
Typ / nazwa: kubek termiczny
Model: OUTER 2
Dystrybutor: TermoKubki
Waga: 

• kubek / korek – 350g
• kubek / korek / podstawka z tworzywa* / uchwytem* – 380g

Materiały: 
• stal nierdzewna
• sylikon
• tworzywo sztuczne (polipropylen)

Wnętrze: stal nierdzewna
Podstawka: nakładana / tworzywo (wydruk 3D)
Pokrywka: nakręcana z uszczelką
System otwierania: półautomatyczny korek z pokrywką zwalnianą
przyciskiem blokowanym kolejnym przełącznikiem, oraz z profilowanym
ustnikiem do picia
Izolacja: próżnia techniczna
Uchwyt: brak / dostępny osobno
Pojemność: 450 ml
Warianty: TAK / OUTER2 mini pojemność 310ml
Wymiary: wysokość 25,5cm (wraz z korkiem) / średnica u podstawy 6,5cm / średnica u góry 6,7cm
Dostępne kolory: 

• stalowy (bez malowania)
• czarny
• biały
• czerwony

Gwarancja: 24 miesiące
Cena sprzedaży na 29.10.2017 / strona dystrybutora: www.termokubki.com.pl / 81,00zł
Opcjonalne akcesoria:

• samozaciskowy uchwyt HANDY* waga 30g – warianty kolorystyczne:
◦ szary
◦ różowy
◦ czerwony
◦ czarny
◦ biały

• sweterek na kubek termiczny BEARY – warianty kolorystyczne:
◦ fioletowy
◦ niebieski
◦ czerwony

• myjka do kubków termicznych i butelek HERRO* / kolor rączki – niebieski
• podstawka pod kubek termiczny M-PAD* / kolor czarny

Konserwacja: 
• kubek termiczny należy myć ręcznie miękką gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu
• korek dopuszcza się do mycia w zmywarkach, przy czym korzystniej dla ich trwałości jest wykonanie 

tej czynności ręcznie
• wszystkie akcesoria z drukarki 3D można myć ręcznie lub w zmywarkach

Przeznaczenie: 
Lekki, szczelny, wykonany z wysokiej jakości materiałów kubek termiczny, przeznaczony do podtrzymywania
temperatury napojów zimnych i gorących w warunkach domowych, podczas podróży, jak i pieszych wypadów
terenowych. 
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*akcesoria otrzymane wraz z kubkiem i ujęte w teście

Tytułem wstępu...
Nieco ponad rok temu zakończyłem ostatni z trzech testów przeprowadzonych dla sklepu TermoKubki, była to
bardzo owocna przygoda, dzięki którym ja sam miałem okazję zapoznać się ze skutecznością alternatywnych
dla kubków opatrzonych logami znanych marek produktów. Skutecznością która okazała się bardzo dobra, w
szczególności w stosunku do jednego z nich, tudzież modelu T-READY (recenzję znajdziecie <<tutaj>>), który
to przez długi czas dzierżył tytuł króla naczyń termicznych jakie testowałem, notabene kubek ten po roku wciąż
bezawaryjnie mi służy. 

Stąd  z  wielką  radością  przeczytałem wiadomość zawierającą  propozycję  przekazania  mi  kolejnych  dwóch
kubków do testów, za co serdecznie dziękuję firmie TERMIO, właścicielowi sklepu www.termokubki.com.pl.
W ten sposób trafiły do mnie dwa nowe modele kubków termicznych: OUTER2, oraz ASTON. W niniejszej
recenzji zajmiemy się pierwszym z nich, tudzież kubkiem OUTER2, czy okaże się on równie skuteczny pod
kątem  zdolności  do  utrzymania  wysokiej  i  niskiej  temperatury  napoju  jak  jego  poprzednicy,  a  może
zdetronizuje model T-READY? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziecie w poniższym tekście – zapraszam do
lektury...

Wygląd i budowa...
Gdy wreszcie przesyłka z rzeczowymi kubkami do mnie dotarła z niepohamowaną ciekawością przystąpiłem
do oględzin  jej  zawartości.  Jako pierwszy w moje  ręce  trafił  kubek którego  niniejsza  recenzja  dotyczy –
OUTER2. Z pewnością rzeczą która zwraca od razu uwagę jest jego wysokość wynosząca wraz z korkiem aż
25,5cm,  oraz smukła forma, gdyż model ma tylko 6,7cm średnicy w najszerszym miejscu, przy zachowaniu
pojemności  wynoszącej  aż  450ml,  wszystkie  te  cechy  idealnie  wpisują  się  w  trendy  nowoczesnego
wzornictwa outdoorowego.  Kolejna rzecz która przykuwa uwagę to bardzo wysoka jakość kubka, precyzja
wykonania każdego z elementów, oraz jakość użytych materiałów. Kubek wyglądem nawiązuje do znanych i
cenionych w segmencie sprzętu outdoorowego modeli,  jeśli  miałbym go określić w kilku słowach,  jest to
smukła,  pozbawiona  zbędnych  ozdobników  kolumna,  cechująca  się  lekkością,  o  ascetycznym,
zrównoważonym designie. 

