
IKEA 365+
messen



IKEA 365+ messen zijn geschikt voor 
dagelijks gebruik. De kwalitatieve messen 
hebben een stevige grip en voldoen aan 
de eisen die koken aan ze stelt. Daarom 
mogen deze messen zeker niet in je keuken 
ontbreken. We geven 15 jaar garantie op de 
functie van IKEA 365+ messen. Dit betekent 
dat ze bij normaal huishoudelijk gebruik 
(snijden van voedsel, eenmaal per dag 
afwassen en regelmatig slijpen) en mits onze 
onderhoudsinstructies gevolgd worden als 
nieuw blijven. Deze garantie is onderhevig 
aan de voorwaarden m.b.t. functionaliteit, 
materialen en afwerking in deze brochure.
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Hoe lang is de garantie geldig?

De garantie voor de IKEA 365+ messen is geldig gedurende 
vijftien (15) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum.

Wat valt onder deze garantie?

Deze garantie dekt functionaliteit, materialen en afwerking van 
alle IKEA 365+ messen. Dit betekent dat bij normaal huishoudelijk 
gebruik en mits onze onderhoudsinstructies gevolgd worden, de 
messen als nieuw blijven werken; ook na 15 jaar gebruik. Onder 
normaal huishoudelijk gebruik verstaan we gebruik (voedsel 
snijden), dagelijks met de hand afwassen en regelmatig slijpen 
van het mes.

De garantie dekt:

Scherpte van het mes. Bij aanschaf is het mes scherp en je kan 
het scherp houden zodat je er dagelijks goed mee kan werken. 
Het lemmet is gemaakt van gehard staal. Je kan het mes tijdens 
de garantieperiode altijd weer net zo scherp slijpen als toen je het 
kocht. Duurzaam heft. Het heft mag niet op zo’n manier scheuren, 
breken of loskomen van het lemmet dat het mes niet meer 
bruikbaar is. Het lemmet mag geen roestvorming vertonen.
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IKEA 365+ koksmes 20 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ koksmes 16 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ mes 14 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ schilmesje 9 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ broodmes 23 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ groentemes 16 cm,
roestvrij staal

IKEA 365+ Chinees hakmes 18 cm
roestvrij staal
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Wat valt niet onder deze garantie?

Deze garantie dekt geen uiterlijke wijzigingen van de messen, 
tenzij dit belangrijk is voor het functioneren van het mes. 
Deze garantie is ook niet van toepassing op messen die 
foutief opgeborgen, verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of 
schoongemaakt werden met de verkeerde schoonmaakmethodes 
of -middelen. Deze garantie dekt geen normale slijtage, 
inkepingen, krassen of schade veroorzaakt door schokken of 
ongelukken. Deze garantie geldt niet als het product buiten of 
in een vochtige omgeving heeft gelegen. Deze garantie dekt 
eventuele gevolgschade niet.

Producten die niet onder de garantie vallen:
Geen.
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Onderhoudsvoorschriften
Reinigen
• Was het mes altijd met de hand af.
• Maak het mes meteen na gebruik schoon en droog. Zo voorkom 
 je lelijke plekken op het lemmet. Ook voorkom je overbrenging  
 van bacteriën van bijvoorbeeld kip op rauwe groente.

Slijpen en wetten
• Een scherp mes is veiliger dan een bot exemplaar. Het mes is  
 gemaakt van roestvrij molybdeen en vandiumstaal en dat  
 maakt het snijvlak hard en duurzaam. Toch dien je het mes  
 regelmatig te slijpen. Bij normaal huishoudelijk gebruik  
 adviseren we eenmaal per week.
• Het materiaal van de messenslijper moet harder zijn dan het  
 materiaal van de lemetten. Kies een keramische messenslijper,  
 een diamanten aanzetstaal of een slijpsteen. Gebruik nooit een  
 messenslijper van roestvrij staal.
• Als het mes erg bot is geworden na langdurig gebruik zonder  
 het regelmatig te slijpen of door onachtzaam gebruik, bestaat  
 de kans dat je het mes moet laten slijpen door een vakman om  
 het snijvlak weer te herstellen.

Opbergen en gebruik van je mes
• Snijd geen bevroren of erg hard voedsel (bijvoorbeeld botten) 
 om te voorkomen dat je het mes verbuigt of dat er scherven  
 van het lemmet afspringen. Voor het snijden in hard voedsel:  
 Trek het mes met een zagende beweging door het voedsel (van  
 voren naar achteren). Beweeg het mes niet van links naar  
 rechts.
• Gebruik altijd een snijplank van hout of kunststof. Gebruik het  
 mes nooit op een oppervlak van glas, porselein of metaal.
• Bewaar je mes in een messenblok of op een magneetlijst aan de  
 wand. Door je mes zo op te bergen bescherm je het snijvlak en  
 verleng je de levensduur van het mes.
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Wat doet IKEA om het probleem te verhelpen

Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te 
verkopen. Als je toch niet tevreden bent over één van onze 
producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden 
of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, 
dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je 
het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product 
dat je in één van onze woonwarenhuizen hebt gekocht.

Toepassing van de plaatselijke wetgeving

Deze garantie biedt je bepaalde rechten en is een aanvulling op de 
in Nederland geldende wetgeving. Je behoud altijd de rechten die 
je op grond van die wetgeving hebt.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt

Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice of als 
je naar de klantenservice in de winkel wilt; het adres van de 
dichtstbijzijnde vestiging vind je in de IKEA catalogus of op  
IKEA.nl
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BEWAAR DE KASSABON
Dit is je aankoopbewijs. Zonder de bon kan  
je geen aanspraak maken op garantie.


