
Typ / nazwa: termos turystyczny
Producent: Quechua
Funkcja: transport gorących / zimnych napojów
Waga: 625g
Rozmiar: wysokość 30cm / obwód w najszerszym miejscu 8,8cm
Materiały: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne 
Wnętrze: stal nierdzewna
Pojemność: 1000ml
Korek: nakręcany z tworzywa sztucznego z sylikonową uszczelką i systemem
nalewania po częściowym odkręceniu
Podwójne ścianki: TAK
Izolacja termiczna: TAK
Izolator: próżnia techniczna
Gwarancja: 24 miesiące
Cena sprzedaży – stan na 21.11.2016: 69,99zł (info: www.decathlon.pl)
Inne: logo marki nadrukowane na korpusie termosu, nakręcany kubek

Przeznaczenie:
Termos o pojemności 1 litra przeznaczony do transportu napojów, podtrzymując
ich  wysoką,  lub  niską  temperaturę,  w szerokim wachlarzu  potencjalnych  zostawań,  od  turystyki  górskiej,
podróży, przez wypady za miasto.

Tytułem wstępu...
Wśród wielu górskich akcesoriów jest i takie które z całą pewnością powinniśmy wszyscy posiadać, jest nim
termos, zapewniający utrzymanie wysokiej temperatury napojów, co szczególnie w warunkach zimowych ma
poślednie znacznie nie tylko dla komfortu, ale również dla naszego bezpieczeństwa w górach. Pomimo że na
rynku dostępnych jest ogromna ilość różnych ich modeli, w zróżnicowanych cenach, wariantach pojemności,
oraz wykorzystanych typach korków, wybór wcale nie jest tak prosty jak mogłoby się zdawać... 

Sercem każdego termosu, kubka, czy innego naczynia mającego podtrzymać zadaną temperaturę napoju, czy to
niską,  czy wysoką,  jest  jego korek,  którego najważniejsza  z  cech jest  oczywista  – ma on zapewnić  pełną
szczelność, drugą wynikającą pośrednio z tego faktu jest dbanie o temperaturę transportowanego napoju. W
ostaniach latach triumfy święcą korki automatyczne,  wyposażone w przycisk go otwierający,  umożliwiając
nalewanie napojów bez konieczności ich odkręcania. Rozwiązanie takie pomimo oczywistych zalet w postaci
wygody użytkowania cechują się największą awaryjnością i  prawie zawsze z czasem zaczynają podciekać,
prowadząc do nieszczelności naczynia. 

Tak właśnie poległ już nie jeden mój termos, stąd zażenowany awaryjnością takich rozwiązań poszukiwałem
termosu z prostym, zwykłym korkiem. Pewną ciekawostką jest fakt że sami producenci zdają się posiadać
wiedzę o zawodności korków automatycznych, gdyż często w modelach z górnej półki możemy się spotkać
właśnie  z  prostymi  odkręcanymi  korkami.  Z  racji  cen  markowych  termosów,  poszukiwałem  rozwiązania
pośredniego, o bardziej przyjaznej cenie. Tak trafiłem na model francuskiej firmy Quechua o pojemności 1
litra, marki która wielokrotnie gościła już w dziale SPRZĘT najczęściej zbierając bardzo pochwalne opinie, jak
będzie tym razem? Serdecznie zapraszam do lektury recenzji... 

Wygląd i budowa...
Omawiany termos posiada typową dla współczesnych modeli budowę. Jego korpus wykonany został w
całości  z  dobrej  jakości  stali  nierdzewnej,  podobnie jak ścianki  wewnętrzne.  Termos posiada
lekko  poszerzaną  w  części  środkowej,  baryłkowatą  formę  cechującą  się  płynnymi,  miękkimi
liniami.  Rolę  izolatora  pełni  w  nim  próżnia  techniczna,  pomiędzy  stalowymi  ściankami. To
rozwiązanie jest  jednym z najskuteczniejszych i  najpowszechniejszej  obecnie stosowanych.  Naczynie takie
doskonale radzi sobie z podtrzymaniem zarówno wysokiej, jak i niskiej temperatury napoju, przynajmniej w
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teorii... nieco niżej przyjrzymy się jak było w rzeczywistości. 

Zewnętrzną część poszycia termosu nie posiada malowania, jest wykończona na pół matowo, co eliminuje w
znacznym stopniu tendencję do palcowania metalu. Osobiście preferuję takie typ wykończenia, gdyż powłoki
lakiernicze,  również te nakładane proszkowo, zawsze mają tendencję do ulegania z czasem uszkodzeniom.
Jednym akcentem designerskim jest  nadrukowane  na  dole  bryły termosu logo i  nazwa  marki  Quechua w
kolorze białym. 

