
Typ / nazwa: kubek termiczny
Marka: ROCKLAND
Model: COSMIC
Waga: 

• sam kubek – 230 g
• sam korek – 60 g
• kubek z korkiem – 290 g

Materiały: 
• stal nierdzewna
• tworzywo sztuczne
• sylikon

Poszycie zewnętrze: stal nierdzewna
Wnętrze kubka: stal nierdzewna
Powłoka lakiernicza:

• podwójne malowanie
◦ warstwa spodnia – barwna powłoka lakiernicza
◦ warstwa wierzchnia – utwardzana bezbarwna

powłoka lakiernicza
Wykończenie malowania: błysk
Dodatkowa podkładka: NIE
Korek / system otwierania: nakręcany manualny korek z uszczelką, wyposażony w zawór bezpieczeństwa 
wyrównujący ciśnienie we wnętrzu naczynia
Podwójne ścianki: TAK
Izolacja: próżnia techniczna
Grubość poduszki termicznej: 1,15 cm
Uchwyt: brak
Pojemność: 330 ml
Wymiary: 

• wysokość całkowita – 18 cm (wraz z korkiem) 
• wysokość samego korpusu – 16,7 cm (od podstawy do brzegu gwintu)
• wysokość samego korpusu bez gwintu – 15,6 cm
• obwód zewnętrzny u góry korpusu (poniżej gwintu) – 22 cm
• obwód zewnętrzny w części środkowej korpusu – 21 cm
• obwód zewnętrzny u podstawy korpusu – 20,5 cm
• obwód wewnętrzny korpusu (poniżej gwintu) – 17,4 cm

Dostępne warianty kolorystyczne: TAK
• kasztanowy / maroon (omawiany)
• zielony / green

Gwarancja: 24 miesiące
Mycie: 

• kubek termiczny i korek należy myć ręcznie miękką gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu
• nie myć w zmywarkach mechanicznych

Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie: 
Wykonany z wysokiej  jakości  materiałów kubek termiczny,  przeznaczony do podtrzymywania  temperatury
napojów gorących i zimnych podczas zróżnicowanej aktywności fizycznej, od pieszych wędrówek górskich,
wypady za miasto, przez podróże (z zastrzeżeniem opisanym w tekście), po codzienne użytkowania w domu i
pracy.
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Tytułem wstępu...
Powoli eksplodująca do niedawna młodymi barwami natura przyodziewa się w bardziej złote tony. Zbliżamy
się coraz szybciej do chwili gdy lato ustąpi miejsca jesieni, a wraz z jej nadejściem temperatury zaczną spadać
w dół.  Coraz częściej  wyruszając w podróż,  wypad za miasto,  czy na górskie  szlaki,  będziemy sięgać po
dodatkową odzież, oraz… naczynia termiczne, które zapewnią nam dostęp do gorącego napoju. Pora to więc
doskonała  na  recenzję  kolejnego  z  takich  naczyń,  tudzież  kubka  termicznego  marki  ROCKLAND  model
COSMIC o pojemności 330 ml, udostępnionego do testów przez zaprzyjaźnioną firmę RAVEN. 

Nieco  ponad  rok  temu  miałem  już  okazję  testować  jeden  z  kubków  tej  marki,  tudzież  model  LUNA
(<<recenzja>>), który notabene służy mi do dnia dzisiejszego nie wykazując żadnych objawów zużycia. Model
ten  wylegitymował  się  podczas  testów  wieloma  istotnymi  zaletami  użytkowymi,  stąd  z  dużym
zainteresowaniem przyjąłem możliwość oceny jakości innego kubka tej marki. Jak wypadł w testach kubek
ROCKLAND COSMIC? Czy wysoko zawieszona poprzeczka przez model LUNA nie była dla niego zbyt dużym
wyzwaniem? Odpowiedź jak zawsze w tekście recenzji – zapraszam do lektury…

W ciągu minionych lat testerskiej przygody wielokrotnie miałem okazję testować różne produkty marki RCOKLAND, w tym kilka rodzai naczyń termicznych, tu od lewej: kubek termiczny
LUNA 400 ml (<<recenzja>>), termos ASTRO 700ml (<<recenzja>>), oraz termos spożywczy COMET 750ml (<<recenzja>>)

Wygląd i budowa...
Kubek marki ROCKLAND model COSMIC cechuje maksymalnie zunifikowana, prosta budowa. Od razu widać
że  mamy  do  czynienia  z  prostą,  mocną  konstrukcją  która  ma  po  prostu  dobrze  służyć.  Inną  z  cech
zwracającą od razu uwagę jest bardzo dobrej jakości wykonanie z wysokiej klasy materiałów. Korpus kubka
COSMIC zgodnie z najlepszymi wzorcami wykonano w pełni  ze stali  nierdzewnej.  Jest  to  prosty kształt  z
lekkim przewężeniem w części środkowej, rozszerzający się ku górze.
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Kubek marki ROCKLAND model COSMIC cechuje maksymalnie zunifikowana, prosta budowa. Od razu widać że mamy do czynienia z prostą, mocną konstrukcją która ma po prostu dobrze
służyć...