Kubek OUTER2 od pierwszego kontaktu zachwyca nowoczesnym designem, starannym wykonaniem z wysokiej klasy materiałów

Kubek jest lekko rozszerzany ku górze, gdzie płynnie przechodzi w rant szyjki, skrywającej po wewnętrznej
stronie gwint dla korka. Ta zdawałoby się drobna zmiana w formie ma tu nie tylko znaczenie ozdobne, lecz
również praktyczne, dzięki niej chwyt jest pewniejszy, przeciwdziałając wyślizgnięciu się kubka z dłoni.  Nie
koniec jednak na tym, rozszerzenie to wykorzystano również jako element montażowy na którym zaciska się
zewnętrzny uchwyt – model HANDY, który również możemy nabyć w sklepie TermoKubki . Dodam tu że miłym
zaskoczeniem był fakt że testowany egzemplarz kubka OUTER2 otrzymałem wraz z takim uchwytem, jak i
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podstawką, gadżetom tym przyjrzymy się dokładniej w dalszej części recenzji. 

W ofercie sklepu www.termokubki.com.pl pojawiły się dodatkowe akcesoria rozbudowujące funkcjonalność kubków, tak jak w przypadku testowanego modelu OUTER2, który otrzymałem
wraz z zewnętrznym uchwytem HANDY, oraz podkładką M-PAD.

Model  OUTER2 dostępny  jest  w kilku  wariantach  kolorystycznych:  stalowym (bez  malowania),  czarnym,
białym i czerwonym. Do testów otrzymałem pierwszy  z wariantów, to jest model pozbawiony malowania ze
szczotkowanej stali, ten wariant przyznam podoba mi się w sposób szczególny, takie wykończenie przydaje
bowiem kubkowi elegancji i nowoczesności, nie jest też oczywiście wolne od mankamentów, którym w takim
przypadku jest  tendencja  do palcowania  powierzchni,  przy czym nie jest  to  absolutnie wada,  lecz  wynik
wyboru wykończenia powierzchni.

Kubek wykonano ze stali  szlachetnej,  posiada podwójne ścianki,  pomiędzy którymi znajduje się izolator,
tudzież próżnia techniczna. Jest to bardzo ważna cecha modelu  OUTER2, gdyż często w tanich kubkach, na
jakie trafimy choćby w hipermarketach, wewnętrzna część wykonana jest z tworzywa sztucznego, a izolatorem
pomiędzy poszyciem zewnętrznym, a wnętrzem jest... zwykłe powietrze. Takie rozwiązanie nigdy nie będzie w
stanie  zapewnić  wysokiej  zdolności  do  potrzymania  temperatury  napoju,  w  przeciwieństwie  do  próżni
technicznej, która jest bardzo skutecznym izolatorem.  Warto tu też wiedzieć o tym że to jaka ostatecznie
będzie wydajność izolatora,  tudzież rzeczowej próżni, zależy ściśle od jej  czystości,  im będzie zawierała
mniej cząstek powietrza przewodzącego temperaturę napoju z wnętrza na zewnątrz kubka tym naczynie
będzie mogło wylegitymować się lepszą zdolnością do termoizolacji.
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zdjęcia od lewej: model OUTER2 dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych: srebrnym (bez malowania), białym, czerwonym, czarnym / testowany model OUTER2 o pojemności
450ml dostępny jest też w wariancie OUTER2 MINI o pojemności 310ml i w takich samych czterech wariantach kolorystycznych / oba zdjęcia pobrano ze strony sklepu

www.termokubki.com.pl który jest ich wyłącznym właścicielem

Pewną wskazówką mogącą pośrednio świadczyć o tym z jakiej jakości próżnią mamy do czynienia jest grubość
poduszki  termicznej  pomiędzy  poszyciem  zewnętrznym,  a  wewnętrzną  ściankę  kubka,  w  najlepszych,
współczesnych modelach odległość ta jest stosunkowo niewielka, dobrym przykładem będzie tu inny testowany
przeze mnie kubek, renomowanego producenta akcesoriów outdoorowych firmy GSI Outdoors model Glacier
Stainless Microlite 500, gdzie odległość ta wynosi kilka milimetrów. Swojego czasu byłem tym faktem tak
bardzo zafrapowany że robiłem co mogłem by dowieść że kubek ten zapewnią słabą zdolność do potrzymania
temperatury, na próżno... okazał się jednym z najlepszych z jakim miałem do czynienia, oczywiście trzeba tu
zastrzec że z  pewnością  znajdą się  niszowi  nieuczciwi  producenci  którzy spróbują wykorzystać ten fakt  i
stworzą kubki które będą tylko „udawać” model wyposażone w próżnie o wysokiej czystości.

zdjęcia od lewej: kubek renomowanego producenta sprzętu outdoorowego GSI Outdoors model Glacier Stainless Microlite 500 nawiązuje swoją budową i zastosowywanym korkiem do
testowanego kubka OUTER2, prócz jednak samego wyglądu rzeczą zdecydowanie ważniejszą rzeczą które ja łączy jest znakomita zdolność do termoizolacji wykazana w testach

warsztatowych jak i terenowych, a równocześnie różni cena, ten pierwszy znacznie jest droższy, natomiast OUTER2 znacznie tańszy pomimo że absolutnie w niczym nie ustępuje kubkowi
GSI Outdoors – jest to więc dobry przykład że dobry produkt nie zawsze musi być ultra drogi...

