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thermosflessen 

uitvoerig getest

thermosflessen

Degrote
test Koffie, warme choco-

lademelk, heet water voor thee of een 
instant soepje, of juist een kan met ijs-
koude dorstlesser. Een goed geïsoleerde 
thermoskan behoort tot de standaarduit-
rusting van elke kampeerder. Het aanbod 
is groot en er zijn nogal wat verschillen 
in prijs, gebruiksgemak en – het allerbe-
langrijkste – isolerend vermogen. 

Voor het gebruiksgemak testen we op 
grip, de werking van de afsluitstop, het 
aantal drinkbekers en het schenken. Bij 
dat laatste is een goede, gelijkmatige 
schenkstraal belangrijk, die niet spet-
tert en goed te richten is. De flessen zijn 
ook op lekkage gecontroleerd. Voor het 
meten van de isolatie werden de flessen 
voorverwarmd met water van 60ºC en 
vervolgens gevuld met kokend water. 
Na vijf minuten is de begintemperatuur 
gemeten. De metingen zijn de eerste acht 
uur elk uur herhaald. Ten slotte is de 

temperatuur na 12 en 16 uur nog een keer 
vastgesteld. De gemiddelde omgevings-
temperatuur was circa 16ºC. 

ConClusie

De Thermos Thermax Light & Com-
pact is KCK Testwinnaar. Vanwege de 
zeer gunstige prijs/prestatieverhouding 
is de Outwell Agita de KCK Voorde-
lige Keus. Deze flessen zijn in staat om 
drankjes lang warm te houden en bieden 
een hoog gebruiksgemak. Ook de Blok-
ker Hovac houdt drank goed op tempera-
tuur, maar vanwege de kwetsbaarheid 
en de grote buitenafmetingen schiet hij 
tekort op gebruiksgemak. Stel je minder 
hoge eisen aan het temperatuurverloop, 
dan zijn de beide Brunners een redelijk 
alternatief. 

Zomer? Winter? Het maakt niet uit, een thermosfles komt altijd van pas. Neem 
onderweg je eigen drankje mee, warm of koud, en je bespaart tijd en geld. De KCK 
test twaalf verschillende thermosflessen van een liter op gebruiksgemak en het 
isolerend vermogen.
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Tips
•  Breng de thermosfles 

vlak voor het vullen op 
temperatuur met koud of 
warm water, al naar 
gelang het soort drank 
dat je wilt meenemen.

•  Spoel een thermosfles 
voor opbergen goed om 
en laat hem drogen. Sluit 
de fles niet af. Dit voor-
komt schimmel en 

   geurtjes.
•  Raadpleeg voor het reini-

gen de gebruiksaanwij-
zing; sommige flessen 
mogen niet helemaal 
ondergedompeld worden.

• Voorkom deuken in  
    roestvrijstalen flessen. 

Kijk voor uitgebreide test-
resultaten op www.kck.eu 

Merk/type  Inhoud Adviesprijs Garantie (jaar) Gebruiksgemak Warm houden Eindoordeel
Blokker Hovac 1000 € 10,99  2   
Bo-Camp Robuust 1000 € 14,95  2   
Brunner Legend Grip 1000 € 15,00  2   
Brunner Legend Topaz 1000 € 12,50  2   
Coleman 1000 € 22,99  2   
Hema 1000 € 18,00  2   
Laplaya Mercury 1000 € 19,95  2 tot 5   
Mepal Excalibur 900 € 24,99  2   
Outwell Agita 1000 € 21,99  2   
Primus Cool & Hot Vacuum Bottle 1000 € 27,95  2   
Thermos Everyday 100 1000 € 29,95  5   
Thermos Thermax Light & Compact 1000 € 44,95  15   

beoordeling

 = uitstekend

 = goed

 = redelijk

 = matig

 = slecht

*  Niet op binnenwerk
**   5 jaar op isolerende 

werking
***   Niet op beker en 

afsluitdop

*

**

***
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beoordeling

     = uitstekend

     = goed

     = redelijk

     = matig

     = slecht

blokker HOvAC
Goede tot zeer goede prestaties, na 
16 uur nog goed warm. Binnenwerk 
breekbaar (glas). Geen afsluitstop met 
snelsluiting. Grote buitenafmetingen. 
Stevig handvat en twee drinkbekers.

brunner LEGEND TOPAZ
Presteert matig tot redelijk, na 6 uur 
neemt de temperatuur gestaag af. 
Afsluitdop met snelsluiting, sluit niet 
automatisch bij vastdraaien beker. 
Grootste afwijking in opgave van inhoud.

bo-Camp ROBUUST
Minst goed presterende fles uit de test. 
Na 6 uur neemt de temperatuur sterk 
af. Hoog eigen gewicht. Afsluitstop 
met snelsluiting, sluit niet automatisch 
bij vastdraaien beker. voorzien van 
inklapbaar handvat en draagband.

