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Materiale, vedligeholdelse og opbevaring

Varianter

Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt da venligst service@cane-line.com eller besøg Cane-line.com

Vedligeholdelse
Da produktet står udenfor i længere perioder ad gangen, er det vigtigt, at det regelmæssigt rengøres med en blød 
børste, vand og sæbe. Overfladesnavs, som f.eks. nedfaldsblade, bær, pollen og fugleklatter fjernes. Man undgår 
derved, at snavset gror fast og vil være vanskeligt at fjerne.Alternativt kan man anvende en højtryksrenser med 
moderat stråle.

Opbevaring
Vi kan anbefale flere forskellige opbevaringsmuligheder i efterårs- og vintermånederne, som alle er med til at beskytte 
møblerne samt at lette forårsrengøringen.

1) Mest optimalt er at stille møblet indendørs.
2) Alternativet til dette kunne være en overdækket terrasse eller en carport, hvor hynderne bliver skærmet imod vind  
    og vejr.
3) Endelig er den sidste mulighed at lade møblet stå udenfor, men dækket med et møbelcover. Vær opmærksom på,  
    at der under længere tids tildækning kan opstå kondensvand, der kan danne mug og lign. Det er derfor vigtigt at  
    løfte coveret fra møblet, således at luft kan cirkulere og fjerne kondensen.

Materiale
Cane-line Weave® er en fiber af gennemfarvet og slidstærkt polyethylene (PE), der er som skabt til udendørs brug, 
fordi det tåler vand og store temperaturforskelle. Både fibrenes struktur og fletmetoden sikrer spændstighed og opti-
mal siddekomfort. Materialet er UV-resistent og slidstærkt og behøver minimal vedligeholdelse. Cane-line Weave® er 
skabt til vejrforhold over hele verden, og materialet holder farve og facon i mange år. Alle produkter er håndflettede 
med Cane-line Weave® fiberen, som har en let varierende farvetone, som er med til at give spil i overfladen på 
produktet. Dette er med til at give produktet et unikt, naturligt og eksklusivt udtryk.
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