Problem ten jednak z całą pewnością nie dotyczy testowanego kubka OUTER2, co dobitnie potwierdziły
długie testy termiczne, więcej nie przypadkiem wymieniłem tu kubek GSI Outdoors model Glacier Stainless
Microlite 500, ponieważ pod kątem grubości poduszki termicznej, tudzież odległości pomiędzy ściankami
model OUTER2 cechuje się bardzo zbliżoną budową, a wspomniane wyniki testów świadczą o zastosowaniu
równie wysokiej  jakości  próżni. Dół  kubka zamyka tłoczona ze  stali  takiej  samej  jakości  jak sam korpus
nakładka. Dodatkowo dno posiada przetłoczenie, stabilizujące kubek podczas stania. 

Dno  nie  posiada  jednak  dodatkowej  nakładki  z  pianki  ograniczającej  jego  ślizganie  na  gładkich
powierzchniach, co jednak nie poczytuję za wadę lecz kompromis między funkcją,  a trwałością. Modele
wyposażone  w taką  nakładkę  są  to  zazwyczaj  kubki  dedykowane  do użytkowania  w bardziej  stacjonarny
sposób, gdyż pianka taka z racji swych właściwości narażona jest na szybsze uszkodzenie, z czasem nawet
skruszenie.  W kubkach dedykowanych do aktywnego użytkowania w zróżnicowanym typie zastosowań, od
jazdy samochodem, przez podróże, po wypady terenowe, w tym w góry, zazwyczaj nie stosuje się takich
piankowych nakładek,  co  pozytywnie  wpływa na  trwałość  modelu.  Tu jednak znów mile  zaskakuje  sklep
TermoKubki który oferuje możliwość dokupienia takiej podstawki pod kupek osobno, o czym będzie więcej
dalej. Warto w tej części dodać jeszcze że kubek OUTER2 pasuje do większości uchwytów samochodowych.
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Model OUTER2 wykonano z wysokiej jakości materiałów, w tym stali szlachetnej, dno kubka typowo dla modeli dedykowanych do aktywnego wykorzystania nie zostało wyposażone w
ochronną podkładkę z pianki, istniej jednak możliwość dokupienia osobno w sklepie www.termokubki.com.pl podkładki M-PAD wykonanej w technologii druku 3D

Miła niespodzianka i nowe możliwości...
Na wstępie, opisując zewnętrze cechy kubka OUTER2, celowo nie wspomniałem o wygrawerowanym napisie
tuż powyżej jego dna, z logiem i adresem sklepu (www.termokubki.com.pl). Nie to bym go nie zauważył,
bynajmniej,  po  prostu  takie  rzeczy  są  dość  często  obecne  w  różnych  modelach  kubków,  toteż  prócz
stwierdzenia że bardzo ładnie dopełnia on tu ascetyczną formę kubka nie przyglądałem się mu dłużej.

Dopiero po dłużej chwili, podczas oględzin drugiego z otrzymanych kubków, to jest modelu ASTON, doszło do
mnie że napisów jest więcej, a ich treść nie jest taka sama. Przyjrzawszy się im z niemałym zdziwieniem
stwierdziłem że jest to... adres mojej własnej strony internetowej  (www.zyciepisanegorami.pl)!  Była to dla
mnie bardzo miła  niespodzianka jaką dla  przygotował  dla  mnie sklep  TermoKubki. Podążając po nitce do
kłębka szybko okazało się że firma TERMIO wprowadziła w sklepie możliwość zakupienia dodatkowej usługi
personalizacji  –  grawerunku  kubków które  u  nich  nabyliśmy,  koszt  uzależniony  jest  od  wybranej  formy
grawerunku: 

• napis – 22 zł
• logo – 32 zł
• napis i logo – 39 zł

Szczegółowe zasady i cennik znajdziecie na stronie sklepu <<tutaj>> ze swojej strony pragnę podziękować za
tak  miłą  i  efektowną  niespodziankę,  a  potencjalnych  nabywców  zapewnić  o  wysokiej  jakości  usługi.
Grawerunek jest wykonany bardzo precyzyjnie, cechuje się również dobrą odpornością mechaniczną. 

Bardzo miłą niespodzianką był fakt wygrawerowania na testowanym egzemplarzu kubka OUTER2 adresu mojej witryny (zdjęcie po prawej) – sam grawer jest nową usługą świadczoną przez
sklep www.termokubki.com.pl dostępna dla każdego kupującego (logo samego sklepu nie grawerowane na kupowanych kupkach, wyłącznie elementy zlecone przez klienta)

Korek – czyli serce każdego naczynia termicznego...
Przy okazji każdej recenzji  naczyń termicznych, zapewne już do znudzenia, powtarzam że  najważniejszym
elementem każdego takiego naczynia, czy to mowa o kubkach, czy też termosach jest jego korek. To on
odpowiada w największym stopniu za utratę temperatury przenoszonego w naczyniu napoju, inaczej mówiąc
bez względu na to jak zaawansowane jest samo naczynie, jeśli wyposażono go w niskiej jakości, nieszczelny
korek, nie będzie on zdolny do skutecznej termoizolacji. 

