
Madrasser



Hverdagen i hjemmet stiller store krav til 
madrasser og sengebunner. IKEAs madrasser 
og sengebunner gjennomgår omfattende tester 
for å oppfylle våre strenge krav til kvalitet  
og holdbarhet. De er testet i henhold til de 
høyeste standarder for bruk i hjemmet. 
Derfor kan vi gi en 25 års garanti som gjelder 
material- og produksjonsfeil ved madrasser 
og sengebunner som er merket med logoen 
nedenfor. 
Garantien er underlagt de vilkår og beting elser 
som er nevnt i dette garantiheftet.
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Hvor lenge er garantien gyldig?
Garantien for madrasser og andre sengekomponenter er gyldig  
i tjuefem (25) år fra kjøpsdato, og kjøpsbevis må fremvises.

Hva dekkes av garantien?
Denne garantien dekker material- og produksjonsfeil ved følgende 
komponenter ved madrasser og sengebunner, og gjelder fra datoen 
produktet ble kjøpt hos IKEA. Kjøpsbevis må fremvises. Denne 
garantien gjelder kun for bruk i hjemmet. 

• trerammebrudd og fjærbrudd i rammemadrasser
• fjærbrudd i springfjærmadrasser
• kjerner i polyetermadrasser
• ramme- og ribbebrudd i ribbebunner og kontinentalrammer

For at garantien skal være gjeldende, må du melde fra om 
mangelen/feilen innen 3 måneder etter at du oppdaget den.

Produkter som ikke dekkes av garantien 
Garantien gjelder ikke for: 
alle overmadrasser, samt madrassene JÖMNA, JÄRNUDDA og VADSÖ 
madrasser til sovesofaer og barnemadrasser.

Hva vil IKEA gjøre for å rette opp eventuelle feil eller mangler?
IKEA forbeholder seg retten til å undersøke produktet og avgjøre om 
det dekkes av denne garantien. Dersom IKEA vurderer det slik at feilen 
eller mangelen dekkes av garantien, vil IKEA etter eget skjønn enten 
reparere produktet eller erstatte det med et identisk eller tilsvarende 
produkt. Dersom feilen eller mangelen dekkes av garantien, vil IKEA selv 
dekke sine egne kostnader for reparasjoner og deler samt arbeids-  
og reisekostnader for verkstedansatte, forutsatt at det er mulig  



5

å reparere produktet uten ekstraordinære kostnader. Dette gjelder 
ikke for reparasjonsarbeid som ikke er godkjent av IKEA. De erstattede 
delene forblir i IKEAs eie.

Hvis IKEA ikke lenger selger produktet, skaffer vi til veie et passende 
erstatningsprodukt. Det er IKEA som ene og alene avgjør hva som 
utgjør et passende erstatningsprodukt.

Hva dekkes ikke av garantien?
Denne garantien gjelder ikke for produkter som har blitt oppbevart, 
montert eller brukt på feilaktig vis, endret på eller rengjort på feil måte 
eller med uegnede rengjøringsmetoder eller -produkter.

Garantien dekker ikke normal slitasje, kutt, riper eller skader forårsaket 
av støt eller uhell.

Denne garantien gjelder ikke dersom produktet har vært oppbevart 
utendørs eller på et fuktig sted.

Garantien dekker ikke indirekte tap eller følgetap.
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Før første gangs bruk
I begynnelsen kan nye madrasser føles i overkant harde. Gi kroppen en 
måneds tid til å bli vant til madrassen, og for madrassen til å bli kjent 
med kroppen din.

For å få den beste komforten, trenger du dessuten den rette puten.  
Velg en pute som passer deg og den nye madrassen din.

Sammenrullede madrasser gjenoppretter sin opprinnelige form  
i løpet av 3–4 dager.

Alle nye materialer har sin egen særegne lukt, som gradvis forsvinner. 
Lukten forsvinner fortere hvis du lufter og støvsuger madrassene godt.

Komfortgaranti – sov på det i 90 netter
Det tar tid å bli kjent med en ny madrass og finne ut om den er den 
rette for deg – minst en måned. Derfor gir vi deg 90 netter til å sove på 
det. Så hvis du etter en stund oppdager at den er for fast eller myk, bare 
ta den med tilbake til varehuset og prøv en ny. Garantien gjelder ikke 
barnemadrass, madrass til sovesofa og overmadrass når den er kjøpt 
separat. Komfortgaranti gjelder kun ved fremvisning av kjøpsbevis. 

Vedlikehold
Suppler med en overmadrass og madrassbeskytter i passende tykkelse. 
Den gjør sengen mer hygienisk og er enkel å ta av og rengjøre. Noen 
madrasser har vaskbart trekk. Du finner mer informasjon på merke- 
lappen i trekket. Husk å lukke glidelåsen før du vasker madrasstrekket. 
Støvsuging av madrassen fjerner støv og midd. Bruk møbelrens eller 
møbelsjampo til å fjerne flekker.

Ikke brett madrassen. Det kan forårsake skader på springfjærer  
og innvendige materialer.
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Selv den beste madrass gir mindre komfort med årene. Eldre madrasser 
inneholder ofte mye støv og midd, og bør derfor av hygieniske årsaker 
skiftes ut med en ny madrass. Derfor anbefaler vi at du skifter ut 
madrassen hvert åttende til tiende år, selv om madrassene har 25 års 
garanti.

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også 
andre rettigheter i henhold til norsk lov. Disse påvirkes ikke av denne 
garantien.

Trenger du service?
Ta kontakt med IKEA kundesenter på telefon 915 02 340,  
eller ditt nærmeste IKEA-varehus.  
Du finner adressen i IKEA-katalogen og på IKEA.no



TA VARE PÅ KJØPSBEVISET!
Det må fremvises for at garantien skal gjelde.

Dersom noe skulle skje, eller du ikke er fornøyd,  
er det bare å ta kontakt med IKEA på IKEA.no 

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2005/2020. Vi tar forbehold om
 eventuelle trykkfeil.