Model  posiada  podwójne  metalowe  ścianki,  pomiędzy  którymi  zastosowano  próżnię  techniczną  w  roli
izolatora. Zamknięta konstrukcja kubka z poduszką termiczną w postaci próżni technicznej, której grubość
w tym przypadku wynosi  1,15  cm,  jest  w chwili  obecnej  jednym z  najlepszych możliwszych  rozwiązań,
teoretycznie gwarantującym bardzo wysoką sprawność termiczną naczynia. Teoretycznie – w praktyce bowiem
jego zdolność do podtrzymania temperatury mocno związana jest z jakością próżni, nieco uproszczając można
powiedzieć  że  im  jest  ona  czystsza  (bliża  próżni  absolutnej)  tym  będzie  skuteczniejszą  granicą,
uniemożliwiając utratę temperatury napoju. 

Korpus kubka wykonano w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ścinkami znajduje się próżnica techniczna pełniąca rolę izolatora,
grubość poduszki termicznej wynosi 1,15 cm. Model COSMIC cechuje się prostą bryłą rozszerzającą się lekko ku górze.

Model COSMIC  należy do kubków o średniej pojemności, tudzież wynoszącej 330 ml, dostępny jest w dwóch
typach malowania kasztanowym (maroon), oraz zielonym (green). W gwoli testerskiej dokładności dodam ze
podczas zbierania informacji na temat omawianego kubka natrafiłem również na inne jego wersje, ze względu
jednak na istotne różnice pomiędzy tymi modelami, wymieniam tu tylko dwie oficjalnie dostępne na stronie
marki  ROCKLAND.  W moim  odczuciu  szczególnie  estetycznie  prezentuje  się  właśnie  wariant  kasztanowy
omawiany w recenzji.

Kubek ROCKLAND COSMIC o pojemności 330 ml, dostępny jest w dwóch typach malowania tu od lewej: kasztanowym, oraz zielonym. Podczas poszukiwania informacji o kubku natrafiłem
na jego wydaje się nowszą wersję dostępną w czterech rodzajach malowania, tu dwa przykładowe czarny i niebieski…

Fotografie wariantów kolorystycznych kubka ROCKLAND LUNA pobrano ze strony marki Rockland wyłączenie w celu prezentacji produktu, marka Rockland jest ich wyłącznym właścicielem - www.rockland.com.pl

Zatrzymajmy się na chwilkę nad samym malowaniem, zastosowano tu bowiem dość nietypowe rozwiązanie.
Zazwyczaj  kubki  tego  typu  posiadają  malowanie  proszkowe,  w  modelu  COSMIC  zastosowano  podwójną
warstwę lakierniczą. Dolną nadającą kolor, oraz górną utwardzaną powłokę z bezbarwnego lakieru . Górna
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warstwa nadaje kubkowi lekki połysk, a dolna pozostaje na tyle przezroczysta że zachowuje rysunek stalowej
blachy.  Całość  prezentuje  się  wyjątkowo estetycznie  i  wyróżnia  kubek  COSMIC  na  tle  porównywalnych
modeli.

Korpus pozbawiony jest jakichkolwiek dodatkowych akcentów designerskich, typowo dla marki  ROCKLAND
cechuje  go  zrównoważona,  ponadczasowa  forma,  oddziałująca  przede  wszystkim  formą,  oraz  kolorem.
Jedynym takim dodatkiem designerskim, dobrze wpisującym się w ascetyczne wzornictwo, jest logo i nazwa
marki nadrukowane na korpusie. Jego kolor został tak dobrany by współgrać z kolorem kubka, w omawianym –
kasztanowym wariancie – jest to stonowany brąz. 

Korpus pozbawiony jest jakichkolwiek dodatkowych akcentów designerskich, jedynym takim dodatkiem designerskim, dobrze wpisującym się w ascetyczne wzornictwo, jest logo i nazwa
marki nadrukowane na korpusie...

Tu  jednak  pora  też  wspomnieć  o  pierwszym  stwierdzonym  niuansie. Podążając  w  dół  korpusu  szybko
dostrzeżemy  brak  jakiejkolwiek  osłony  podstawy  kubka.  Jest  to  po  prostu  blacha  zamykająca  korpus,  z
podwójnym  przetłoczeniem,  usztywniającym  całość  konstrukcji.  Takie  rozwiązanie  nie  jest  czymś  nie
spotykanym, wręcz przeciwnie, bardzo często kubki outdoorowe są pozbawione nakładek z pianki czy innego
tworzywa. Nakładki takie w terenie nie spełniają swojej funkcji, za to nasiąkają wodą i brudem, wykazuje z
czasem tendencję do kruszenia, lub odklejania. Problem jest tu inny, powłoka lakiernicza na dnie kubka bardzo
szybko ulega uszkodzeniu, po kilku użyciach, podczas wypadów terenowych z aparatem, pojawiły się dobrze
widoczne otarcia lakieru na brzegach podstawy.

