
IKEA 365+
pannen



Het design van IKEA 365+ roestvrij stalen 
pannen draait om dagelijkse functionaliteit 
en stijl. De pannen zijn uitvoerig getest om 
te voldoen aan onze strenge normen voor 
kwaliteit en duurzaamheid. Daarom bieden 
we 15 jaar garantie op de functie van IKEA 
365+ pannen zonder anti-aanbaklaag en 5 
jaar garantie op die met anti-aanbaklaag. 
Dit betekent dat ze bij normaal huishoudelijk 
gebruik (eenmaal per dag koken) en bij 
het volgen van de onderhoudsinstructies 
na ieder gebruik, als nieuw werken. De 
garantie m.b.t. functionaliteit, materialen en 
afwerking is onderhevig aan de voorwaarden 
in deze brochure
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Hoe lang is de garantie geldig?

De garantie voor de IKEA 365+ pannen van roestvrij staal zonder 
anti-aanbaklaag is geldig gedurende vijftien (15) jaar na de 
oorspronkelijke aankoopdatum.

De garantie voor de IKEA 365+ pannen met anti-aanbaklaag 
is geldig gedurende vijf (5) jaar na de oorspronkelijke 
aankoopdatum. 

Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke kassabon vereist.

Wat valt onder deze garantie?

Deze garantie dekt functionaliteit, materialen en afwerking van 
alle IKEA 365+ pannen. Dit betekent dat bij normaal huishoudelijk 
gebruik en mits onze onderhoudsinstructies gevolgd worden, de 
pannen als nieuw blijven werken. Onder normaal huishoudelijk 
gebruik verstaan we eenmaal per dag met de pan koken en deze 
eenmaal per dag afwassen.

De garantie dekt:
Stabiliteit van de bodem; de bodem van de pannen blijft plat 
om de warmte efficiënt te kunnen geleiden. Wassen in een 
vaatwasser. Dit heeft geen nadelig effect op de functie van 
roestvrijstalen pannen. Let op: producten met een anti-aanbaklaag 
moeten altijd met de hand afgewassen worden.  
Anti-aanbakeigenschappen van anti-aanbakpannen. Dit houdt in 
dat IKEA 365+ pannen met een anti-aanbaklaag eenvoudig schoon 
te maken zijn en dat je met gebruik van een minimale hoeveelheid 
vet minstens 5 jaar met deze pannen kan koken.
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IKEA 365+ pan met deksel 10 l,
roestvrij staal

IKEA 365+ pan met deksel 5 l,
roestvrij staal

IKEA 365+ pan met deksel 3 l,
roestvrij staal

 

IKEA 365+ steelpan met deksel 2 l,
roestvrij staal

 

IKEA 365+ steelpan met deksel 1 l,
roestvrij staal

IKEA 365+ 3-delige pannenset,
roestvrij staal, pan met deksel 5 l, steelpan 
met deksel 2 l en koekenpan Ø28 cm.
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Wat valt niet onder deze garantie?

Deze garantie dekt geen uiterlijke wijzigingen van de pannen, 
tenzij dit belangrijk is voor het functioneren van de pan. Deze 
garantie is ook niet van toepassing op pannen die foutief 
opgeborgen, verkeerd gebruikt zijn, of zijn schoongemaakt met 
verkeerde schoonmaakmethodes of -middelen. Deze garantie dekt 
geen normale slijtage, kerven of krassen of schade veroorzaakt 
door stoten, ongelukken en gebruik van onjuiste spatels in de 
pannen met anti-aanbaklaag. Deze garantie geldt niet als de 
pannen buiten of in een vochtige omgeving hebben gestaan.

Producten die niet onder de garantie vallen:
Geen.

  

IKEA 365+ koekenpan Ø24 cm,
���roestvrij�staal/anti-aanbaklaag.

  

IKEA 365+ koekenpan Ø28 cm,
roestvrij�staal/anti-aanbaklaag.

  

IKEA 365+ grillpan Ø28 cm,
roestvrij�staal/aluminium/anti-aanbaklaag.
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Onderhoudsvoorschriften

• Alle roestvrijstalen pannen zonder anti-aanbaklaag kunnen in de 
vaatwasser.

• Pannen met een anti-aanbaklaag zijn alleen geschikt om 
met de hand af te wassen. De anti-aanbaklaag kan door het 
vaatwasmiddel aangetast worden.

• De pannen mogen nooit met staalwol of schuursponsjes 
schoongemaakt worden, omdat deze het oppervlak van de pan 
kunnen beschadigen.

• Als je met roestvrijstalen pannen zonder anti-aanbaklaag kookt, 
voeg dan altijd wat zout aan het water toe nadat het water aan 
de kook is gebracht. Door zout aan koud water toe te voegen 
kan je zoutplekken krijgen die later tot roestvorming kunnen 
leiden.

• De bodem van een koude pan is altijd iets hol. Door verwarming 
zet de bodem uit en wordt deze vlak. Laat pannen daarom altijd 
eerst langzaam afkoelen, voordat je ze schoonmaakt. Zo krijgt 
de bodem weer zijn oude vorm en voorkom je dat die oneffen 
wordt.

• Verder is het belangrijk dat je pannen nooit laat droog koken, 
omdat de bodem anders krom kan trekken.

• Pannen met een anti-aanbaklaag kunnen door oververhitting 
hun antiaanbakeigenschappen verliezen.

• In pannen met een anti-aanbaklaag heb je weinig of geen vet 
nodig om eten te bereiden. Deze pannen zijn ook eenvoudiger 
schoon te maken, omdat het eten niet aanbrandt en niet aan het 
oppervlak blijft kleven.

• De anti-aanbaklaag is echter wel krasgevoelig. Vandaar dat 
we adviseren alleen houten of kunststof keukengerei zonder 
scherpe randen te gebruiken.

• Zet pannen met een anti-aanbaklaag niet op elkaar om 
krasvorming in de anti-aanbaklaag te voorkomen.

• Gebruik voor het schoonmaken van pannen met een anti-
aanbaklaag een mild afwasmiddel en warm water.



7

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 wettelijke rechten en is een
aanvulling op de in Nederland geldende wetgeving.

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.