W modelu OUTER2 zastosowano półautomatyczny korek wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylenu) w
kolorze czarnym, wyposażonym w sylikonowe uszczelki. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja, znów zbliżona do
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wspomnianego  na  wstępie  innego  modelu  ze  sklepu  TermoKubki  –  T-READY.  Konstrukcja bazująca  na
połączeniu  zalet  prostych  nakręcanych  korków,  z  wygodną  korka  automatycznego.  Jest  to  konstrukcja
prosta,  bezawaryjna,  umożliwiająca  szybką  obsługę  kubka  OUTER2,  również  jedną  ręką,  co  ma  duże
znaczenie dla kierowców, jak i ułatwia dostęp do napoju zimą eliminując konieczność zdejmowania rękawic.

zdjęcia od lewej: zdecydowanie silnym atutem kubka OUTER2 jest jego nieskomplikowany, skuteczny i trwały korek / ...podczas wspólnych wojaży z modelem OUTER2 po Beskidzie Małym

Korek składa się zasadniczo z dwóch połówek, dolnej będącą nakrętką wkręcaną do korpusu kubka, oraz górnej
będącą zamknięciem dolnej. Obie połówki połączono prostym zawiasem wyposażonym w sprężynę zwalnianą
dużym, wygodnym przyciskiem z przodu korka. Po jego wciśnięciu górna połowa odpada samoczynnie do tyłu
otwierając dostęp do napoju.  Pomyślano tu również o ciekawym i bardzo przydatnym mechanizmie blokady
przycisku  otwierającego,  który  znajdziemy  pod  postacią  niewielkiego  przełącznika  z  boku  przycisku
otwierającego.  Przesunięcie  przełącznika  w  dół  blokuje  skutecznie  przycisk  eliminując  ryzyko
samoczynnego otwarcia korka podczas transportu w plecaku, czy torbie.  To niezwykle ważne i skuteczne
rozwiązanie, również obecne w najlepszych na rynku modelach. 

Korek kubka OUTER2 jest udaną, przemyślaną konstrukcją, otwierany jest za pomocą dużego pokrytego metalową nakładką przycisku, dodatkowo wyposażono go w niewielki przełącznik
blokujący, co eliminuje ryzyko przypadkowego jego otwarcia i wylania zawartości...

Odblokujmy  jeszcze  na  chwilkę  korek  i  go  otwórzmy,  wewnątrz  dolnej  połowy  dostrzeżemy  głęboko
profilowaną nieckę  zakończoną otworem przez  który wypływa napój,  taki  kształt  sprawia  że  krople  które
pozostały w korku po spożyciu napoju samoczynnie spływają w dół po ściankach zagłębiania z powrotem do
naczynia. Powyżej otworu do picia, w górnej części zagłębienia dodano drugi niewielki otwór odpowietrzający.
Dolną część korka wieńczy wygodny profilowany o szerokim rancie ustnik. Spójrzmy teraz na górną połowę
korka, gdzie właściwie całą jego powierzchnię wypełnia sylikonowa uszczelka odzwierciedlająca profil dolnej
części z dwoma wypustkami zasłaniającymi otwór do picia i odpowietrzający. Rozwiązania proste, skuteczne i
eleganckie, a co najważniejsze bezawaryjne. 
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Prostota połączona z funkcjonalnością – korek kubka OUTER2

Przyjrzymy się  samemu  zawiasowi  łączącemu  obie  połowy od  strony wewnętrznej.  W kubku  T-READY o
zbliżonej  przecież  budowie korka,  element ten łączyła prócz metalowego trzpienia gumka nadająca pęd
otwieranej  jego  górnej  połowie.  Pamiętam że  rok  temu  martwiłem się  nieco  że  jest  to  tworzywo,  a  nie
metalowa sprężyna, która z pewnością byłaby trwalsza i taką właśnie zastosowano w omawianym kubku
OUTER2. Pomimo że po roku intensywnego użytkowania kubka T-READY nie zauważyłem żadnych problemów
z tą częścią,  z pewnością metalowa sprężyna będzie pewniejszym gwarantem trwałości,  cechuje się też
lepszą siłą podnoszenia korka. 

Korek modelu OUTER2 widoczny na dwóch pierwszych zdjęciach od lewej pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym zbliżony jest do korka kubka T-READY (recenzję znajdziecie
<<tutaj>>) z kilkoma jednak istotnymi różnicami, w przypadku kubka OUTER2 zawias łączący obie połówki wyposażono w metalową sprężynę nadająca górnej części pęd po otwarciu, w

przypadku kubka T-READY zastosowano elastyczną gumkę (zdjęcie po prawej) z pewnością metalowa sprężyna rokuje dłuższe bezawaryjne użytkowanie...

Dolna część korka – ta wkręcana do samego kubka, wyposażona została w gwint,  oraz grubą profilowaną
uszczelkę. Warto tu jeszcze dodać że obie uszczelki, zarówno tą wymienioną teraz, jak i tą w górnej części
można zdjąć, co z cała pewnością ułatwi utrzymanie kubka w czystości, gdyż często osad z herbaty zbiera się
właśnie pod nimi.  Reasumując zastosowany w modelu OUTER2 korek może się pochwalić przemyślanymi
rozwiązaniami czerpiącymi ze ścisłej czołówki najlepszych kubków na rynku, rokując długie i bezawaryjne
użytkowanie. 

