
 
Parsec 

Odlehčený unisex tří sezónní spacák s výplní z 800 Fill Nikwax Hydrophobic Down™husího peří, dostatečně teplý 
lehký, vhodný do náročných podmínek a na dlouhé cesty. Tvar mumie poskytuje teplotní i prostorový komfort 

(dost prostoru na otáčení). Spací pytel má odnímatelné strečové popruhy na přichycení karimatky, které zabraňují 
pohybu spacáku mimo karimatku. Popruhy jsou navrženy pro karimatky maximální šíře 63 cm. 

Výplň - 800 Fill Nikwax Hydrophobic Down™ peří, které schne třikrát rychleji a absorbuje o 90% méně vlhkosti. 
60% výplně na horní straně a 40% na spodní straně. Vnitřní podšívka s vrstvou TermaCapture zachycuje a 

udržuje sálavé teplo uvnitř spacáku. Vnější materiál lehký a pevný 20D Polyester Ripstop s voděodolnou úpravou 
DWR. Tvar mumie dokonale kopíruje lidskou postavu. Anatomicky tvarovaná kapuce se stahováním zabraňující 

úniku tepla + vnitřní límec kolem ramen. Komorové šití, bez studených švů, zvětšený prostor na nohy se 
zateplenou kapsou na ně. Vnitřní krycí léga zipu + obousměrný zip se dvěma jezdci 

Poutka na zavěšení (uskladnění a sušení) + kompresní a skladovací obal. Vnější malá kapsička na zip. 
 

Parametry produktu: 
Izolace: 800 Fill Nikwax Hydrophobic Down™. Barva: zelená 

Hmotnost: S – 800g, R – 890g, L – 980g 
Pro výšku postavy do: S – do 168cm, R – 183 cm, L – 198 cm 

Obvod v ramenou: S – 145cm, R – 157cm, L – 165cm 
Obvod boky: S – 142cm, R – 145cm, L – 147cm 

Obvod v nohou: S – 112cm, R – 117cm, L – 130cm 
Velikost sbaleno: 23x36cm 

Teplota: komfort 0°C, limit -6°C, extrém -24°C 
Vnitřní materiál: 20D Polyester Taffeta. Vnější materiál: 20D Polyester Ripstop s DWR úpravou (vodoodpudivá 

vrstva) 
Strana zipu: levá 

 
Údržba 

Péřová náplň je ošetřena přípravkem NIKWAX  DOWN PROOF™. Peří proto lépe udržuje teplotu a výrazně 
rychleji schne. Pro čištění a údržbu je doporučen přípravek NIKWAX DownWash™ a následně NIKWAX  Down 

Proof™ pro udržení plné funkčnosti. Řiďte se pokyny dodávanými s těmito přípravky. 
 

Skladování 
Čím je spací pytel při skladování méně komprimovaný, tím delší dobu bude schopen poskytovat správný komfort.  
Spací pytel ukládejte na chladném, suchém místě. Pokud ho musíte uložit do sáčku, použijte velký úložný obal, 

který je součástí balení, nebo jiný (větší), prodyšný látkový pytel. 
 

Nikdy nepoužívejte pro skladování vodotěsné vaky! 
 
Na výrobek se vztahuje tříletá záruční lhůta. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, neoprávněnou 

úpravou, špatným skladováním, údržbou, nedbalostí nebo nehodou při použití jiným způsobem, než který je povolen. 

Výrobce není odpovědný za škody vzniklé během nebo následkem používání výrobku. 

 
Výrobce: CASCADE DESIGN’s Inc. 4000 First Avenue South SEATTLE WA 98134 USA 

Mnoho krásných zážitků a sportovních úspěchů Vám přeje zástupce CASCADE DESIGN´S pro ČR a SR: 
 

VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika  Tel: +420 777 744 182 E-mail: 
info@vertone.cz 

 
Vysvětlivky teplotních rozsahů 

 
Comfort Range: 

Teplota, při které se „standardní žena“ (divné pojmenování, ale opravdu je to podle normy tak… ☺ ) 
cítí naprosto pohodlně, uvolněně a nepociťuje žádný chlad. 

 
Transition Range: 

Teplota, při které „standardní člověk“ (opravdu to tak je… ☺ ) může pociťovat první známky chladu, 
ale je ještě zachována teplotní rovnováha a člověk se netřese zimou. Toto je teplota důležitá při 
výběru spacího pytle. Toto je limitní teplota spacího pytle a při teplotách nižších již bude „spáč“ 

pociťovat chlad. 
 

Extreme Range 
Teplota, při které již hrozí poškození zdraví. Hrozí hypotermie a člověk má silný pocit chladu. 

Při této teplotě (a nižší) by se měl spací pytel používat již jen v případě nouze. 
 

Při použití vždy berte v potaz aktuální stav spacího pytle (vlhkost, dlouhá doba od posledního vyprání 
a ošetření), který může ovlivnit uvedené teploty! 
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