Coleman
Redelijk tot goed presterende fles, ook 
na 8 uur wordt de temperatuur nog 
behoorlijk vastgehouden. Geen 
afsluitstop met snelsluiting. vol-
doende opendraaien voor een goede 
schenkstraal.

brunner LEGEND GRIP
Presteert matig tot redelijk, na 6 uur 
neemt de temperatuur gestaag af. 
Afsluitdop met snelsluiting, sluit 
automatisch bij vastdraaien beker. 
Goede grip buitenzijde.

Hema
Goede prestaties, na 12 uur nog goed 
warm. Geen afsluitstop met snelslui-
ting. Bij doorschenken geen gelijkma-
tige straal. Lichtste fles uit de test.

na 6 uur 85°C
na 8 uur 81,5°C
na 12 uur 76,4°C
afmetingen (mm)Ø 113 x 324
inhoud 985 cc
prijs € 10,99 
eindoordeel     
i www.blokker.nl

na 6 uur 71,2°C
na 8 uur 65,5°C
na 12 uur 56,8°C
afmetingen (mm)Ø 75 x 329
inhoud 800 cc
prijs € 12,50
eindoordeel     
i www.hilariustrading.nl

na 6 uur 72,5°C
na 8 uur 65,4°C
na 12 uur 52,2°C
afmetingen (mm)Ø 100 x 279
inhoud 925 cc
prijs € 14,95
eindoordeel     
i www.vahb.nl

na 6 uur 80,8°C
na 8 uur 76,4°C
na 12 uur 69,3°C
afmetingen (mm)Ø 87 x 301
inhoud 970 cc
prijs € 22,99
eindoordeel     
i www.coleman.eu

na 6 uur 72,8°C
na 8 uur 67,1°C
na 12 uur 58,2°C
afmetingen (mm)Ø 86 x 327
inhoud 950 cc
prijs € 15
eindoordeel     
i www.hilariustrading.nl

na 6 uur 82,9°C
na 8 uur 78,9°C
na 12 uur 72,5°C
afmetingen (mm)Ø 84 x 301
inhoud 970 cc
prijs € 18
eindoordeel     
i www.hema.nl

laplaya MERCURy
Goed presterende fles, na 12 uur nog 
goed warm. Afsluitstop met snelslui-
ting, sluit automatisch bij vastdraaien 
beker.

mepal ExCALIBUR
Goede prestaties, na 12 uur nog goed 
warm. Geen afsluitstop met snelslui-
ting. Het vastdraaien van de afsluitstop 
gaat soms lastig omdat het schroef-
draad niet altijd direct pakt. Eén van de 
bekers is lastig op de fles draaien.

na 6 uur 81,9°C
na 8 uur 77,6°C
na 12 uur 71,1°C
afmetingen (mm)Ø 84 x 301
inhoud 990 cc
prijs € 19,95
eindoordeel     
i www.bever.nl

na 6 uur 82,1°C
na 8 uur 77,8°C
na 12 uur 70,8°C
afmetingen (mm)Ø 83 x 329
inhoud 900 cc
prijs € 24,99
eindoordeel     
i www.rostimepal.nl

ouTwell AGITA
Goede tot zeer goede prestaties, na 
16 uur nog goed warm. Afsluitstop 
met snelsluiting, sluit automatisch bij 
vastdraaien beker. Goede grip op bui-
tenzijde.

primus COOL & HOT
Goede prestaties, na 12 uur nog goed 
warm. Afsluitstop met snelsluiting, sluit 
automatisch bij vastdraaien beker. vrij 
goede grip buitenzijde en extra stop. 
vaatwasmachinebestendig.

na 6 uur 84,4°C
na 8 uur 80,8°C
na 12 uur 75,2°C
afmetingen (mm)Ø 82 x 327
inhoud 955 cc
prijs € 21,99
eindoordeel     
i www.outwell.com

na 6 uur 83,8°C
na 8 uur 80,0°C
na 12 uur 73,8°C
afmetingen (mm)Ø 87 x 300
inhoud 945 cc
prijs € 27,95
eindoordeel     
i www.primusoutdoor.nl, www.vahb.nl

THermos EvERyDAy 100
Goed presterende fles, na 12 uur nog 
goed warm en ook daarna wordt de 
temperatuur behoorlijk vastgehouden. 
Afsluitdop met snelsluiting, vast-
draaien van beker in geopende stand 
niet mogelijk.

THermos THERMAx 
LIGHT & COMPACT
Best presterende fles uit de test, na 
16 uur nog goed warm. Afsluitdop 
met snelsluiting, sluit automatisch bij 
vastdraaien beker. 15 jaar garantie, 
behalve op afdichtstop en beker.

na 6 uur 82,5°C
na 8 uur 78,6°C
na 12 uur 72,2°C
afmetingen (mm)Ø 84 x 312
inhoud 1005 cc
prijs € 29,95
eindoordeel     
i www.vahb.nl, www.thermos.com

na 6 uur 85,8°C
na 8 uur 82,7°C
na 12 uur 77,1°C
afmetingen (mm)Ø 80 x 311
inhoud 915 cc
prijs € 44,95
eindoordeel     
i www.vahb.nl, www.thermos.com

Druppelvrij inschenken met 
geavanceerde afsluitdop
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