W modelu zastosowano ciekawy sposób malowania, mamy tu do czynienia z podwójną warstwą lakierniczą, dolną nadającą kolor i górną zabezpieczającą, oraz nadającą połysk. Kubek
pozbawiono dodatkowej osłony dna korpusu, jest to po prostu blacha zamykająca korpus, z podwójnym przetłoczeniem, usztywniającym całość konstrukcji.

Mogłoby to sugerować podatność  powłoki  lakierniczej  na uszkodzenia  mechaniczne  i  tak oczywiście  jest,
jednak co ciekawe problem ten dotyczy tylko dna korpusu, sam korpus takiej tendencji nie wykazał, pomimo
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przypadkowego upadku na kamienie.  Może to oznaczać że kwestia ta dotyczy wyłącznie recenzowanego
kubka – źle wykonanej powłoki lakierniczej. Tak czy siak jest to z pewnością przywara modelu, która miejsca
mieć nie powinna.

Brak dodatkowego zabezpieczenia dna korpusu nie jest czymś nie spotykany, wadą jednak okazał się duża podatność powłoki lakierniczej w tym rejonie na uszkodzenia, już po krótkim
używaniu w terenie pojawiły się rysy i zadrapania. Co ciekawe podobne nie pojawiły się na samym korpusie, co może pośrednio świadczyć o złym wykonaniu powłoki lakierniczej na

podstawie kubka w tym konkretnym modelu.

Korpus  modelu  wieńczy  wysoki  na  około  1,1  cm rant  gwintu  korka.  Mamy tu  do  czynienia  z  gwintem
wewnętrznym, co oznacza że korek jest wkręcany do korpusu, a nie na niego. Tak docieramy do wnętrza
korpusu kubka COSMIC, jak już to nadmieniałem wykonanego w pełni ze stali nierdzewnej. Tu też natrafiłem
na pewną intrygującą kwestię,  pomimo bardzo  szczegółowych i  wielokrotnych oględzin,  nie  udało mi  się
dostrzec śladów spoiny łączącej blachę z której go wykonano. Oczywiście takie łącznie zawsze jest wyoblane
i po galwanizacji, o ile zostało dobrze wykonane, praktycznie nie widoczne, jednak jakiś ślad, w rejonie dna,
lub szczytu, tudzież rantu gwinta powinien pozostać… a jednak nie udało mi się na takowy natrafić.

Oznacza to że prawdopodobnie część wewnętrzna korpusu powstała z jednego kawałka blachy, przez jego
wytłoczenie, jest to znakomite rozwiązanie, sprzyjającego trwałości, eliminując słaby punk jakim zawsze jest
dodatkowe łączenie. Przyznam że obecność tego rozwiązania w tej  klasie kubka mocno mnie zaskoczyła,
oczywiście na plus. Podczas poszukiwań zaginionej spoiny, ślad takowej znalazłem na zewnętrznym poszyciu,
doskonale wyoblonej, widocznej tylko na odcinku kilku milimetrów przy górnym rancie, jak i podstawie.

Korpus modelu wieńczy wysoki na około 1,1 cm rant gwintu korka. Mamy tu do czynienia z gwintem wewnętrznym, co oznacza że korek jest wkręcany do korpusu, a nie na niego. Pewną
intrygującą ciekawostką jest brak śladów szwów spajających blachy wewnątrz kubka, może to sugerować że element ten został wykonany z jedno kawałka blachy poprzez wytłoczenie.
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Globalnie mamy więc do czynienia z prostą, mocną i bezkompromisową konstrukcją, stawiająca na trwałość
i określającej jej docelowy charakter – aktywne użytkowanie w terenie, acz i w domu oczywiście sprawdzi
się  znakomicie.  Pewnym zgrzytem w wobec tak  tylu  zalet  jest  nazbyt  wrażliwa na  uszkodzenia  powłoka
lakiernicza na podstawie kubka, acz oczywiście malowanie – jego uszkodzenia, nie wpływają w żaden sposób
na jego fizyczną sprawność.

Lato tego roku nie szczędziło nam pogodnych dni… tu podczas pierwszego z testowych wypadów z kubkiem ROCKLAND COSMIC w Dolinie Wapienicy, w Beskidzie Śląskim.

Pomówmy o sercu...
Pomówmy teraz o sercu kubka – czyli o jego korku. W istocie bowiem nawet najlepiej wykonany korpus bez
równie dobrego korka na nic się nie zda… to właśnie przez korek dochodzi do utraty największej ilości ciepła,
to również korek odpowiada za jego szczelność. Na rynku obecnych jest wiele różnych rozwiązań problemu
budowy  korka,  tak  tak  –  problemu…  zaprojektowanie  bowiem  dobrej  jakości  korka  to  zawsze  szukanie
równowagi pomiędzy komfortem użytkowym, szczelnością, oraz ochroną termiczną. Przez wiele lat triumfy
święciły wszelkiej maści korki automatyczne, szybko jednak okazało się że ich pięta achillesową jest złożona,
niezwykle podatna na uszkodzenia budowa. To właśnie takie korki najczęściej zawodzą i po prostu ciekną.