Inną z ważnych zalet korka jest możliwość jego łatwego rozebrania, w tym zdjęcia uszczelek co zapewnia możliwość prostego utrzymania go w czystości...
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Od teorii do faktów – czyli niech przemówią liczby...
Czas najwyższy przejść od zapewnień o jakości kubka OUTER2 do przedstawienia jego faktycznej zdolności do
termoizolacji. Tu pora też powrócić i rozszerzyć wątek czemu akurat ten, a nie inny model tu wspominam, do
kubka marki GSI Outdoors model Glacier Stainless Microlite 500. Kubek ten pod wieloma bowiem względami
przypomina testowany i  nie  chodzi  tu  wyłącznie o wygląd,  ale  przede wszystkim o fakt  że okazał  się  on
niekwestionowanym liderem pod kątem zdolności do termoizolacji. Model ten zdetronizował nawet kubek T-
READY który przez długi czas stał na podium, choć w gwoli ścisłości dodam że nie jest to bardzo drastyczna
różnica i kubek T-READY nadal plasuje się w ścisłej czołówce. 

zdjęcia od lewej: dół korka OUTER2 wyposażono w gwint i dodatkową, grubą sylikonową uszczelkę / Wspólne wypady terenowe, pomimo że miały miejsce w wyjątkowo niskich
temperaturach udowodniły jego wysoką zdolność do podtrzymania wysokiej lub niskiej temperatury... 

Wróćmy  jednak  do  naszego  testowego  OUTERA2,  jak  wspomniałem  nawiązał  on  zdumiewająco  równą
rywalizację w stosunku do kubka GSI Outdoors, a trzeba tu dodać że rzeczowy model  Glacier Stainless
Microlite 500 jest znacznie droższy, oraz uważany za jeden z lepszych. Różnice zaczęły pojawiać się dopiero
po pięciu godzinach, a i te nie duże, jest to wspaniały wynik stawiający testowany kubek OUTER2 na równi z
najbardziej zaawansowanymi modelami znanych marek outdoorowych. Porównanie obu wymienionych, jak i
kilku innych modeli pod kątem zdolności do utrzymania zadanej temperatury napoju znajdziecie poniżej w
jednej z tabelek. 

Przyjrzyjmy się teraz wydajności termicznej kubka OUTER2, testy przeprowadzono zarówno dla wysokiej jak i
niskiej temperatury napoju. W przypadku tej pierwszej test z godzinnymi pomiarami trwał przez 12 godzin, a
ostatni,  dodatkowy pomiar  kontrolny  wykonano  zwyczajowo po  blisko  dobie,  tudzież  22  godzinach  i  30
minutach. Warto też zauważyć że test odbywał się w stosunkowo niskiej temperaturze otoczenia, co dodatkowo
utrudniało zadanie kubkowi...

kubek  OUTER 2 pomiar zdolności do podtrzymania temperatury napoju

l.p. GODZINA POMIARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. 17:15 / START 95,6 °C

2. 18:15 / +1 godzina 90,6 °C

3. 19:15 / +2 godziny 86,2 °C

4. 20:15 / +3 godziny 79,6 °C

5. 21:15 / +4 godziny 74,4 °C

6. 22:15 / +5 godzin 71,1 °C

7. 23:15 / +6 godzin 67,2 °C

8. 24:15 / +7 godzin 64,0 °C

9. 1:15 / +8 godzin 60,8 °C

10. 2:15 / +9 godzin 58,1 °C

11. 3:15 / +10 godzin 56,1°C

12. 4:15 / +11 godzin 53,5 °C

13. 5:15 / +12 godzin 51,6 °C
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14. 15:45 / +22 godziny 30 minut 36,1 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA od 15,2°C do 18,4°C

Testy warsztatowe dobitnie udowodniły znakomite zdolności do termoizolacji kubka OUTER2, który zdetronizował model T-READY, oraz nawiązał równorzędną rywalizację z najlepszymi
kubkami...

Poniżej znajdziecie wspomnianą tabelkę porównawczą z pięcioma różnymi modelami kubków termicznych, jak
łatwo zauważyć  model OUTER2 wylegitymował się bardzo dobrą zdolnością do termoizolacji,  zbliżoną do
takiego  kubka  jak  Glacier  Stainless  Microlite  500,  również  kubek  T-READY (nadal  dostępny  w  sklepie
TermoKubki)  nie ma czego się tu wstydzić... modele te więc mogą stanowić doskonałą alternatywę dla
drogich opatrzonych logami znanych marek kubków. Warto tu również dodać że jednym z ujętych w tabeli
kubków jest drugi z otrzymanych do testów model  ASTON, który co prawda wypadł nieco słabiej, ale nadal
były to dobre rezultaty. 

