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Ikea/Volym 

69 kr

–/0,9 liter 

 

4°C/13°C

7°C/19°C

+ Tål maskindisk. Lätt 
att hälla ur.

– Svårt att se marke-
ringarna för öppen/
stängd på skruvkor-
ken. För vid att hålla 
för normalstor hand. 
Blir ljummen utanpå.

Ica/ Cook & Eat 

129 kr

1 liter/0,9 liter

 

3°C/11°C

5°C/13°C

+ Dubbla muggar 
i korken. Ger bra 
grepp.

– Svårt att se marke-
ringarna för öppen/
stängd på skruvkor-
ken. Ger efterdropp.

Stadium/Everest 
Features
149 kr

0,7 liter/0,7 liter

 

4°C/12°C

5°C/15°C

+ Pop-up-kork – en-
kel att öppna/stänga. 
Dubbla muggar i kor-
ken. Ger bra grepp. 

– En av termosarna 
feltillverkad, höll inte 
värmen.

Primus/ Termos 
Fashion
199 kr

0,75 liter/ 0,75 liter

 

4°C/10°C

5°C/13°C

+ Pop-up-kork – en-
kel att öppna/stänga. 
Tål maskindisk. Lätt 
att hälla ur. 

– För vid att hålla för 
normalstor hand.

Vildmark/Ståltermos 

229 kr

1 liter/0,9 liter

 

5°C/10°C

6°C/14°C

+ Dubbla muggar 
i korken. Ger bra 
grepp.

– Svårt att se marke-
ringarna för öppen/
stängd på skruvkor-
ken. Ger efterdropp.

Stabilo therm/
Okrossbar ståltermos
249 kr

0,7 liter/0,7 liter

 

3°C/9°C

3°C/12°C

+ Bra grepp. 5 års 
garanti.

– Svårt att se marke-
ringarna för öppen/
stängd på skruvkor-
ken. Ger efterdropp.

Thermos/FBB 

299 kr

1 liter/0,95 liter

 

2°C/6°C

3°C/10°C

+ Snäppöppning 
som är lätt att öppna/
stänga. Stängs auto-
matiskt när muggen 
skruvas på. Ger bra 
grepp. Lätt att hälla 
ur.

–

TesT

Test: Ståltermosar
Så testade vi Testet är gjort av 
Birgitta Rasmusson, tidigare 
chef för Ica provkök.

Termosarna förvärmdes 
med varmt vatten. Därefter 
fylldes de med kokande 
vatten och termoelement 
placerades i termosen innan 
korken och muggen skruva-
des på. 

Temperaturen lästes av  
vid start, efter 1 timme,  
2 timmar och efter 4 timmar, 
utan att öppna korkarna. Vi 
har testat två av varje modell. 
Den angivna temperaturen 
är en sammanvägning av 
mätvärdena från termosarna 
av samma modell.

Vi har även bedömt 
produkternas hanterbarhet, 
funktion och mätt volymen.

Termosarna är inköpta  
i Stockholmsområdet under 
december 2012. Priset är det 
vi betalde i butik. Betygs-
skalan är 1 till 5 där 5 är bäst.

Märke/modell 

Pris

Angiven/uppmätt 
volym

Temp sänkning 
efter 1 tim/4 tim

Full termos

Halv termos

Plus & Minus

Jula/Kayoba 

119 kr

1 liter/1 liter 

 

4°C/12°C

7°C/20°C

+ Snäppöppning som 
är lätt att öppna/
stänga. Stängs 
automatiskt när 
muggen skruvas på.

– Svår att hälla ur. 
För vid att hålla i för 
normalstor hand.

Clas Ohlson/ Asaklitt 

129 kr

1 liter/0,9 liter 

 

4°C/11°C

5°C/15°C

+ Lätt att hälla ur. 

– Liten, vek snäpp-
öppning. För vid att 
hålla för normalstor 
hand.

Coop/Cookware 

129 kr

1 liter/0,9 liter 

 

3°C/8°C

4°C/11°C

+

– Snäppöppningen 
svår att öppna/
stänga. Svår att hälla 
ur.

Fler tester hittar
du på icakurien.se
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