
Fakta och bild: Testfakta i augusti 2020*Marknadsförs som Kaffemugg med varmhållningseffekt. Den testade storleken har utgått från sortimentet, men muggen 0,4 cl har enligt Stelton samma konstruktion som den testade.

ANVÄNDARTEST

DELBETYG 1–10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYGET INOM PARENTES) 

PRODUKTINFORMATION

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

TOTALBETYG (1–10)

Termosmuggar

10,0
9,5
6,1

35,5

ja / ja

380

81
65
52
76
51

29 / 29 / 34

9,1 8,8 8,4 8,2 8,1 7,8 5,2

Klean Kanteen
Isolerad TKWide

9,3
9,1
7,1

36,0

ja / ja

250

79
61
48
75
46

29 / 29 / 36 

Tefal
Travel Mug 

8,9
8,5
6,7

35,4

ja / ja

300

80
58
43
73
43

31 / 33 / 50

Hydro Flask
Wide Mouth Coffee

8,6
7,7
7,9

35,0

ja / ja

300

78
57
44
70
41

27 / 32 / 52

Wilfa
Coffee 2Go WST 350

9,4
6,8
6,8

35,0

ja / ja

300

80
62
47
74
44

26 / 26 / 29

Eva Solo
To Go Cup 0,35 l

7,9
9,0
5,9

35,0

ja / ja

350

77
53
39
66
33

57 / 59 / 59

Bodum
Travel Mug 

4,2
5,9
6,7

34,0

ja / nej (plast)

300

62
38
27
45
5

27 / 26 / 32

Stelton*
To Go Click

Bäst i test.
Mycket bra isoleringsför-
måga. Minimalt läckage 

efter falltest.

Mycket bra isoleringsför-
måga.Tätt trots skadat 

lock efter falltest.

Bra isoleringsförmåga. 
Bäst grepp. Minimalt 
läckage efter falltest.

Mycket bra isoleringsför-
måga. Bra grepp.

Bra isoleringsförmåga 
och konstruktion. Mindre 
bra användarvänlighet.

Svag isoleringsförmåga. 
Inre plastvägg sprack 
efter falltest. Läcker 

efter falltest.

ok / ok ok / ok ok / ok ok / ok ok / okNågra droppar / några 
droppar

Några droppar / några 
droppar

Bucklor / tätt. Buckla / minimalt 
läckage.

Flera bucklor, del av locket 
bröts av, vatten rann ut / 
tätt med nyfyllt vatten.

Liten buckla, förslutningen 
öppnades, vatten rann ut / 
minimalt läckage efter ny 

påfyllning.

Små bucklor, ventillåsning 
föll ut / två droppar 

vatten.

Flera bucklor, kromlock 
föll av, plastbehållare inuti 

sprack på botten / lätt 
läckage.

Två små buckor / tätt.

Diameter i medelstorlek, 
linjär form.

Stor för små händer på 
övre delen, men smalnar 
av nedåt. Gummigrepp.

Diameter i medelstorlek, 
linjär form. Kompakt, tack 

vare låg höjd.

Mindre diameter 
i muggens mitt, med 
gummimanschett. 
Mycket bra grepp.

Stor för små händer på 
övre delen, men smalnar 
av nedåt. Gummigrepp.

Stor för små händer 
på övre delen, men 
smalnar av nedåt.

Liten diameter och linjär 
form. Bra grepp.

Omöjligt (vridlock: andra 
handen behövs för att 

hålla emot).
Svårt att stänga (vipplås).

Mycket svårt (vipplås 
kräver mycket kraft att 

öppna & stänga).
Mycket enkelt (trycklock).Väldigt enkelt (vipplås). Väldigt enkelt (vipplås).Enkelt (trycklock).

Ganska mödosamt då allt 
behöver tas isär.

Ganska enkelt: locket tas 
isär med liten anstränging.

Mycket enkelt, lock utan 
gömda hörn, ingen 

demontering nödvändigt.

Mycket enkelt, lock utan 
hörn, ingen demontering 

nödvändigt.

Mycket enkelt, ingen 
demontering krävs, inga 

gömda hörn.

Ganska enkelt: lock 
demonteras nästan helt 
utan större anstränging.

Ganska mödosamt: tas 
nästan helt isär, pillrig att 

skruva av locket.

(50%)
(30%)
(20%)

Isoleringsförmåga
Material, konstruktion och täthet
Användarvänlighet

Cirkapris kr

Kommentar 

Yta av rostfritt stål utsida / insida

Volym (cl)

Tillverkares marknadsföring om isolering /varmhållning

Falltest, synbara skador / täthet efter falltest (provexemplar 1)

Ergonomi / hålla i muggen

Använda (öppna, dricka, stänga) med en hand

Rengöring med borste, lock och dricklock

Täthet: före / efter att locket hade öppnats 
och stängts 200 ggr (provexemplar 2)

Vattentemperatur i muggen efter 1 tim i rumstemperatur (°C)
Vattentemperatur i muggen efter 4 tim i rumstemperatur (°C)
Vattentemperatur i muggen efter 8 tim i rumstemperatur (°C)
Vattentemperatur i muggen efter 1 tim i -10 °C (°C)
Vattentemperatur i muggen efter 4 tim i -10°C (°C) 
Yttemperatur i mitten på locket efter 30 s /60 s /10 min (°C)

Håller dina varma drycker 
varma i 11 timmar.

Varm dryck i 4 timmar 
tack vare vakuum-

isolering.
Håller drycken varm upp 

till 6 timmar.

Termoskopp med dubbla 
väggar för bättre 
värmehållning. 

Håller värmen perfekt 
tack vare dubbla väggar 

och vakuumeffekt.

Håller din dryck varm tack 
vare dubbla väggar och 

vakuumeffekt.

När muggen är stängd 
håller den din dryck 

varmare en längre tid tack 
vare den dubbelväggade 

termoeffekten.


