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360 Widemouth  
Insulated Sip Bottle 0,75L

Laken Classic Thermo 
0,75L Sarek ståltermos 0,7L

Klean Kanteen Insulated 
TKPro 0,75L

Primus Vacuum Bottle 
0,75L

Pris 299 kronor. 299 kronor. 179 kronor. 466 kronor. 189 kronor.

Mått 255x80 millimeter,  
0,41 kilo.

280x74 millimeter,  
0,39 kilo.

264x86 millimeter,  
0,52 kilo.

257x88 millimeter,  
0,64 kilo.

251x85 millimeter,  
0,47 kilo.

Beskriv-
ning

Termos i rostfritt stål med 
ett ganska stort plastlock 
med en metallbygel som 
handtag och en mindre 
öppning med skruvlock att 
hälla genom. Ingen mugg.

Termos i rostfritt stål med 
grön greppyta. (Andra färger 
!nns.) Saknar mugg. Locket 
lossas och vätskan hälls 
direkt ur den relativt stora 
öppningen.

Termos i rostfritt stål med 
ett par plastlister som 
skydd. Muggens insida i 
plast. Öppnas genom att 
locket vrids och vätskan 
hälls ut vid lockets sida.

Termos i rostfritt stål med 
svart greppyta. Stor mugg. 
Locket lossas något och 
vätskan hälls ut vid dess 
sida. Locket behöver inte 
stå i något särskilt läge vid 
hällning.

Termos i rostfritt stål med 
grå greppyta. Muggens 
 insida i plast. Öppnas med 
en tryckknapp mitt på 
locket.

Isolering 50 grader.

 16

55 grader.

 18

63 grader.

 21

57 grader.

 19

59 grader.

 19

Ljudnivå Tom termos metallisk  
klang 1 p, full termos 
 metallisk klang 1 p, ingen 
mugg 2 p, lätt att öppna och 
stänga tyst och hälla utan 
andra ljud än vätskans 3 p.

 7

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, ingen mugg 2 p, 
lätt att öppna och stänga 
tyst och hälla utan andra 
ljud än vätskans 3 p.

 7

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, muggen kan 
skruvas av tyst 2 p, möjlig 
att öppna och stänga med 
dämpad ljudnivå 2 p.

 6

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, närmast omöjligt 
att skruva av muggen tyst 
1!!p, metalliskt skrapande 
ljud vid öppning 1 p.

 4

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, muggen kan 
 skruvas av tyst 2 p, tydligt 
klick vid öppning 1 p.

 5

Mugg  Ingen mugg.

 0

Ingen mugg.

 0

Rymmer knappt 2,5 deci-
liter. Muggen blir rejält 
varm, 1 p. 
Muggen separer ade efter en 
tids användning i en yttre 
och en inre del, -2 p.

 -1

Rymmer 3,5 deciliter. 
Särskilt välisolerad 3 p, bara 
behagligt ljummen efter en 
stund med kokande vatten.

 3

Rymmer drygt två deciliter. 
Muggen blir varm, men inte 
obehaglig att hålla, 2 p.

 2

Häll-
egenskaper

Man skruvar loss ett litet 
”lock i locket” och det är 
sedan enkelt att hälla med 
jämn stråle.

 3

Man skruvar av hela locket. 
Det är sedan enkelt att hälla 
med jämn stråle.

 3

Locket vrids upp ungefär ett 
varv och man häller ur en 
av två markeringar vid lock-
ets kant. En viss tendens till 
skvättande.
 2

Man lossar lite på locket 
och häller med det i något 
utskruvat läge, 1 p. Inte svår 
att hälla, men kan vara lite 
skvättig stråle, 2 p.
 3

Man trycker ner en knapp 
mitt i lockets ovansida och 
häller ur en ringformad 
öppning runt knappen, 
1!!p. Rätt lätt att hälla utan 
skvättande, 3 p. 4

Omdöme Sämsta resultatet i fråga 
om isolering, troligen 
på grund av det ganska 
stora plastlocket. Flaskan 
är troligen främst avsedd 
för snabb vätska i samband 
med idrott.

 26

En enkel och måttligt 
väl isolerad termos utan 
mugg. Det stora plastlocket 
blir ganska varmt, vilket 
 skvallrar om var värmen 
läcker ut. Klingar gärna vid 
slag och stötar, men kan 
öppnas och stängas tyst.

 28

Billigast, välisolerad, men 
inte så tyst och kan skvätta 
lite vid hällning. Den enda 
termosen i testet vars mugg 
gick isär i två delar efter en 
tids användning.

 28

En robust termos med 
testets största och bäst 
isolerade mugg. Isoleringen 
är knappt medelgod och 
termosen är svår att hantera 
tyst.

 29

En jämförelsevis billig 
termos som är praktisk att 
hälla ur och har en genom-
snittlig isolering. Den är 
dock inte så tyst.

 30
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Stanley Classic Bottle 
0,75L

Thermos Stainless  
Light & Compact 0,75L

Järv Helags  
– ljus läder 575 ml

Neverlost Vacuum Flask 
0,75 L

Primus Trailbreak EX 
Vacuum Bottle 0,75 L

Pris 483 kronor. 239 kronor. 649 kronor. 335 kronor. 429 kronor.

Mått 292x86 millimeter,  
0,59 kilo.

283x77 millimeter,  
0,48 kilo.

250x75 millimeter,  
0,42 kilo.