DANE PORÓWNAWCZE TERMOIZOLACJI DLA RÓŻNYCH KUBKÓW

l.p. GODZINA POMIARU
 / + GODZIN

MARKA / TEMPERATURA:

marka GSI Outdoors
model Glacier Stainless Microlite 500

marka TERMIO
model OUTER 2

marka TERMIO
model T-READY

marka TERMIO
model ASTON

marka TERMIO
model MUSTANG 2

1 +1 godzin 96,5°C 95,6 °C 95,4 °C 95,1 °C 93,5 °C

2 +2 godzin 90,9°C 90,6 °C 86,7 °C 89,6 °C 80,6 °C

3 +3 godzin 86,3°C 86,2 °C 80,9 °C 79,5 °C 71,6 °C

4 +4 godzin 85,1°C 79,6 °C 76,0 °C 68,8 °C 65,3 °C

5 +5 godzin 81,6°C 74,4 °C 71,8 °C 59,7 °C 59,7 °C

6 +6 godzin 74,6°C 71,1 °C 67,1 °C 52,8 °C 54,9 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA: 16,5°C od 15,2°C do 18,4°C 21°C 18,1°C 21,5°C

Zwyczajowo kubki termiczne znacznie lepiej radzą sobie z utrzymaniem niskiej temperatury, nie inaczej było w
przypadku kubka OUTER2, po dwunastu testowych godzinach temperatura napoju wzrosła z początkowej 7,3°C
do zaledwie 12,8°C, co oznacza wzrost tylko o 5,5°C, więcej również po blisko dobie temperatura wynosiła
tylko 15,2°C.
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kubek  OUTER 2 pomiar zdolności do podtrzymania temperatury napoju

l.p. GODZINA POMIARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. 19:30 / START 7,3°C

2. 20:30 / +1 godzina 7,7°C

3. 21:30 / +2 godziny 8,5°C

4. 22:00 / +3 godziny 8,8°C

5. 23:30 / +4 godziny 9,2°C

6. 24:30 / +5 godzin 9,8°C

7. 1:30 / +6 godzin 10,5°C

8. 2:30 / +7 godzin 10,8°C

9. 3:30 / +8 godzin 11,7°C

10. 4:30 / +9 godzin 12,2°C

11. 5:30 / +10 godzin 12,3°C

12. 6:30 / +11 godzin 12,8°C

13. 17:00 / +22 godzin 30 minut 15,2°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 17,5°C

Również pod kątem zdolności do podtrzymania niskiej temperatury kubek OUTER2 okazał się wyjątkowo skuteczną konstrukcją...

Dodatkowe możliwości – akcesoria...
Firma  TERMIO nieustannie  rozbudowująca ofertę  swojego sklepu  www.termokubki.com.pl wprowadziła  do
katalogu prócz wspomnianej wcześniej usługi grawerunku, szereg przydatnych akcesoriów rozbudowujących
komfort użytkowania kubków, lub utrzymania ich w czystości. Wśród nich jest między innymi uchwyt HANDY. 

uchwyt HANDY
Uchwyt  dostępny jest  w kilku  wariantach  kolorystycznych:  szarym,  różowym,  czerwonym,  czarnym,  oraz
białym, co pozwoli nam dopasować go do posiadanego wariantu malowania (lub jego braku) kubka.  HANDY
pasuje do wszystkich wariantów kubka OUTER (OUTER, OUTER2, OUTER mini). Tym co wyróżnia go na tle
innych podobnych jest fakt że podobnie jak podkładkę M-PAD wykonano go technologią druku 3D, z tworzywa
PLA, akcesoria te cechują się dobrą wytrzymałością mechaniczną, przyjemną fakturą, oraz wysoką precyzją
wykonania.  Uchwyt można bardzo szybko założyć jak i zdjąć, nie jest również problemem utrzymanie go w
czystości  można  go  myć  zarówno  ręcznie,  jak  i  w  zmywarkach  mechanicznych.  Z  pewnością  warto  tu
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również wyróżnić bardzo pozytywny wpływ na komfort korzystania z kubka.

Sklep  wwww.termokubki.com.pl swojej bogatej ofercie udostępnia również możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów do swoich kubków, w tym widocznego powyżej samozaciskowego
uchwytu HANDY, wykonanego w technologii druku  3D z tworzywa PLA – akcesoria takie można myć zarówno ręcznie jak i w zmywarkach

podkładka pod kubek M-PAD
W otrzymanym zestawie z oboma modelami kubków znalazłem zamontowane już na nich podkładki typu M-
PAD. W tekście recenzji wspomniałem że kubek  OUTER2 nie posiada podkładki z pianki, co po raz kolejny
podkreślam nie jest absolutnie jego mankamentem, lecz ukłonem w stronę trwałości, firma TERMIO wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziła  jednak takie  podkładki  do sprzedaży,  również  jak uchwyt
wykonano je technologią drugu 3D, z tworzywa PLA, co oznacza że również można myć je ręcznie, jak i w
zmywarkach. 

Podkładkę łatwo zdjąć i założyć, ma ona za zadanie nie tyle zmniejszyć ślizganie kubka co ochronę przed
zarysowaniem jego dna, jak słusznie zauważono to na stronie sklepu TermoKubki kubek wyposażony w taką
podkładkę  można  bezpiecznie  postawić  na  dowolnym  podłożu  bez  obawy  o  uszkodzenie  powłoki  dna .
Podkładka  taka  dostępna  jest  w przeciwieństwie  do  uchwytu  HANDY do  znacznie  większej  liczby modeli
kubków sprzedawanych w rzeczowym sklepie, gdzie znajdziecie ich pełną listę. 

