
Cane-line Tex® 
Materiál, údržba a skladování 

 

  
Materiál 
Cane-line Tex® je potahovaný polyesterový materiál, který je ideální pro venkovní použití a vyžaduje jen minimální údržbu. 
Polštáře vyrobené z materiálu Cane-line Tex® mají vložku s vrstvou QuickDryFoam®, která zaručuje maximální odvádění vlhkosti a cirkulaci vzduchu. To 
umožňuje rychlejší schnutí polštářů, poté, co byly vystaveny dešti nebo jiné formě vlhkosti. Vložka QuickDryFoam® má navíc antibakteriální ochranu, která 
snižuje nebezpečí vzniku hub a plísní na polštáři. 

Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To zaručuje odstranění povrchové 
špíny a nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože jejich odstraňování je pak obtížnější. 
Když polštáře nepoužíváte, je důležité je postavit do svislé polohy. To zaručuje optimální odvádění vlhkosti a tedy minimalizaci rizika vzniku plísní. 
Antibakteriální ochrana uvnitř polštáře je nejúčinnější při jeho správném sušení. 
Pamatujte si, že navzdory antibakteriální ochraně mohou mezi vnitřním a vnějším povlakem stále vznikat plísně, pokud není polštář správně sušený nebo 
čištěný. V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte okamžitě skvrnu teplou mýdlovou vodou a nechte usušit polštář ve svislé poloze. Bílý Cane-line Tex®: 
Bílý nábytek je choulostivější a náchylnější k tvorbě skvrn, a proto vyžaduje pravidelnější čištění. 

Čištění odolných skvrn 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action), případně vysokotlakým čisticím 
zařízením nastaveným na mírný výkon. 
Je vhodné vyjmout vložku polštáře z povlaku a vyprat ji a usušit zvlášť. Dbejte na to, abyste vyčistili obě strany vnějšího povlaku. 
Pamatujte si, že povlaky polštářů se mohou prát v pračce při 30 °C. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní čištění co nejjednodušší. 

Rámy nábytku 
1) Rámy nábytku je nejlepší skladovat uvnitř budovy. 
2) Alternativně se mohou skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde jsou chráněné před povětrnostními vlivy. 
3) A konečně, rámy nábytku se mohou skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která 

může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z rámů nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali 
kondenzaci. 

Polštáře nábytku 
1) Polštáře nábytku je nejlepší skladovat ve větrané místnosti. 
2) Alternativně se mohou skladovat ve skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je zaručena ochrana před 

povětrnostními vlivy a správná ventilace. 
3) Pokud žijete ve vlhkém klimatu, neskladujte polštáře na rámech nábytku, protože by to mohlo zapříčinit růst hub a plísní na jejich povrchu a jarní čištění by 

pak bylo obtížnější. 

Varianty 

  
Hnědá (TXB)   Šedá (TXG)   Bílá (TXW)  Světle šedá 

(TXSL)  
  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Cane-line Natte 
Materiál, údržba a skladování 

 

  
Materiál 
Cane-line Natte je jedinečný materiál vyráběný firmou Sunbrella pro Cane-line. Cane-line Natte kombinuje pevnost normálních tkanin do každého 
počasí s komfortní měkkostí tradičních tkanin Sunbrella, a nabízí tak měkkou, ale přitom odolnou látku. 

Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To zaručuje odstranění 
povrchové špíny a nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože jejich odstraňování je pak obtížnější. 
Když polštáře nepoužíváte, je důležité je vždy postavit do svislé polohy. To zaručuje optimální odvádění vlhkosti a tedy minimalizaci rizika vzniku 
plísní. Antibakteriální ochrana uvnitř polštáře je nejúčinnější při jeho správném sušení. 
Pamatujte si, že navzdory antibakteriální ochraně mohou na vnitřním a vnějším povlaku stále vznikat plísně, pokud není polštář správně sušený 
nebo čištěný. 
V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte okamžitě skvrnu teplou mýdlovou vodou a nechte usušit polštář ve svislé poloze. 

Čištění odolných skvrn 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action), případně vysokotlakým 
čisticím zařízením s mírnou silou. 
Je vhodné vyjmout vložku polštáře z povlaku a vyprat ji a usušit zvlášť. Dbejte na to, abyste vyčistili obě strany vnějšího povlaku. Pamatujte si, že 
povlak polštáře se může prát v pračce při 30 °C. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní čištění co 
nejjednodušší. 

