
IKEA 365+
knivar



Vardagslivet ställer höga krav på köksknivar. 
IKEA 365+ knivar är gjorda för att användas 
varje dag. Med handtag som ger ett bra grepp 
och en kvalitet som lever upp till kraven i 
vardagens matlagning, är de här knivarna de 
första redskap du bör välja till din kökslåda. 
Vi garanterar att IKEA 365+ knivarna kommer 
att behålla sin funktion i 15 år.  
Det innebär att de kommer att fortsätta 
fungera på samma sätt som när de var nya, 
förutsatt att du följer skötselanvisningarna 
och att de används för normalt hemmabruk 
(för att skära och hacka mat, daglig diskning 
samt regelbunden användning av bryne och 
slipning vid behov). Den här garantin omfattar 
funktions-, material- och produktionsfel 
enligt de villkor som anges i den 
här broschyren.
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Hur länge gäller garantin?

Garantin för IKEA 365+ knivar gäller i femton (15) år från 
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/originalfraktsedel måste 
kunna uppvisas för att garantin ska gälla. 

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla 
knivar i IKEA 365+ serien. Vid normalt hemmabruk och förutsatt 
att våra skötselanvisningar har följts, kommer knivarna att 
fungera lika bra, även efter 15 år, som när de var nya. Normalt 
hemmabruk avser användning (för att skära och hacka mat) 
och daglig rengöring av kniven med handdisk samt regelbunden 
användning av bryne och slipning vid behov. 

Garantin omfattar:

• Knivens skärpa. Kniven ska vara vass när du köper den och du 
kan se till att behålla skärpan så att kniven fungerar ordentligt, 
varje dag. Knivbladet är gjort av stål som härdats så att det 
när som helst under garantiperioden ska gå att slipa kniven så 
att den blir lika vass som när du köpte den. 

• Slitstarkt handtag. Knivens handtag ska inte kunna spricka, 
gå av eller lossna från bladet så att kniven inte längre går att 
använda.

• Ingen korrosion ska uppstå på knivbladet. 
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IKEA 365+ skalkniv 9 cm  
rostfritt stål

IKEA 365+ allkniv 14 cm  
rostfritt stål

IKEA 365+ grönsakskniv 16 cm 
rostfritt stål

IKEA 365+ kockkniv 16 cm  
rostfritt stål

IKEA 365+ kockkniv 20 cm  
rostfritt stål

IKEA 365+ brödkniv 23 cm  
rostfritt stål

IKEA 365+ knivset, 3 delar 
rostfritt stål
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas  
av garantin. Om så är fallet kommer IKEA att reparera den 
defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller 
jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA för reparation, 
reservdelar, arbete och eventuella personalresor, förutsatt att 
produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. 
IKEA åtgärdar endast endast fel och reklamationer så länge 
varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte godkänts av 
IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta 
delar tillfaller IKEA. Om produkten inte längre säljs av IKEA, 
erbjuder IKEA en lämplig ersättningsprodukt. Det är IKEA som 
avgör vad som är en lämplig ersättningsprodukt.

Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte utseendet på kniven såvida det 
inte har en avgörande påverkan på funktionen. Garantin 
täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller 
skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Följ 
våra skötselanvisningar noggrant. Garantin gäller nämligen 
inte produkter som har förvarats felaktigt, använts på ett 
olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter. Garantin gäller inte om produkten har 
placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har 
använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget 
annat angivits. Garantin omfattar inte skador som uppstått 
indirekt eller till följd av användandet av produkten. 
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Skötselanvisningar
Rengöring
• Kniven ska alltid handdiskas. 
• Diska och torka kniven direkt efter användning. Då slipper 

du fula märken på knivbladet och förebygger också risken för 
spridning av bakterier, till exempel från rå kyckling till färska 
grönsaker. 

Bryning och slipning
• En vass kniv är mycket säkrare än en slö kniv. Även om kniven 

är gjord av rostfritt molybdenum/vanadiumstål, vilket innebär 
att eggen är hård och slitstark, ska du ändå se till att bryna 
kniven med jämna mellanrum. Det bör göras en gång i veckan 
vid normalt hushållsbruk. 

• Brynet måste vara av ett hårdare material än själva 
knivbladet. Därför ska du använda ett keramiskt bryne, ett 
brynstål med diamantbeläggning eller en brynsten. Använd 
aldrig ett bryne av rostfritt stål.

• Om kniven har blivit väldigt slö på grund av lång användning 
utan regelbunden användning av bryne eller vårdslös 
hantering, kan du behöva lämna in kniven för professionell 
slipning.

Förvaring och användning av kniven
• Undvik att skära igenom hård mat (till exempel ben eller fryst 

kött) eftersom det kan göra att knivbladet böjs samt ökar 
risken för sprickor i eggen. Om du skär i hård mat: Dra kniven 
fram och tillbaka genom maten. Vrid inte kniven från sida till 
sida.

• Använd alltid en skärbräda av trä eller plast. Skär aldrig på ett 
underlag av glas, porslin eller metall.

• Förvara din kniv i ett knivblock eller på en magnetlist på 
väggen. Rätt förvaring skyddar eggen och förlänger knivens 
livslängd.
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Så här tillämpas nationella eller regionala lagar
Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du 
kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder  
eller regioner. IKEA tillämpar konsumentköplagens och köplagens 
reklamationsrätt. 

Så här når du oss om du behöver hjälp
Kontakta ditt IKEA varuhus eller IKEA kundservice på telefon 
0775-700 500 eller på IKEA.se/kundservice  
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Spara kvittot
Det gäller som inköpsbevis. Du ska kunna uppvisa  
ditt inköpskvitto eller originalfraktsedel för att 
garantin ska gälla.

Om något annat händer, eller om du inte är nöjd med ditt 
köp är du välkommen att kontakta oss på IKEA.se