270x80 millimeter,  
0,44 kilo.

268x93 millimeter,  
0,67 kilo.

Beskriv-
ning

Termos i rostfritt stål med 
grön greppyta. Muggens 
 insida i plast. Öppnas 
genom att locket vrids och 
vätskan hälls ut vid lockets 
sida.

Termos i rostfritt stål. 
 Muggens insida i plast. 
Locket har en knapp och en 
pip för enkel öppning.

Testets enda termos 
med en volym mindre än 
0,7"0,75 liter. Den är gjord i 
rostfritt stål och överdragen 
med ett lädergrepp som 
kan lossas genom att en 
bottenplatta skruvas loss 
och lädret träs av. Termosen 
saknar mugg. Locket lossas 
helt och vätskan hälls direkt 
ur #askans öppning.

En signalorange termos i 
rostfritt stål med mugg i 
dubbla lager. Kan delas till 
två muggar. Locket lossas 
och vätskan hälls vid en 
av två markeringar på dess 
sidor.

Termos i rostfritt stål med 
ett orange greppöverdrag i 
gummi. (Finns i #er färger.) 
Mugg i rostfritt stål med 
svart greppyta. Locket 
öppnas genom en enkel 
vridning och vätskan hälls 
genom ett hål i locket.

Isolering 65 grader.

 21

63 grader.

 21

60 grader. Observera att 
detta är med mindre volym 
än övriga.  20

 64 grader.

 21

64 grader.

 21

Ljudnivå Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, muggen kan 
skruvas av tyst 2 p, möjlig 
att öppna och stänga med 
dämpad ljudnivå 2 p.

 6

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, muggen kan 
skruvas av tyst 2 p, möjlig 
att öppna och stänga med 
dämpad ljudnivå 2 p.

 6

Knackande på tom termos 
ger ett lågt dovt ljud 3 p, 
mot full termos likaså 3!!p. 
Det enda undantaget är 
knackande mot termosens 
botten i stål, men inte heller 
det är särskilt ljudligt. Ingen 
mugg, 2 p. Lätt att öppna 
och stänga tyst och hälla 
utan andra ljud än vätskans, 
3 p. 11

Tom termos metallisk klang 
1 p, full termos metallisk 
klang 1 p, muggen kan 
skruvas av tyst 2 p, möjlig 
att öppna och stänga med 
dämpad ljudnivå 2 p.

 6

Tom termos mjukare klang 
2 p, full termos mjukare 
klang 2 p, närmast omöjligt 
att skruva av muggen 
tyst 1!!p, lätt att öppna och 
stänga tyst och hälla utan 
andra ljud än vätskans 3 p.

 8

Mugg Rymmer två deciliter.  
I  varmaste laget med 
 kokande vatten, 2 p.

 2

Rymmer två deciliter. Inte 
riktigt välisolerad, blir 
snabbt för het med kokande 
vatten, 1 p.

 1

Ingen mugg.

 0

Dubbel mugg, rymmer 
knappt två deciliter 
 respektive drygt en 
deciliter. Sammansatt är 
det en välisolerad kopp, 
2!!p. Delas koppen är båda 
sämre isolerade, men man 
har åtminstone en kopp åt 
jaktkompisen, 1!!p. 3

Rymmer drygt två deciliter. 
Muggen blir varm men inte 
obehaglig att hålla, 2 p.

 2

Häll-
egenskaper

Locket vrids upp ungefär ett 
varv och man häller ur ett 
av två hål vid lockets kant. 
Rätt lätt att hälla med jämn 
stråle, 3 p.
 3

Man pressar ner en knapp 
uppe på locket varvid en 
pip fälls upp, 1 p. Enkelt att 
hälla utan skvättande, 3 p.

 4

Locket skruvas av helt. 
Strålen är jämn utan att 
skvätta, 3 p.

 3

Locket lossas lite och 
man häller vid en av två 
 markeringar på lockets 
sidor, 1!!p. Enkelt att hälla 
utan slask, 3 p.
 4

Man vrider lockets övre 
halva en smula och häller 
sedan ur ett hål upptill på 
locket, 1 p. Strålen kan bli 
bredare om man häller för 
försiktigt, 2 p.  3

Omdöme Bästa uppmätta  isoleringen, 
om än med liten  marginal. 
Överlag en rejäl och 
bra  termos som är klart 
 intressant om inte ljud-
nivån är så viktig.

 32

Håller värmen riktigt bra 
och har en lättanvänd 
lösning för locket. Den är 
överlag bra, men tappar 
lite på ljudnivån och på en 
termosmugg som inte är 
särskilt välisolerad.

 32

Delad testvinnare! Detta 
är först och främst testets 
klart tystaste termos. Den 
är visserligen inte bäst i 
momentet isolering, men 
trots att ingen hänsyn tagits 
till att termosen har testets 
minsta volym är  poängen 
i det momentet ändå 
tillräckligt bra för en delad 
förstaplats.
 34

Delad testvinnare! En 
av testets bäst isolerade 
termosar och den enda 
med en extra mugg åt jakt-
kompisen. Klingar gärna till 
vid kontakt, men låter inte 
högst av de som fått samma 
poäng i det momentet.

 34

Delad testvinnare! En 
av testets bäst isolerade 
 termosar och en av de 
tystaste. Locket har en 
lättanvänd och ljudlös 
lösning för öppning.

 34