Rámy nábytku 
1) Rámy nábytku je nejlepší skladovat uvnitř budovy. 
2) Alternativně se mohou skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde jsou chráněné před povětrnostními vlivy. 
3) A konečně, rámy nábytku se mohou skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z rámů nábytku, abyste zajistili správnou 
cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Polštáře nábytku 
1) Polštáře nábytku je nejlepší skladovat ve větrané místnosti. 
2) Alternativně se mohou skladovat ve skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je zaručena ochrana před 

povětrnostními vlivy a zároveň správná ventilace. 
3) Neskladujte polštáře na rámech nábytku, protože by to mohlo zapříčinit růst hub a plísní na jejich povrchu a jarní čištění by pak bylo obtížnější. 

Varianty 

 

Černá Šedá Bílá Hnědá Světle šedá 
(YSN98/YS98) (YSN95/YS95) (YSN94/YS94) (YSN93/YS93) (YSN96/YS96) 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Cane-line AirTouch 
Materiál, údržba a skladování 

  
Materiál 
Cane-line AirTouch je 100% akrylová tkanina barvená ve hmotě, vyráběná výhradně pro Cane-line. Během vývoje této tkaniny jsme se zaměřili na 
odolnou tkaninu s pěknou strukturou a s měkkostí, kterou známe z komfortních tkanin Sunbrella. Výsledkem je měkký, ale odolný povrch. Polštáře 
Cane-line AirTouch obsahují pěnový materiál QuickDryFoam®, který zaručuje nejlepší odvádění vlhkosti a cirkulaci vzduchu. Polštář tedy rychleji 
schne, pokud byl vystaven dešti nebo jiné formě vlhkosti. QuickDryFoam® má navíc antibakteriální ochranu, která snižuje nebezpečí růstu hub a 
plísní. 
Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To zaručuje odstranění 
povrchové špíny a nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože jejich odstraňování je pak obtížnější. 
Když polštáře nepoužíváte, je důležité je postavit do svislé polohy. To zaručuje optimální odvádění vlhkosti a tedy minimalizaci rizika vzniku plísní. 
Antibakteriální ochrana uvnitř polštářů je nejúčinnější při jejich správném sušení. 
Pamatujte si, že navzdory antibakteriální ochraně mohou na vnitřním a vnějším povlaku stále vznikat plísně, pokud není polštář správně sušený 
nebo čištěný. V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte okamžitě skvrnu teplou mýdlovou vodou a nechte usušit polštář ve svislé poloze. 

Čištění odolných skvrn 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action), případně 
vysokotlakým čisticím zařízením při nastavení mírného výkonu. Je vhodné vyjmout vložku polštáře z povlaku a vyprat ji a usušit zvlášť. Dbejte na to, 
abyste vyčistili obě strany vnějšího povlaku. Pamatujte si, že povlak polštáře se může prát v pračce při 30 °C. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní čištění co nejjednodušší. 
 

Rámy nábytku 
1. Rámy nábytku je nejlepší skladovat uvnitř budovy. 
2. Alternativně se mohou skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde jsou chráněné před povětrnostními vlivy. 
3. A konečně, rámy nábytku se mohou skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z rámů nábytku, abyste zajistili správnou 
cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Polštáře nábytku 
1. Polštáře nábytku je nejlepší skladovat ve větrané místnosti. 
2. Alternativně se mohou skladovat ve skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je zaručena ochrana před 

povětrnostními vlivy a správná ventilace. 
3. Neskladujte polštáře na rámech nábytku, protože by to mohlo zapříčinit růst hub a plísní na jejich povrchu a jarní čištění by pak bylo obtížnější. 