Małe rozmiary, pełna szczelność i znakomita ochrona termiczna dedykują kubek COSMIC do szerokiego spektrum zastosowań, tu podczas wieczornego wypadu w pobliskie mi zielone
tereny, tudzież Lipnika Kopiec, z moim małym kumplem Bubą...

Na kanwie poszukiwania rozwiązania tego problemu, powstały różnego typu korki półautomatyczne. Wyraźnie
rysuje się jednak też tendencja powrotu do korzeni – do początków naczyń termicznych, gdzie korek był po
prostu zatyczką wkręcaną do korpusu.  Rozwiązanie takie jest bezdyskusyjnie najpewniejsze, po prostu w
takich korkach prócz uszczelki,  którą można łatwo wymienić, nie ma co się popsuć. Taki właśnie korek
znajdziemy w omawianym kubku ROCKLAND COSMIC.  Zważając  na  bardzo  udany korpus  kubka,  dobrze
wykonany z wysokiej klasy materiałów, jest to jego świetne uzupełnienie.

Korpus korka wykonano w całości z tworzyw sztucznych. Na dolną część składa się gwint, wyposażony w
sylikonową, łatwą do zdjęcia i ewentualnej wymiany, uszczelkę.  Spoglądając od spodu w części centralnej
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dostrzeżemy kolejną, tu płaską, uszczelkę sylikonową. Pod nią znajdują się dwa niewielkie otwory prowadzące
do górnej części korka. Otwory te zasłonięte rzeczową uszczelką w razie zbyt dużego wzrostu ciśnienia pary
w kubku pełnią funkcję zaworu bezpieczeństwa. Jest to bardzo dobre rozwiązanie sprzyjające bezpieczeństwo
użytkownika, aby jednak zadziałało górna część korka musi być rozbieralna, musi umożliwiać upust nadmiaru
gorącej pary.  Tak właśnie jest, górna część korka wykonana z tego samego tworzywa, jest wkręcana do
komory  skrywającej  wspomniane  otwory  wyrównawcze.  Element  ten  przykrywa trwale  z  nim połączona
nasadka wykonana z profilowanej nierdzewnej blachy, w malowaniu danego wariantu kolorystycznego kubka.

Kubek ROCKLAND COSMIC wyposażono w prosty, bezawaryjny, manualny korek, którego korpus wykonano w całości z tworzyw sztucznych. Wyjątkiem jest to (zdjęcie po lewej) górny
czepiec wykonany z blachy nierdzewnej i pomalowany w taki sam sposób jak korpus.

Całość budowy korka kubka ROCKLAND COSMIC jest znakomitym jego uzupełnieniem, podkreślającym jego
bezkompromisowy  charakter.  Trzeba  być  jednak  świadomym  że  wybór  takiego  typu  korka  eliminuje  co
prawda  wrażliwość  na  uszkodzenia  mechaniczne,  jednak  obarczony  on jest  innym problemem – znacznie
większej utraty ciepła podczas otwierania i picia. Jest to jednak cena za kompromis o którym już pisałem,
pomiędzy trwałością, szczelnością, a komfortem użytkowym.  Korek tego typu nie sprawdzi się również w
przypadku kierowców, gdyż do jego otwarcia i zamknięcia wymagane są obie ręce, a po otwarciu nic nie
powstrzyma zawartości kubka przed rozlaniem.

Typ i budowa korka kubka ROCKLAND COSMIC jest znakomitym jego uzupełnieniem, podkreślającym jego bezkompromisowy charakter. Na plus należy również zaliczyć fakt że został on
wyposażony w zawór bezpieczeństwa, odprowadzający w razie takiej konieczności nadmiar gorącej pary. Tu po lewej widać jego otwory ujściowe przykryte sylikonową uszczelką. Pewnym

mankamentem zastosowania takiego typu korka jest konieczność otwierania kubka obiema rękami, a po otwarciu nic nie chroni zawartości kubka przed rozlaniem, co może być
problematyczne w przypadku chęci używania go w samochodzie czy innych pojazdach...

