
 
 
 

 
 

CAMPING 

PRODUKTINFORMATION 
 

 
Att sova i naturen inbegriper att efter förutsättningarna bland annat 
ha rätt tält, sovsäck och liggunderlag. Vilken utrustning man ska 
välja beror på säsong, väderlek och även personliga förutsättningar. 
 
Tält 
Allmän information och förklaring av våra tält 

Kupoltält: 

Konstruktion på tält med korslagda bågar. Vindstabila tält som är självstagande. Det 
vill säga att när du satt i bågarna, spänns tältet upp av sig självt. Kupoltält är extra bra 
till att använda på klippor och andra hårda underlag, då det kan vara svårt att sätta fast 
tältpinnar i marken. 

Pop Up tält: 

Konstruktionen på Pop Up tält gör att det inte behövs monteras utan ”reser” poppar 
upp av sig själv på någon sekund. Tältpinnar som sticks ned i marken och eventuella 
tältlinor för att fästa tältet i marken för att göra det mindre vindkänsligt kan man vid 
behov sätta även på Pop Up tält. 

Vattenpelare: 

Hur vattentätt tältet är anges som vattenpelare i millimeter. Ju högre siffra desto bättre 
vattentäthet har tältet. Men enbart vattenpelaren är ingen garanti för att man är torr. 
Vattentäta sömmar är minst lika viktigt. Därför har alla våra tält alltid tejpade 
sömmar. 

Polyester: 

Riv-tålig konstfiber väv med bra tålighet mot UV-strålning. 

 
 

 
 
 
 



Sovsäckar och sovsäckstäcken 
Allmän information och förklaring av våra sovsäckar och sovsäckstäcken 
 

Sovsäcken håller personen varm genom att luften runt kroppen är instängd. Man är 
faktiskt sin egen värmekamin. D.v.s. sovsäckar i sig själva genererar inte någon 
värme. Kroppen värmer luften som i sin tur isoleras av sovsäcken. Tyget på insidan 
(fodret) stänger den varma luften inne, medan yttertyget stänger kall luft ute. Det 
varma luftlagret fungerar som en barriär. Mellan de båda tyglagren är våra sovsäckar 
stoppade med 3-dimensionell spiralformad silikonbehandlad syntethålfibrer för 
ytterligare isolering och komfort. När man använder en sovsäck finns det ett antal 
fysiska faktorer som påverkar hur man som enskild person upplever temperaturen. 

• Ålder – ju äldre man är, desto kallare känns sovsäcken. Yngre personer känner 
ofta av kylan mindre än äldre.  

• Kön – män och kvinnor känner av kylan olika mycket.  Kvinnor fryser oftare 
och generellt vid högre temperaturer än män.  

• Fysik – en liten nätt kvinna som är 150 centimeter lång fyller upp sovsäcken 
på ett annat sätt än en 175 centimeter lång och kraftigare byggd kvinna.  Det kan 
göra att sovsäcken upplevs som kallare eller varmare.  

• Vikt – ett litet fettlager isolerar mot kylan.  Dessutom – ju större kropp, desto 
mer minskar förhållandet kroppsyta i relation till kroppsmassa, vilket gör det 
svårare att förlora värme.  

• Mat och vatten – bra vätskebalans och att man äter ordentligt gör en stor 
skillnad när det blir sovdags.  Om man är uttorkad och hungrig har kroppen svårare 
att hålla rätt temperatur.  

• Allmän hälsa – det finns medicinska förhållanden som kan göra personer mer 
mottaglig för kyla. Till exempel kan cirkulationsproblem påverka upplevelsen av 
kyla.  

Comfort temperaturen - Motsvarar den nedre temperaturen en genomsnittskvinna 
kan sova i, utan att frysa. 
 
Extrem temperaturen - Motsvarar den nedre temperaturgränsen där en 
genomsnittskvinna riskerar sin hälsa. 

 
Skötsel: 

Hur skall du sköta din sovsäck 

Oavsett om det är kallt eller varmt, avger kroppen en viss fukt, så vädra ur säcken en 
stund innan den packas ihop. Då försvinner en del av fukten och sovsäcken är redo att 
användas igen.  

Tvätt 
En ren sovsäck, värmer mer än en smutsig. Däremot kanske du inte tvättar din 
sovsäck så ofta ändå. En sovsäck med syntetfyllning är lättare att tvätta än en dun- 
sovsäck. Följ tvättråden som finns i säcken. 



Förvaring 
Förvara din sovsäck mörkt och torrt. Syntetsovsäcken bör förvaras luftigt, men det går 
även att förvara den i sin packpåse. 

Sovsäckar/ sovsäckstäcken 
• Alla våra vuxensovsäckar/sovsäckstäcken har spiralformad silikonbehandlad 

hålfiberfyllning för bra isolering och hög komfort 
• Mjukt och komfortabelt foder  
• Vattenavstötande yttermaterial 
• 2 stycken sovsäckar/sovsäckstäcken kan kopplas ihop till en stor säck 

 
Liggunderlag 

 
• Traditionella liggunderlag 
• Självuppblåsande 
• Bra isoleringsförmåga 
• Bekväma 
• Extremt lättviktig och lättpackad (Ultra Light Trekking) 

Tips för en god natts sömn 
• Ett bra liggunderlag är bokstavligen en grundinvestering. Kroppen komprimerar 

nämligen sovsäcken på undersidan, så att isoleringen pressas ihop och blir mindre 
effektiv. Ett bra liggunderlag är alltså A och O. Om man campar på vintern kan 
man behöva 2 stycken.  

• Om man äter innan man går och lägger sig kan det göra att sovsäcken känns 
varmare. Aktiv ämnesomsättning höjer kroppstemperaturen så att det blir varmare 
inuti sovsäcken.  

• Ett torrt lager kläder närmast kroppen samt mössa och strumpor är viktiga 
sovplagg under kallare nätter.  

• Våra sovsäckar har alla 2-vägs dragkedja. Dragkedjan kan öppnas nerifrån för 
ventilation och underlättar en naturligare sovställning så man inte behöver ligga 
med armarna utmed sidorna på kroppen.  

• Använd gärna vår camping/rese- huvudkudde för extra skön komfort. 

Tillbehör – Köp till 

75701033 LIGGUNDERLAG 
75701034 SITTUNDERLAG 
75701035 MICROFIBER HANDDUK 
75701036 FÖRSTA HJÄLPEN KIT 
75701037 RESEKUDDE 
75701038 ALUMINIUMFLASKA MED NEOPREN FODRAL 
75701040 GASOLBRÄNNARE PRIMUS 
75701041 GASBEHÅLLARE PRIMUS 230g 
75701042 KOKKÄRLSSET CLASSIC PRIMUS 
75701043 BESTICKSET I ROSTFRITT STÅL 
75701044 MATLÅDA 5-DELAR 
 

 