Termos firmy Quechua pojemność 1000ml cechuje się starannym wykonaniem, klasyczną bryłą, oraz dobrej jakości materiałami.

Na  termos  nakręcany  jest  metalowy  kubek,  od  środka  wykończony  czarnym  tworzywem
sztucznym,  o  pojemności  250ml. Metalowy dół  termosu,  nie  został  pokryty  żadnym  zapobiegającym
ślizganiu materiałem, co można poczytywać za wadę, acz trzeba pamiętać że każda taka powłoka, tworzywo,
również jest podatna na uszkodzenia mechaniczne, stąd jej brak przełoży się z pewnością na trwałość modelu,
co nie zmienia jednak faktu że ma on tendencję do ślizgania się na gładkich powierzchniach, o czym warto
pamiętać podczas użytkowania. Podsumowując budowę termosu, jakość użytych materiałów, oraz ich
potencjalną trwałość należy zaliczyć na plus, co podkreśla też długi, dwu letni okres gwarancji. 

Zdjęcia od lewej: model wyposażono w nakręcany na kubek o pojemności 250ml, którego zewnętrzne poszycie wykonano z takiej samej jak cały termos stali
nierdzewnej, wnętrze z dobrej jakości plastyku / termos posiada podwójne metalowe ścianki, rolę izolatora pełni próżnia techniczna, jest to jedno z najlepszych

rozwiązań, zapewniających potencjalnie doskonałą termoizolację

Bo sercem każdego z nich jest korek...
Tak... jak już na wstępie zostało to powiedziane, sercem każdego z naczyń termicznych jest korek, to przez nie
dochodzi do utraty największej ilości ciepła (podczas odkręcania), to one determinują szczelność naczynia, oraz
czas przez jaki napój utrzyma niską, lub wysoką temperaturę. W opisywanym termosie zastosowano prosty,
bezawaryjny korek,  z  systemem pozwalającym nalewać  napój  bez  jego  pełnego  wykręcenia.  Za  cechę  tą
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odpowiada pionowa przerwa w gwincie  korka,  przez  którą  po  jego lekkim odkręceniu  wylewa się  napój.
Rozwiązanie bardzo eleganckie w swej prostocie i potencjalnie bezproblemowe... jak jednak pokazały testy
praktyka daleka jest od ideału. 

Prawdziwą piętą Achillesową modelu okazał się być jego korek... jest to teoretycznie bezawaryjny model, gdzie dzięki zastosowaniu (zdjęcie w środku i po prawej)
pionowej bruzdy przecinającej gwint można nalewać płyn bez konieczności jego pełnego wykręcania.

Korek  wykonany  został  w  całości  z  dobrej  jakości  tworzywa  sztucznego,  takiego  samego  jak  poszycie
wewnętrzne kubka nakręcanego na termos. Na dolnym rancie korka dodano elastyczną, sylikonową uszczelkę,
dobrze  współpracującą  z  termosem  w  utrzymaniu  szczelności.  Tu  jednak  przechodzimy  do  meritum
sprawy,  korek  nie  wyposażono  bowiem w drugą  uszczelkę  w górnej  części,  powyżej  gwintu.
Sprawia  to  że  napój   podczas  nalewania  przedostaje  się  na  gwint  korka,  po  czym  podczas
transportu wycieka, a że kubek jako taki nie ma za zadanie utrzymywać szczelności termosu, z
czasem  wycieka  również  spod  niego.  W  ostatecznym  efekcie  termos  po  prostu  przecieka.. .
oczywiście ilość wyciekającego w ten sposób płynu jest  nieznaczna,  sumarycznie zależna od tego ile razy
będziemy nalewać napój wykorzystując system „przez korek”, jednak nie powinno mieć to po prostu miejsca.
Wszak w plecakach nosimy różne rzeczy, wśród których zdecydowana większość nie lubi takich kontaktów z
cieczą, jak choćby aparat fotograficzny. 

Często zadziwia mnie jak dochodzi do przepuszczenia prze etap projektu tak ewidentnych wad... w przypadku korka tego termosu by przeciwdziałać wyciekaniu
płynu wystarczyło dołożyć prawdopodobnie (to powinno właśnie zostać sprawdzone na etapie projektowania i testowania) drugą klinową uszczelkę pod główką
(zdjęcie po lewej). W obecnym rozwiązaniu jeśli korzystamy z systemu nalewania napoju przez korek płyn z pionowej bruzdy rozlewa się na boki wzdłuż gwintu

(zdjęcie w środku) i w nim gromadzi (zdjęcie po prawej) po czym wycieka podczas marszu spod kubka termosu...