Czas na fakty...
Dobrej jakości materiały, świetne wykonanie, trwały i szczelny korek… ale co ze zdolnością do podtrzymania
zadanej  temperatury  napoju? To jak  dane  naczynie  termiczne  okaże  się  skuteczne  zależy  jak  już  wiemy
również  od czystości  próżni  technicznej  znajdującej  się  pomiędzy ścinkami korpusu.  Spójrzmy na tabelkę
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zawierającej  wyniki z pomiaru zdolności na przestrzeni czasu do podtrzymania wysokiej temperatury napoju
przez kubek ROCKLAND COSMIC...

kubek ROCKLAND COSMIC pomiar zdolności do podtrzymania wysokiej temperatury napoju

l.p. GODZINA POMIARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. START 94,7 °C

2. +1 godzina 84,1 °C

3. +2 godziny 77,1 °C

4. +3 godziny 70,7 °C

5. +4 godziny 65,0 °C

6. +5 godzin 59,8 °C

7. +6 godzin 56,0 °C

8. +7 godzin 51,2 °C

9. +8 godzin 48,3 °C

10. +9 godzin 45,3 °C

11. +10 godzin 43,5 °C

12. +11 godzin 41,0 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA od 17,9°C

Uzyskane wyniki są bardzo dobrej, kubek cechuje dość jednorodna linia spadkowa na przestrzeni kolejnych
godzin, nie ma tu skokowej utraty temperatury, co pośrednio świadczy o szczelności naczynia, ale i wysokiej
klasie czystości próżni technicznej, nie wykazującej tendencji do istotnego przewodnictwa cieplnego.  Tu
pewna  uwaga,  powyższe  wyniki  plasują  model  gdzieś  w  pośrodku  testowanych  przeze  mnie  kubków
termicznych,  nie  tylko  marki  ROCKLAND,  proszę  jednak  pamiętać  że  mamy  do  czynienia  z  kubkiem
wyposażonym  w  manualny,  wkręcany  korek.  Oznaczało  to  konieczność  całkowitego  każdorazowego
wykręcenia korka na czas włożenia termometru, dokonania pomiaru i wykonania zdjęcia. Wiązało się to więc z
dużymi stratami cieplnymi i to właśnie one jak sądzę walnie wpłynęły na zarejestrowane wyniki.

W kubkach  półautomatycznych  nie  dochodzi  do  pełnego  zdjęcia  korka,  a  tylko  otwarcia  małego  otworu
przelewowego, przez który wkładałem termometr. Wydaje się więc wysoce prawdopodobne że gdybyśmy mieli

 8                                                                                                                                                                                                  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
http://www.creativecommons.org/


w przypadku tego korpusu inny typ korka, nie wymagający wykręcania, wyniki byłyby znacznie lepsze, tym
bardziej za uzyskane należy się pochwała modelowi COSMIC. Potwierdza to również poniższa tabelka w której
zestawiono porównanie pomiaru zdolności do podtrzymania wysokiej temperatury napoju przez dwa model
kubków  marki  ROCKLAND,  po  lewej  omawianego  COSMIC,  po  prawej  modelu  LUNA wyposażonego  w
automatyczny korek. 

DANE PORÓWNAWCZE ZDOLNOŚCI DO PODTRZYMANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY KUBKÓW  ROCKLAND

l.p. GODZINA POMIARU / + GODZIN MARKA- MODEL / TEMPERATURA:

ROCKLAND Cosmic 330 ml ROCKLAND Luna 400 ml

1 +0 godzin 94,7 °C 96,6 °C

2 +1 godzin 84,1 °C 94,6 °C

3 +2 godzin 77,1 °C 84,8 °C

4 +3 godzin 70,7 °C 76,6 °C

5 +4 godzin 65,0 °C 72,3 °C

6 +5 godzin 59,8 °C 68,8 °C

7 +6 godzin 56,0 °C 64,1 °C

8 +7 godzin 51,2 °C 58,7 °C

9 +8 godzin 48,3 °C 54,5 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA: 17,9 °C 22,5°C

LINK DO RECENZJI: <<RECENZJA>> <<RECENZJA>>

Jak widzimy różnica jest stosunkowo niewielka, co świadczy świadczy na plus modelu  COSMIC. Jak każde
naczynie  również  i  omawiany  kubek  umożliwia  podtrzymanie  nie  tylko  wysokiej,  ale  tak  samo  niskiej
temperatury  napoju.  Jeśli  dane naczynie  wylegitymowało  się  dobrą  wydajności  pod kątem podtrzymania
temperatury wysokiej, zazwyczaj wypada jeszcze lepiej w przypadku temperatury niskiej...

kubek ROCKLAND COSMIC pomiar zdolności do podtrzymania niskiej temperatury napoju

l.p. GODZINA POMIARU / + GODZIN TEMPERATURA:

1. START 0,9 °C

2. +1 godzina 2,0 °C

3. +2 godziny 2,8 °C

4. +3 godziny 3,4 °C

5. +4 godziny 4,3 °C

6. +5 godzin 5,2 °C

7. +6 godzin 6,0 °C

8. +7 godzin 7,1 °C

9. +8 godzin 8,0 °C

10. +9 godzin 8,6 °C

11. +10 godzin 9,2 °C

12. +11 godzin 10,1 °C

13. +20 godzin 14,1 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA 18,2 °C
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Jak widzimy wspomniana zasada sprawdza się również w przypadku kubka ROCKLAND COSMIC,  model
wylegitymował się znakomitą zdolności do podtrzymania nie tylko wysokiej, ale również niskiej temperatury
napoju i to pomimo względnie dużych strat ciepła podczas wielokrotnego jego otwierania, ze względu na typ
zastosowanego korka. Tak dobre wyniki w testach termicznych potwierdzają znakomite wykonanie modelu,
oraz obecność wysokiej czystości izolatora, jakim jest tu próżnia techniczna.

