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Rab Expedition 1200
Leverandør: Equip Norway AS

Kontakt: info@equip-norge.no, tlf. 984 02 505

Produktnavn: Rab Expedition1200

Pris: kr 10 999,-

Dun: Gåsedun. Impregnert

Dunspenst: 850FP US 

Fyllvekt: 1200 g

Fyllforhold: 90/10

 Ytter/innerstoff: Pertex Quantum Endurance 
yttermaterial, innvendig i hetten og fotenden

Vekt: 1994 g (m/trekk)

Pakkvolum: D28, H37 cm 

T-Comfort: Ikke oppgitt

T-Limit: ÷35 (Rab)

Glidelås: Toveis YKK 3/4 av posens lengde

Størrelser/personlengde: En str., max 195 cm

Vurdering: Komfortabel og varm pose for de 
kaldeste vinternettene. Romslig passform gjør 
det mulig å sove komfortabelt med dunjakke 
eller andre ekstra plagg på kroppen. Det er også 
god plass i fotboks til ekstra klær eller store 
lobber. Tross den romslige passformen oppleves 
spensten i duna og posen svært god, og posen 
former seg godt rundt kroppen i bruk med bare 
ullundertøy på. Varmekraven sitter behagelig der 
den skal og den ekstra kanalen rundt ansiktet 
gir ekstra beskyttelse. Godt polstret hette som 
sitter godt og enkelt lar seg snurpe igjen ved 
behov. Slitesterkt og vannavvisende ytterstoff. 
Kjekk, men litt liten innvendig lomme som er litt 
vanskelig å finne. Både dun, innerstoff og ytter-
stoff er impregnert uten at det går på bekost-
ning av pustegenskapene. Pluss for forsterket 
ytterstoff under fotenden. Vanntett pakksekk 
med klassisk pakksekk, rullestengning i topp 
uten kompre sjonsremmer. Lett å stappe, men 
oppnår ikke optimal kompresjon. Meget varm 
og svært god pose for de kaldeste vinternetter. 
Trekk for drøy pris.

Rab Ascent 1100
Leverandør: Equip Norway AS

Kontakt: info@equip-norge.no, tlf. 984 02 505

Produktnavn: Rab Ascent 1100

Pris: kr 4399,-

Dun: Europeisk andedun (impregnert)

Dunspenst: 650FP US

Fyllvekt: 1100 g

Fyllforhold: 90/10

Ytter/Innerstoff: Inner- og yttermaterialet er 
laget av slitesterk Pertex Microlight

Vekt: 1838 g (m/trekk)

Pakkvolum: D29, H27 cm

T-Comfort: ÷19 (EN 13537)

T-Limit: ÷25C (EN 13537)

Glidelås: YKK 3/4-lengde på venstre side

Størrelser/personlengde: Reg: 185 og XL 200 cm

Vurdering: Passformen er romslig og komfor-
tabel. Litt vel romslig i fotenden, hvor det blir 
litt mye luft å varme opp. På den andre siden 
gir det mulighet for ekstra store lobber, sko på 
eller klær i bunnen av posen. Moderat spenst og 
løft i posen, og kunne med fordel hatt noe mer 
spenst/fyll i kamrene. Funksjonell nakkekrave 
med innvendig snøring, som med fordel kunne 
vært noe fyldigere. Vi opplever noe kaldtrekk. 
Hette som sitter godt og lar seg justere rundt 
hodet slik den skal. Solid utvendig hempe for 
oppheng etc. Kjekk, men litt liten innvendig 
lomme. Pakksekk-prinsipp med rullestenging  
i topp uten kompresjonsremmer. Lett å stappe, 
men ekspanderer lett etter forsøk på maks 
kompresjon.