Zażenowany taką przywarą produktu postanowiłem zweryfikować tą teorię o przyczynie wycieku,
nie  korzystając  z  systemu  szybkiego  nalewania,  każdorazowo  całkowicie  go  wykręcając,  nie
dopuszczając do zalania gwintu napojem. Po przeprowadzaniu takiej próby podczas jednego z
wypadów terenowych okazało się że termos przestał podciekać, co dobitnie udowodniło że za
wyciekanie napoju należy obarczyć fatalne rozwiązanie zastosowane w korku, a uściślając brak
drugiej  uszczelki  pod  jego  górnym  rantem.  Wielka  szkoda  że  przez  tak  drobne  niedopatrzenie
zmarnowano potencjał termosu. 
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Efekt korzystania z systemu nalewania napoju przez korek... widać zgromadzony płyn na gwincie korka, 
a po prawej jak wycieka na korpus termosu po lekkim wstrząśnięciu...

Zdolność do podtrzymania temperatury napoju...
Czas przyjrzeć się zdolności termosu do potrzymania zadanej temperatury napoju. Jako pierwszą sprawdziłem
zdolność  do  podtrzymania  temperatury  wysokiej,  według  specyfikacji  produktu  podanej  na  stronie  sklepu
Decathlon  (dystrybutora  sprzętów  marki  Quechua)  termos  powinien  przy  temperaturze  początkowej
wynoszącej 95°C zapewnić: 

• 82°C po 6 godzinach
• 73°C po 12 godzinach
• 60°C po 24 godzinach

Wyniki  wykonanych  przeze  mnie  testów wykonane w warunkach domowych przy temperaturze  otoczenia
wynoszącej 20,5°C: 

termos 1000ml QUECHUA pomiar zdolności do podtrzymania wysokiej temperatury napoju

l.p. GODZINA POMARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. 13:00 / START 94,3 °C

2. 14:00  / +1 godzina 90,2 °C

3. 15:00  / +2 godziny 87,7 °C

4. 16:00  / +3 godziny 84,6 °C

5. 17:00  / +4 godziny 82,6 °C

6. 18:00  / +5 godzin 79,8 °C

7. 19:00  / +6 godzin 77,6 °C

8. 20:00  / +7 godzin 74,9 °C

9. 21:00  / +8 godzin 73,2 °C

10. 6:00  / +17 godzin 61,3 °C

11. 8:00  / +19 godzin 59,3 °C

12. 15:00  / +26 godzin 52,6 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA 20,5°C
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Model uzyskał bardzo dobre wyniki w teście zdolności do potrzymania wysokiej temperatury napoju na przestrzeni ponad doby...

Jak widzimy w oparciu o powyższe zestawienie można z całą pewnością stwierdzić że omawiany
termos  cechuje  się  bardzo  dobrą  zdolnością  do  długotrwałego  podtrzymania  wysokiej
temperatury napoju, na przestrzeni kluczowych dla większości tras liczbą godzin równej ośmiu, utracił on w
stosunku do temperatury początkowej płynu wynoszącej 94,3°C około 20°C, co należy uznać za bardzo dobry
rezultat, szczególnie biorąc pod uwagę jego niewygórowaną cenę, plasującą model w średniej półce. Odbiega
to de facto od danych podawanych w specyfikacji termosu, różnica waha się jednak w zakresie kilku stopniu,
nie doszło więc do przesadnego podbicia tych wartości po stronie sprzedawcy. 

Pomimo że zasadniczo znacznie rzadziej  używa się termosów do transportu napojów zimnych,  muszą one
posiadać  równie  wysoką skuteczność  do  potrzymania  niskiej  temperatury.  W tym przypadku zwyczajowo,
wszystkie modele, które poradziły sobie dobrze w teście podtrzymania temperatury wysokiej wypadają bardzo
dobrze, spójrzmy na tabelkę jak wygląda to w przypadku termosu Quechua:

termos 1000ml QUECHUA pomiar zdolności do podtrzymania niskiej temperatury napoju

l.p. GODZINA POMARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. 16:00 / START 4,7°C

2. 18:00 / +1 godzina 5,3°C

3. 20:00 / +2 godzina 5,9°C

4. 22:00 / +3 godzina 7,1°C

5. 24:00 / +4 godzina 7,3°C

6. 16:00 / +24 godzina 10,6°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 20,5°C
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...równie dobrze termos poradził sobie w teście na podtrzymanie niskiej temperatury

Jak  widzimy  również  tu  model  sprawdza  się  znakomicie,  nawet  korzystniej  niż  w  przypadku
podtrzymania wysokiej temperatury napoju, na przestrzeni doby przy początkowej wartości wynoszącej
4,7°C termos dopuścił do podgrzania się napoju do temperatury zaledwie 10,6°C sprawdzi się on więc zarówno
przy transporcie gorących jak i zimnych napojów. 