COSMIC w terenie...
Kubek ROCKLAND COSMIC należy do jednych z najdłużej testowanych przed publikacją recenzji akcesoriów,
otrzymałem go bowiem od firmy RAVEN kilka miesięcy temu, co podobnie jak w przypadku torby biodrowej
również marki ROCKLAND model WAIST  (<<recenzja>>), oraz ręcznika szybkoschnącego TravelTowel Quick-
Dry Towel  (<<recenzja>>) stworzyło okazję do porządnego „pomęczenia ofiary”.  Pomimo że letnia aura może
wydawać się raczej średnio odpowiednia do testowania naczyń termicznych, szczególnie w tym roku gdy lipiec
i sierpień wyjątkowo obfitowały w upały, pamiętajmy że naczynie termiczne zapewni nam dostęp nie tylko do
gorącego, ale i zimnego napoju. 

Jednym  z  pierwszym  wspólnych  wypadów  było  przejście  mojej  ulubionej  w  Beskidzie  Śląskim  Doliny
Wapienicy. Bardzo często gdy brak mi sił lub możliwości wyjścia na dłuższą trasę powracam do tej właśnie
doliny,  o każdej z pór roku. Gdyż o każdej z  nich oferuje inny,  niepowtarzalny wymiar  piękna.  Dolina ta
pomimo bliskości dużej aglomeracji miejskiej, w znacznym stopniu zachowała swój pierwotny charakter, w
szczególności poza najpopularniejszymi ścieżkami w jej górnym odcinku. Najczęściej eksploruję ją na wpół
dzikimi i dzikimi ścieżkami wzdłuż potoku Wapienica, rzadziej Barbara. 

Ruszamy w plener… Beskid Śląski, Dolina Wapienicy, po lewej wlot do doliny, po prawej kaskady na zniszczonym przez nurt potoku Wapienica wodospadzie...

Podczas  tego  pierwszego  wypadu  z  kubkiem ROCKLAND  COSMIC pomimo  dość  wysokich  temperatur
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zdecydowałem się  jednak zabrać ze sobą gorącą herbatę.  Generalnie  zawsze gasi ona lepiej  pragnienie od
słodkich napojów, poza tym przewidywałem że wypad nie skończy się przed zachodem słońca, gdy mimo że w
dzień żar lał się z nieba wieczorami wciąż bywało chłodno.  Pierwszym plusem kubka wynikającym z jego
średniej pojemności, są jego stosunkowo niewielkie rozmiary, tudzież całkowita wysokość wynosząca 18 cm,
dzięki czemu z łatwością mogłem go schować do bocznych kieszeni siatkowych, czy w tym akurat przypadku
przedniej kieszeni plecaka fotograficznego Lowepro Photo Sport 200 AW (<<recenzja>>). Dodam tu jeszcze że
kubek pasuje do typowego uchwytu i pokrowca na bidon.

Plusem kubka wynikającym z jego średniej pojemności, są jego niewielkie rozmiary, tudzież całkowita wysokość wynosząca 18 cm, dzięki czemu z łatwością można go schować do
bocznych kieszeni plecaka, czy nawet większej kieszeni spodni.  Tu po lewej autor podczas odpoczynku, pijąc z omawianego kubka, w rejonie sztucznego zbiornika wodnego Wielka Łąka,

po prawej kaskady na potoku Wapienica w górnym odcinku doliny...

Kolejnym atutem kubka jest jego dobrze wyprofilowany korpus. Lekkie przewężenie w części środkowej i
dalej  rozszerzająca się ku rantowi  linia,  zapewnia znakomity chwyt dla dłoni.  Racząc się  gorącą herbatą
podczas postojów, pomimo że miałem mocno spocone dłonie, kubek nie wyślizgiwał się z dłoni, łatwo dając się
kontrolować. Właśnie skoro mowa o malowaniu… tu niestety tak jak już to omówiłem dość szybko pojawił się
problem z  uszkodzeniem powłoki  lakierniczej  na  dnie  korpusu  i  to  mimo  że  kubek  nie  był  stawiany  na
szorstkich  i  ostrych  kamieniach,  piasku,  czy  innym łatwo  rysującym metal  podłożu… były  to  najczęściej
pniaki, lub trawa. Jednak ze względu na brak porównywalnych uszkodzeń na samym korpusie, a kilkukrotnie
przedzierałem się  z  kubkiem  COSMIC,  wsuniętym do  zewnętrznej  kieszeni  siatkowej  plecaka,  przez  gęste
młodniki  i  zarośla  ostrężyn  czy  malin,  może  to  wskazywać  na  wadę  mojego  egzemplarza,  acz  z  racji
wystąpienia tegoż problemu muszę o tym wspomnieć.
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Beskid Śląski, Dolina Wapienicy – kolejnym atutem kubka jest jego dobrze wyprofilowany korpus. Lekkie przewężenie w części środkowej i dalej rozszerzająca się ku rantowi linia, zapewnia
znakomity chwyt dla dłoni. Za udane uważam również stonowane, ponadczasowe wzornictwo kubka COSMIC, będzie on wyglądał równie dobrze na biurku w pracy, jak i w górach na szlaku. 

