim še 
nekoliko bolje ohranja toploto. Tako račji kot gosji puh iz Vzhodne Evrope spadata med 
najbolj kvalitetne puhe na svetu. Pri nakupu puhaste spalne vreče je priporočljivo preveriti 
tudi razmerje med finim puhom in perjem. Razmerje 70/30 pomeni, da je v spalni vreči 
70% finega puha in 30% perja. Vsako višje razmerje v korist puha pomeni, da bo spalna 
vreča še toplejša.

Prednosti puhaste spalne vreče v primerjavi s sintetično:

 • puhaste spalne vreče so toplejše ter bolj zadržujejo toploto kot sintetične

 • zložijo se na precej manjšo površino in so lažje od sintetičnih

 • zavzamejo malo prostora in bolj primerne za daljša potovanja, trekinge

Slabosti puhaste spalne vreče v primerjavi s sintetično:

 • so načeloma dražje

 • zahtevajo boljšo nego pri čiščenju in shranjevanju

 • ne dihajo tako dobro kot sintetične

 • se ne obnesejo najbolje v vlažnih in mokrih razmerah
 
Da bo nakup spalne vreče še bolj enostaven, smo vam pripravili tudi dva slikovna prikaza, 
na katerem je prikazano razmerje med težo posamezne  spalne vreče ter komfortno 
temperaturo. Na drugem grafu pa je prikazano razmerje med težo ter ekstremno 
temperaturo posamezne spalne vreče. Tako se lahko glede na razmerje odločite, kaj je za 
vas najbolj pomemben faktor in izberete temu primerno idealno spalno vrečo za vas! 
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