Warmpeace Viking 1200
Leverandør: Hekta på Tur AS

Kontakt: www.hektapatur.no, tlf. 974 75 536

Produktnavn: Warmpeace Viking 1200 (regular)

Pris: kr 3499,-

Dun: Europeisk andedun

Dunspenst: 600 FP EU

Fyllvekt: 1200 g

Fyllforhold: 90/10

Ytter/Innerstoff: Loft Nylon DWR+

Vekt: 1775 g m/pakkpose

Pakkvolum: D25, H32 cm

T-Comfort: ÷10 (EN-13537)

T-Limit: ÷18 (EN-13537)

Glidelås: YKK 3/4 lengde (høyre eller venstre 
side) 

Størrelser: Short 170, Reg 180, Large 195 cm

Vurdering: Gjennomtenkte detaljer og løsninger. 
Utmerket komfort. Dunkvaliteten er god, med 
fornuftig kammerfordeling og overaskende 
god spenst. Slank mumieform med silkemykt 
innerstoff gir god liggekomfort. Eneste pose i 
testen med sort innenfor, hvilket er en fordel ved 
mulig het for soltørk. Beskjeden, men grei juster-
bar kuldekrave som ligger der den skal. Juserbar 
hette med god spenst som former seg fint rundt 
hodet. God kvalitet på glidelås, men litt liten 
hempe, og kniper litt lett i innerstoffet. Kjekk, 
men litt snau nettinglomme i bryst. Praktiske 
hemper for tørk og oppheng både utvendig og 
innvendig. Tynt, silkemykt og til dels vannavvis-
ende yttertrekk. Savnet forsterkning i ytterstoff 
mot fotenden. Velegnet for turer med moderat 
vinterkuldene ned mot 20 minus. Prisgunstig 
dunpose, som gir overraskende mye varme og 
komfort for pengene.

EN 13537 (seinere erstattet av ISO EN 23537: 
2016) er en standardisert test for måling og 
angivelse av soveposens varmeegenskaper, 
utført av en tredjepart i et internasjonalt 
sertifisert laboratorium, basert på en rekke 
kriterier. Temperaturgrensene i standarden 
er basert på målinger i kuldekammer med 
en termostatregulert dokke i soveposen 
og måler fire temperaturvurderinger.
T-UPPER/MAX: Øvre temperatur for en 
voksen mann uten overdrevet svette. 
T-COMFORT: Temperaturen som en 
voksen kvinne kan forvente å sove 
 komfortabelt i en avslappet stilling. 
T-LIMIT: Temperaturen som en vanlig 
mann kan sove i åtte timer i en foster-
stilling uten å våkne.
T-EXTREME: Her er det snakk om over-
levelse: minimumstemperaturen der 
en vanlig kvinne kan ligge i seks timer 
uten fare for død av hypotermi (selv 
om frostskader fremdeles er mulig).

Hvor varm posen oppleves er høyst individuelt og påvirkes av en rekke 
faktorer, som kjønn, fysikk, underhudsfett, fysisk form etc. Både mellom 
kjønn og fra person til person vil varmeproduksjonen variere. Legger du 

deg sulten og dehydrert er sjansen for å fryse langt større. Et godt måltid og 
nok væske sørger for at kroppen har drivstoff til varmeproduksjon gjennom 
natta. Soveposens oppgave er ikke å varme deg opp, men å hjelpe deg med 

å fange og holde på den varmen du selv produserer gjennom natta. 
Sammen med en god sovepose er et godt liggeunderlag kritisk for en 

god natt i kulda. Selv den beste sovepose i verden kommer til kort om ikke 
du har et godt liggeunderlag. Vi anbefaler to lag underlag. Nederst; et tykt 
tradisjonelt skumplastunderlag eller mer moderne foam-underlag. Over 

dette gjerne et oppblåsbart  underlag med høy R-verdi (isolasjonsverdi)  
fra 4,5 og oppover.

Dagens oppgitte temperatur angivelser er, takket være felles målestandard 
(EN 13537), både den mest presise pekepinnen vi har, samtidig som det er 

sammenlignbart mellom de ulike produsentene. Det er lurt å notere seg at 
temperatur angivelsene som oppgis, forutsetter at du ligger med tynt ullunder-

tøy og lue på.
På soveposer for de kaldeste forholdene (+ 800 g dunfyll) er temperatur-

angivelsen noe upresis, og derfor gjerne basert på en blanding av EN13537- 
måling, Thelma/Sintef eller produsentens egne målinger, og er videre justert  
ut fra erfaring, historikk og mer subjektive felt-tester.

I praksis er det T-Comfort, ofte kalt «kvinnegrensa» eller T-Limit 
 «mannegrensa» som er relevant. 

Temperaturskala Opplevd varme i posen

BREDDETEST:
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Mest for pengene