Po wielu godzinach wędrówki jak i niosącej wspaniałe doznania kąpieli w krystalicznie czystym nurcie potoku
Wapienica, nadszedł czas powrotu do domu… po kilkunastu godzinach reszta herbaty która pozostała w kubku
COSMIC nadal była ciepła, jednak co znacznie tu ważniejsze  kubek wylegitymował się pełną szczelnością i
wysokim komfortem użytkowym.

Innym razem gdy  temperatury  nawet  mnie  –  fana  gorącej  herbaty  na  szlaku  –  zniechęciły  do  zabierania
gorącego napoju, kubek służył do transportu i podtrzymania niskiej temperatury wody. Jak łatwo się domyślić
również w tej roli okazał się świetnym towarzyszem, nie inaczej było w podróży, gdy celowo zabrałem w nim
do PKS-u kawę. Dlaczego „celowo”? Gdyż kawa jeszcze intensywniej niż herbata powoduje odkładanie się
osadu na ściankach kubka. Od jakości powłoki tego ostatniego zależy czy i jak szybko złapie on niepożądany
zapach, oraz ulegnie przebarwieniu. Tu na plus zadziała bezszwowa technologia wykonania wnętrza kubka,
minimalizując ryzyko odkładania się w szparach spoiny osadu.

Beskid Śląski, Dolina Wapienicy – po kilkunastu godzinach wędrówki herbaty która pozostała w kubku COSMIC wciąż była ciepła, kubek wylegitymował się również pełną szczelnością i
wysokim komfortem użytkowym. Podczas drugiego wypadu z kubkiem COSMIC do Doliny Wapienicy miałem też okazję przetestować bardzo udany ręcznik szybkoschnący marki

Lifeventure model SoftFibre Advance Trek Towel (<<recenzja>>)

Po całym dniu w BUS-ach i PKS-ach, po powrocie do domu, byłem ciekaw czy uda się w pełni usunąć ślady
picia w kubku kawy, w tym z sylikonowej uszczelki, oraz czy kubek nie złapał zapachu. Nic z tych rzeczy,
również tu COSMIC doskonale się zaprezentował. Podróż z kubkiem środkami transportu publicznego, jak i
inne  samochodem,  nakazują  mi  tu  przypomnieć  że  nie  jest  to  model  dedykowany  stricte  dla  tego  typu
zastosowania. W pełni wykręcany, ręczny korek, który determinuje jego trwałość, w tym bowiem przypadku
jest problematyczny w użytkowaniu w ruchomym pojeździe. Kubek wymaga obu wolnych rąk do otwarcia i
zamknięcia,  a wykręcony w pełni korek oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń przed rozlaniem napoju.
Warto o tym pamiętać, gdyż nie jest to model który sprawdzi się w każdym typie zastosowania.

 12                                                                                                                                                                                                  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
http://zyciepisanegorami.pl/recznik-szybkoschnacy-lifeventure-softfibre-advance-trek-towel
http://www.creativecommons.org/


...bo piękno jest wokół nas, nie ważne czy w długich i dalekich, czy bliskich podróżach – kubek ROCKLAND COSMIC zapewni nam zawsze dostęp do gorącego lub zimnego napoju na długie
godziny. Tu podczas marszruty po pobliskich mi terenach zielonych, po lewej Krzywa, po prawej zachód słońca obserwowany z Lipnika Kopiec.

Podsumowanie…
Prosty,  mocny i bezkompromisowy – te trzy słowa najlepiej chyba określają potencjał  kubka ROCKLAND
COSMIC,  nic  więc dziwnego że przy takich  walorach jest  on obecny na rynku od wielu lat.  Wykonany z
wysokiej  klasy  materiałów,  starannie  wykończony,  wyposażony  w  manualny  korek,  który  jest  wykładnią
długotrwałego i bezproblemowego użytkowania. 

Prosty, mocny i bezkompromisowy – te trzy słowa najlepiej chyba określają potencjał kubka ROCKLAND COSMIC, z całą pewnością nie jest to model do wszystkich zastosowań, będzie on
jednak wspaniałym towarzyszem podczas wojaży terenowych, czy to na górskich szlakach, rowerowych wypadach, czy wyjazdu pod namiot.