Czy warto – podsumowanie...
Omawiany model termosu odwiedził ze mną jesienią szlaki Beskidu Małego, gdzie w temperaturze otoczenia
wynoszącej od 10°C w południe do 4°C po zmierzchu, zapewnił na przestrzeni kilkunastu godzin dostęp do
gorącego  napoju.  Trudno  mu  doprawdy  cokolwiek  zarzucić  pod  kątem  termoizolacji,  również
wykonanie i użyte materiały nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

Termos marki Quechua odwiedził ze mną jesienne szlaki Beskid Małego, tu na postoju w rejonie Skały Czarownic

Zwyczajowo jednak, szczególnie gdy testuję nowe kubki / termosy, transportuję je w plecaku w reklamówkach
foliowych,  by uniknąć przykrych niespodzianek.  Tak właśnie  było  w tym przypadku...  wszystko było w
porządku przez  pierwsze  dwie  godziny  marszu,  do  chwili  otwarcia  termosu  i  nalania  płynu  z
wykorzystaniem systemu nalewania bez wykręcanie korka. Właśnie wtedy termos zaczął ciec...
nie był to jednak duży wypływ napoju spowodowany nieszczelnym korkiem, lecz tak jak już ustaliłem płynem
który zebrał się na rancie gwintu korka. Sumarycznie jednak po wielu godzinach marszu, wstrząsania termosu
w plecaku, oraz kilkukrotnym nalewaniu przez korek napoju, ilość płynu który wyciekł był wystarczający by
mocno zawilgocić wnętrze reklamówki, nie trzeba tu dodawać co by się stało gdyby termos nie był w nią
zabezpieczony, tym bardziej że w komorze plecaka znajdowały się obiektywy do aparatu... 

Odwrotnie  gdy potem sprawdzałem podczas wypadu plenerowego z  aparatem,  czy  nalewając
napój wykręcając korek całkowicie za każdym razem, nie korzystając z systemu nalewania przez
korek – termos pozostał suchy. Doprawdy jest to żenujące że tak ewidentna przywara nie została wykryta
na etapie projektu, a jeszcze bardziej żenuje to że można było temu bardzo prosto zaradzić...  
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...zdjęcia z szlaku testowego termosu – Beskid Mały, po lewej las w rejonie Skały Czarownic, po prawej autor przed schroniskiem na Magurce Wilkowickiej

Podsumowując na duży plus modelu należy zaliczyć jego trwałość, jakość wykonania i użytych
materiałów,  oraz  bardzo  dobrą  skuteczność  do  podtrzymania  wysokiej  i  niskiej  temperatury
napoju.  Dużym cieniem na  tych  superlatywach  kładzie  się  jednak  źle  zaprojektowany  korek,
dopuszczający do pojawiania się wycieków... jest to przykład zmarnowanego potencjału, wielka szkoda,
że nie pomyślano o rozwiązaniu tego problemu. Na obronę dodać można tylko to że przywara ta nie dotyczy
tylko  tego  konkretnego  termosu,  ale  zdecydowanej  większości  tych  które  wykorzystują  wszelkie  korki
automatyczne, czy z systemami nalewanie poprzez korek. Czy go polecam? Cóż... stosunek ceny do jakości,
szczególnie biorąc pod uwagę długi okres gwarancyjny, jego zalety,  przemawiają za modelem, jest to więc
dobry  wybór,  ale  tylko  w  sytuacji  gdy  będziemy świadomi  kłopotliwej  budowy jego  korka,  oraz  unikać
będziemy używania systemu nalewania przez niego, lub... pogodzimy się z podciekaniem. 

Zalety:
• długi okres gwarancyjny
• doskonała termoizolacja
• długie utrzymywanie wysokiej i niskiej temperatury napoju
• staranne wykonanie
• dobrej jakości materiały
• dobry stosunek cena / jakość
• łatwe utrzymanie w czystości

Wady:
• nieprzemyślana konstrukcja korka
• podciekanie korka w przypadku używania systemu nalewania poprzez niego

Opracowania powiązane:
• termos KAYOBA pojemność 1000ml
• bidon / kubek termiczny na napoje marki Klean Kanteen model Insulated pojemność 473ml
• kubek termiczny firmy TERMIO model T-READY pojemność 330ml

Przydatne linki: 
• strona produktu / market Decathlon: http://www.decathlon.pl/termos-1l-ze-stali-nierdzewnej-id_8172380.html
• polska strona firmowa marki Quechua: https://www.quechua.pl/ 

Tekst, opracowanie i zdjęcia 
(z wyłączaniem zdjęcia w nagłówku pobranego z strony produktu: www.decathlon.pl) :

Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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