Innym dodatkiem do kubków, również wykonanych technologią druku 3D jest podstawka pod kubek M-PAD
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pozostałe...
Ostatnim dodatkiem który  znalazłem w zestawie  otrzymanym do  testów  była  praktyczna  myjka,  dodatek
zdawałoby  się  banalny,  jednak  niezwykle  przydatny,  każdy  użytkownik  kubków  termicznych,  wszelkiego
rodzaju bidonów, czy termosów wie jak ważne dla  ich  trwałości  jest  właściwa pielęgnacja tych naczyń –
pielęgnacja równie ważna co irytująca... i tu właśnie na scenę wchodzi tak prosty gadżet jak rzeczowa myjka.
Ta konkretna składa się z odłączanej rączki i wkładu z gąbką, po ich połączeniu otrzymujemy komfortowe
narzędzie do czyszczenia zakamarków kubków termicznych, oczywiście myjkę tą możemy również nabyć w
sklepie TermoKubki. 

Wśród innych dostępnych akcesoriów do kubków dostępnych w sklepie www.termokubki.com.pl znajdziemy również przydatną, ułatwiającą mycie korpusów zarówno kubków, jak i butelek
myjkę z końcówką z miękkiej gąbki... / zdjęcie pobrano ze strony sklepu www.termokubki.com.pl który jest jego wyłącznym właścicielem

Powyższe kilka dodatkowych akcesoriów nie wyczerpuje oczywiście listy dostępnych w rzeczowym sklepie, są
jeszcze wśród nich sweterek na kubek dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, oraz inne, tu jednak by
nie przedłużać samej recenzji odsyłam do strony sklepu www.termokubki.com.pl...

Klienci sklepu TermoKubki mogą liczyć na dodatkowe gadżety do swych zakupów w postaci przydatnego rysika, lub długopisu, oczywiście z logiem i adresem sklepu...

Od faktografii do praktyki – czyli testy terenowe...
Czas przejść od mimo wszystko prawd warsztatowych do tego co z pewnością zawsze pozostanie bardziej
interesujące  i  miarodajne,  również  dla  mnie jako dręczącego dany sprzęt  –  do testów terenowych.  Kubek
OUTER2 bardzo dobrze wpisał się ze swoimi zaletami opisanymi powyżej w moje potrzeby terenowe, tudzież
biorąc  szczególnie  pod  uwagę  to  jak  niskie  zaczynają  panować  temperatury.  Jego  zaś  smukła  forma  nie
zabierała zbyt dużo miejsca w plecaku, lub torbie. 
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Kubek OUTER2 posiada podwójne ścianki, pomiędzy którymi zastosowano wysokiej czystości próżnię techniczną zapewniającą doskonałą termoizolację...

Model OUTER2 testowany był w zróżnicowanych warunkach, wpasowując się wzorowo w wynikające z nich
potrzeby, od codziennego miejskiego zastosowania, podczas nie koniecznie miłych, ale jednak potrzebnych,
wyjazdów do lekarzy,  po codzienne sprawunki,  czy też  podczas  spacerów. Dłuższe  testy zaliczył  podczas
wypadów terenowych z aparatem fotograficznym, w tym w Beskid Mały, gdzie podczas wielogodzinnych foto-
włóczęg  okazał  się  być  gwarantem  dostępu  do  bardzo  gorącego  napoju.  Celowo  napisałem  tu  „  bardzo
gorącego” gdyż w istocie na przestrzeni wielu godzin problemem nie była szybka utrata temperatury napoju,
lecz wręcz przeciwnie... pomimo że aura była dość uciążliwa, wiał porywisty zimny wiatr, temperatura nie
przekraczała  6  –  7°C,  a  sam kubek stawiałem wszędzie  gdy  tylko  przyszło  mi  do  to  głowy,  włącznie  z
lodowatym potokiem,  nie  doszło  w najmniejszym stopniu  do  utraty  ciepła,  tudzież  temperatury  herbaty,
parzącej wręcz w usta. 

Wędrując z kubkiem OUTER2 – start na szlak, rejon zabytkowej leśniczówki w Lipniku, Beskid Mały

Po raz kolejny OUTER2 udowodnił więc swoją klasę jakości, plasującą go w ścisłej czołówce podobnych
kubków  w  tym znanych  marek  outdoorowych.  Przypomnę  że  kubek  ma  stosunkowo  cienkie  ścianki,  co
dobitnie świadczy o jakości zastosowanego w nim izolatora, tudzież próżni technicznej, która musi odznaczać
się wysoką czystością. Również pod kątem ergonomii absolutnie nic nie mam do zarzucenia kubkowi, poza
jedną małą uwagą, wynikającą jednak nie tyle z błędu projektowego, co raczej przyzwyczajenia. 

zdjęcia od lewej: zabytkowa leśniczówka w Lipniku / ...autor podczas odpoczynku na schodach nieczynnego leśnego amfiteatru w Lipniku – szlak na Gaiki, Beskid Mały

Cechą charakterystyczną kubka OUTER2 jest jak już wiemy duży metalowy przycisk z przodu, zwalniający
górną  część  korka,  otwierający  tym  samym dostęp  do  napoju. Przycisk  ten  został  stosunkowo  wysoko
podniesiony do góry, właściwie tylko kilka milimetrów poniżej krawędzi ustnika, co początkowo utrudniało mi
objęcie  go  ustami,  przy  czym  zaznaczam że  było  to  tylko  subiektywne  odczucie  wynikające  z  faktu  że
wcześniej nie korzystałem z podobnego. 
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...wędrówki z kubkiem OUTER2 zapewniły mi dostęp przez wiele godzin do gorącego napoju tu po lewej i w środku: Lipnik Kopiec, start na szlak w kierunku Gaików, po prawej nieczynny
leśny amfiteatr w Lipniku

