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Komfortowe spanie
Jedna z najwybitniejszych polskich wspinaczek – Aleksandra 
Taistra, jako czwarta kobieta na świecie i pierwsza Polka  
pokonała drogę wspinaczkową o trudności VI.7 w skali Kurtyki.

Proszę powiedzieć, w które rejony świata podróżu-
jesz?
Dotychczas moje podróże obejmowały kraje Europy. 
Wspinałam sie w Hiszpanii, Francji, Słowenii, Austrii, 
Włoszech, Niemczech i na Słowacji.

W jakich warunkach nocujesz podczas podróży?
Podczas swoich wojaży nocowałam w bardzo różnych 
warunkach, był to: namiot, samochód, nocleg pod gołym 
niebem, czasami schronisko.

Czy często odczuwasz dyskomfort podczas snu 
w namiocie, schronisku, hostelu?
Moim celem podczas wyprawy jest zawsze uzyskanie jak 
najlepszego wyniku wspinaczkowego. Jest on ściśle zwią-
zany z dobrą regeneracją, a tę umożliwia komfortowo spę-
dzona noc. W związku z tym zaopatrzyłam się w śpiwór z 
dopasowaną, niezbędną wkładką Cocoon. W schroniskach 
mogłam spać tylko we wkładce i przykryć się kocami, które 
są często dostępne.

Jakie według Ciebie są zalety używania wkładek 
do śpiworów?
Wkładki mają podwójne zastosowanie: jako docieplają-
cawkładka lub śpiwór w ciepłe kraje. Są fantastycznym 
rozwiązaniem ułatwiającym utrzymanie podstawowej 
higieny śpiwora i przedłużającym jego żywotność. Wa-
runki, w jakich przebywam, nie pozwalają na jego pranie. 
Na szczęście odkąd używam wkładek Cocoon nie jest to 
potrzebne! Jestem w stanie, co kilka tygodni wyprać samą 
wkładkę i szybko ją wysuszyć. 

Z jakiego materiału jest wykonana używana przez 
Ciebie wkładka?
Pośród bogatej oferty firmy Cocoon (ponad 100 różnorod-
nych modeli wykonanych z najwyższej jakości materiałów
tj.: 100 % jedwab, jedwab-ripstop, jedwab z egipską baweł-
na, egipska bawełna, bawełna, flanela, coolmax, cool-
max/outlast, mickrofleece, primaloft) wybrałam najlżejszą 
jedwabną wersję z ripstopem – model Expedition Liner, 
która zapewnia chłód w tropikach i ciepło w górach. 

Czy miałaś kiedyś okazję spać w „kokonie” w hote-
lu lub schronisku?
Nocleg pod dachem wiąże się z tym, że jest sucho i ciepło. 

Wykorzystuję wtedy tylko wkładkę, która zapewnia mak-
simum komfortu. Gdybym planowała wyprawę w tropiki, 
na pewno zabrałabym wkładkę firmy Cocoon, ponieważ 
zawsze byłabym pewna, ze śpię w czystej, własnej pościeli.

Dlaczego wybrałaś firmę Cocoon?
Zaufałam austriackiej firmie Cocoon, specjalizującej 
się w produkcji wkładek od ponad 20 lat, ponieważ jej 
wysokiej jakości wyroby perfekcyjnie trafiają w lukę, która 
wytworzyła się w uzytkowaniu sprzętu outdoorowego, 
związanego z odpoczynkiem. Komfort i przyjemnośc 
spania jest moim podstawowym i czsto jedynym sposobem 
regeneracji w trakcie wielomiesięcznych podróży. Innym 
ważnym powodem jest wielkość wyrobów, po złożeniu 
zajmują bardzo mało miejsca, co jest nieodzwozną sprawą 
podczas pakowania np. plecaka.
 
Komu poleciłabyś zakup wkładki firmy Cocoon?
Wkładki Cocoon poleciłabym wszystkim podróżnikom, 
zarówno planującym dwudniowe wyjazdy, jaki i wielomie-
sięczne wyprawy. Szczególnie polecam osobom, dbającym 
o lekkość podróżnego ekwipunku, dla których ważny jest 
sen w higienicznych i komfortowych warunkach.

COCON
Kraków, ul. Dąbrówki 8/10
tel. 501 76 76 24, 509 028 900
www.cocoon.com.pl 
www.cocoon.at
biuro@cocoon.com.pl
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