Podczas minionych kilku miesięcy testowania kubka jednym niuansem jaki wyszedł na jaw była wrażliwość na
zarysowania powłoki lakierniczej w obrębie dna korpusu. Pomimo że może to wyglądać nieestetycznie nie
wpływa  w  żaden  sposób  na  fizyczne  cechy  modelu,  a  tu  kubek ROCKLAND  COSMIC  zaprezentował  się
wyłącznie  z  jak  najlepszej  strony.  Bardzo  dobre  właściwości  termiczne,  zarówno  pod kątem utrzymania
wysokiej, jak i niskiej temperatury, wygodny i pewny chwyt, oraz nie podatne na gromadzenie nalotu wnętrze
korpusu.  Z  całą  pewnością  co  już  kilkukrotnie  podkreślałem  nie  jest  to  kubek  dla  wszystkich,  ani  do
wszystkich  zastosowań,  ze  względu  na  konieczność  otwierania  go  dwoma  dłońmi.  Będzie  on  jednak
wspaniałym towarzyszem podczas wojaży terenowych, czy to na górskich szlakach, rowerowych wypadach,
czy wyjazdu pod namiot.
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Zalety:
• wysoka klasa ochrony termicznej, zarówno w podtrzymaniu wysokiej, jak i niskiej temperatury
• prosty, trwały, komfortowy w użytkowaniu, oraz szczelny korek
• wewnętrzna część korpusu wykonana z jego kawałka blachy
• korpus wykonany z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej
• wysokiej czystości próżnia techniczna w roli izolatora
• wysoka jakość wykonania i wykończenia
• prosty ponadczasowy design
• łatwość utrzymania kubka w czystości
• wzorowy stosunek cena / jakość
• ogólny wysoki komfort użytkowy
• niska waga

Wady:
• podatna na uszkodzenia mechaniczne powłoka lakiernicza w obrębie podstawy kubka (może to dotyczyć tylko testowanego

egzemplarza)

Uwagi:
• kubek ze względu na typ zastosowanego korka wymaga do jego otwierania obu dłoni

Przydatne linki: 

• strona marki ROCKLAND – http://rockland.com.pl/ 
• strona marki ROCKLAND / opis kubka Cosmic kasztanowego – http://rockland.com.pl/sklep/vacuum-flasks-dishes-cutlery/kubek-

termiczny-cosmic-2/
• strona marki ROCKLAND / opis kubka Cosmic – zielonego – http://rockland.com.pl/sklep/naczynia-i-sztucce/kubek-termiczny-cosmic/ 

Recenzje sprzętu marki ROCKLAND w dziale SPRZĘT: 

• kubek termiczny Rockland LUNA 400ml – www.zyciepisanegorami.pl/rockland-luna-400ml
• torba biodrowa ROCKLAND WAIST – www.  zyciepisanegorami.pl/torba-biodrowa-rockland-waist  
•  kijki trekingowe Rockland Rapid Carbo – www.zyciepisanegorami.pl/kijki-rockland-rapid-carbo 
• termos spożywczy / obiadowy Rockland Comet 750ml – www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet 
• miseczki turystyczne / podróżne Rockland 350ml – www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet#miseczki1 
• sztućce turystyczne / podróżne Rockland 3 in 1 Cutlery – www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet#sztucce1
• torba biodrowa ROCKLAND WAIST 1000 – www.zyciepisanegorami.pl/rockland-waist-1000
• termos Rockland Astro 700ml – www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-astro-700ml
• plecak turystyczny Rockland Plume 40 – www.zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-40 
• plecak turystyczny Rockland Plume 35 – www.zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-35 
• ręcznik szybkoschnący ROCKLAND TravelTowel Quick-Dry Towel –  www.zyciepisanegorami.pl/rockland-traveltowel-quick-dry-towel

Do testów dostarczyła firma: 

www.ravenco.eu

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie 
do testów kubka termicznego ROCKLAND COSMIC

tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
05.09.2019

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

 14                                                                                                                                                                                                  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
mailto:zyciepisanegorami@gmail.com
http://www.zyciepisanegorami.pl/
http://www.ravenco.eu/
http://www.zyciepisanegorami.pl/rockland-traveltowel-quick-dry-towel
http://www.zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-35
http://www.zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-40
http://www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-astro-700ml
http://www.zyciepisanegorami.pl/rockland-waist-1000
http://www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet#sztucce1
http://www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet#miseczki1
http://www.zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet
http://www.zyciepisanegorami.pl/kijki-rockland-rapid-carbo
http://www.zyciepisanegorami.pl/torba-biodrowa-rockland-waist
http://www.zyciepisanegorami.pl/torba-biodrowa-rockland-waist
http://www.zyciepisanegorami.pl/rockland-luna-400ml
http://rockland.com.pl/sklep/naczynia-i-sztucce/kubek-termiczny-cosmic/
http://rockland.com.pl/sklep/vacuum-flasks-dishes-cutlery/kubek-termiczny-cosmic-2/
http://rockland.com.pl/sklep/vacuum-flasks-dishes-cutlery/kubek-termiczny-cosmic-2/
http://rockland.com.pl/
http://www.creativecommons.org/
http://www.ravenco.eu/