Już  po  kilkukrotnym użyciu  kubka OUTER2 odczucie  to  znikło,  a  nawet  zastąpiło  je  zadowolenie ,  gdyż
okazuje się że pijąc główka przycisku podpiera usta ułatwiając tą czynność. Na plus należy zaliczyć też dobre
wyważenie kubka, oraz trzymanie.  Bardzo istotną zaletą modelu jest  dodatkowy przełącznik z boku korka,
ściślej  wyżej  wymienionego  przycisku,  który  blokuje  do  niego  dostęp,  co  skutecznie  chroni  przed
przypadkowym otwarciem, a tym samym przed zalaniem plecaka, czy torby.

...autor w drodze na Gaiki – Beskid Mały

Podsumowanie...
Kubek OUTER2 jest wyjątkowo dobrym przykładem produktu, który śmiało może rywalizować z produktami z
najwyższej półki sprzętu outdoorowego, zachowując przy tym wzorowy stosunek ceny do jakości. Udowadnia
że dobry kubek nie musi kosztować krocie, by zapewnić znakomitą zdolność do potrzymania wysokiej lub
niskiej  temperatury  napoju  przez  wiele  godzin,  bez  względu  na  temperatury  panujące  na  dworze. Na
wyróżnienie  zasługuje  też  przemyślany  i  potencjalnie  bezawaryjny  korek,  wyposażony  w  duży  wygodny
przycisk  zwalniający,  łatwy do obsługi  jedną  ręką,  jak  i  w grubych  rękawiczkach.  Pomyślano  też  o  jego
zabezpieczaniu  przed  niekontrolowanym  wyciekiem,  dodając  przycisk  blokujący,  oraz  o  nowoczesnym
wzornictwie.
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...bo w górach odnajduję sens bycia – wspólne wędrówki z kubkiem OUTER2 tu nad potokiem „Pysznym”, szlak na Gaiki, Beskid Mały

Samą funkcjonalność  modelu  można  zaś  rozszerzyć  stosując  dodatkowe  akcesoria  dostępne  w  sklepie
www.termokubki.com.pl.  Model  OUTER2  dostępny  jest  też  w  czterech  wariantach  kolorystycznych  co
pozwoli nam dopasować go do własnego gustu. Wykazane w niniejszej recenzji cechy predysponują kubek do
szerokiego wachlarza zastosowań, od domowego, przez podróże, po aktywność sportową z turystyką górską
włącznie. Jeśli więc poszukujecie podobnego kubka, serdecznie polecam model OUTER2.

Kubek OUTER2 wykazał się znakomitymi właściwościami termicznymi, komfortem użytkowym, oraz szczelnością – sprawdzi się on w bardzo wielu zastosowaniach...

Zalety:
• wzorowa termoizolacja
• wysokiej jakości materiały
• pomysłowy, funkcjonalny szczelny i trwały korek
• wysoka jakość wykonania
• dwa lata gwarancji
• wzorowy stosunek cena / jakość
• niska waga
• duża pojemność
• design

Wady:
• brak

Przydatne linki: 
• firma TERMIO – dystrybutor kubka OUTER 2, sklep TermoKubki – www.termokubki.com.pl 
• strona produktu – opis kubka OUTER 2
• samozaciskowy uchwyt HANDY
• sweterek na kubek termiczny BEARY
• myjka do kubków termicznych i butelek HERRO
• podstawka pod kubek termiczny M-PAD

Do testów dostarczyła firma: 
autor serdecznie dziękuję sklepowi TermoKubki

za udostępnienie do testów kubka termicznego OUTER 2
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http://www.termokubki.com.pl/
https://www.termokubki.com.pl/p/11/314/podkladka-zabezpieczajaca-kubek-termiczny-m-pad-czarny--akcesoria-termiczne.html
https://www.termokubki.com.pl/p/11/284/myjka-do-kubkow-termicznych-i-butelek-herro-niebieski--akcesoria-termiczne.html
https://www.termokubki.com.pl/sweterek-ocieplacz-na-kubek-termiczny
https://www.termokubki.com.pl/p/11/319/raczka-handy-do-kubka-outer-akcesoria-termiczne.html
https://www.termokubki.com.pl/p/1/287/kubek-termiczny-450-ml-outer2-stalowy--kubki-do-biura-i-pracy.html
http://www.termokubki.com.pl/
https://www.termokubki.com.pl/


Opracowanie:

Sebastian Nikiel

zdjęcia, za wyjątkiem wariantów kolorystycznych kubka OUTER 2, OUTER 2 mini, 
oraz akcesoriów (pobranych ze strony sklepu www.termokubki.com.pl):

Sebastian Nikiel
12.11.2017

Jesienna aura pomimo chłodów nie powinna nas zniechęcać do wypadów w teren, a podczas takich wojaży, czy to za miastem, czy też w górach z całą pewnością doborowym towarzyszem
zapewniającym nad ciepły napój, będzie kubek OUTER2...

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