Varianta 

 

Světle šedá 
(AITL) 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Cane-line SoftTouch® 
Materiál, údržba a skladování 

 

  
Materiál 
Cane-line SoftTouch® je materiál vyráběný výhradně pro Cane-line. SoftTouch® kombinuje pevnost tkanin Cane-line Tex® s komfortní měkkostí tkanin Sunbrella, a nabízí 
tak měkký, ale přitom odolný povrch. Polštáře vyrobené z materiálu Cane-line SoftTouch® mají vložku s vrstvou QuickDryFoam®, která zaručuje maximální odvádění 
vlhkosti a cirkulaci vzduchu. To umožňuje rychlejší schnutí polštářů, poté, co byly vystaveny dešti nebo jiné formě vlhkosti. Vložka Quick-DryFoam® má navíc 
antibakteriální ochranu, která snižuje nebezpečí vzniku hub a plísní na vnitřní a vnější straně polštáře. 
Vzhledem k recyklované povaze této tkaniny se může šarži od šarže lišit její odstín. V tkanině se mohou sporadicky vyskytovat větší nopky – v důsledku drobných 
odchylek v procesu granulace. Tyto nopky jsou nedílnou součástí této inovativní tkaniny. 

Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To zaručuje odstranění povrchové špíny a 
nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože jejich odstraňování je pak obtížnější. Když polštáře nepoužíváte, je důležité je 
vždy postavit do svislé polohy. To zaručuje optimální odvádění vlhkosti a tedy minimalizaci rizika vzniku plísní. Antibakteriální ochrana uvnitř polštářů je nejúčinnější při 
jejich správném sušení. Pamatujte si, že navzdory antibakteriální ochraně mohou na vnitřním a vnějším povlaku stále vznikat plísně, pokud není polštář správně sušený 
nebo čištěný. V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte okamžitě skvrnu teplou mýdlovou vodou a nechte usušit polštář ve svislé poloze. 

Čištění odolných skvrn 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action), případně vysokotlakým čisticím zařízením 
při nastavení mírného výkonu. Je vhodné vyjmout vložku polštáře z povlaku a vyprat ji a usušit zvlášť. Dbejte na to, abyste vyčistili obě strany vnějšího povlaku. 

Pamatujte si, že povlak polštáře se může prát v pračce při 30 °C. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní čištění co nejjednodušší. 

Rámy nábytku 
1) Rámy nábytku je nejlepší skladovat uvnitř budovy. 

2) Alternativně se mohou skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde jsou chráněné před povětrnostními vlivy. 

3) A konečně, rámy nábytku se mohou skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik 

plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z rámů nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Polštáře nábytku 
1) Polštáře nábytku je nejlepší skladovat ve větrané místnosti. 
2) Alternativně se mohou skladovat ve skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je zaručena ochrana před povětrnostními vlivy a 

správná ventilace. 
3) Neskladujte polštáře na rámech nábytku, protože by to mohlo zapříčinit růst hub a plísní na jejich povrchu a jarní čištění by pak bylo obtížnější. 

Varianty 

  
Hnědá (SFTB) Šedá (SFTG) 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Tempotest 
Materiál, údržba a skladování 

 

  

Materiál 
• Akrylová vlákna potažená teflonem, chránící před znečištěním (barvená ve hmotě) • Odolný proti UV záření 

Údržba a čištění 
V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte skvrnu okamžitě teplou mýdlovou vodou a nechte usušit podložku ve svislé poloze. 
Při důkladnějším čištění můžete odstranit všechny povlaky a vyprat v pračce při 30 °C. Dbejte na to, aby byl povlak před vložením polštáře 
do povlaku naprosto suchý. Všechny povlaky lze prát v pračce při 30 °C. 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action). 

Skladování 
Polštáře bez pěnového materiálu QuickDryFoam® NEJSOU vodovzdorné. Dodržujte tyto pokyny pro skladování: 

1) Nejlepší je skladovat polštáře uvnitř budovy. 
2) Alternativně se mohou skladovat ve vodotěsné větrané skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro 

automobil, kde je zaručena ochrana před povětrnostními vlivy a zároveň správná ventilace. 

Varianta 

 

Taupe (Y36)  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Materiál, údržba a skladování 

 

Vybraný PP
 

 

 

 

 

 

 

Materiál 
• 100% polypropylen (PP) • Odolný proti UV záření 

Údržba a čištění 
V případě zašpinění jídlem nebo pitím umyjte skvrnu okamžitě teplou mýdlovou vodou a nechte usušit podložku ve svislé 

poloze. 
Při důkladnějším čištění můžete odstranit všechny povlaky a vyprat v pračce při 30 °C. Dávejte pozor, aby byly povlaky před 
vrácením na polštáře naprosto suché. 
Všechny povlaky lze prát v pračce při 30 °C. 

Čištění odolných skvrn 
Odolné skvrny nebo usazené nečistoty důkladně omyjte doporučeným odstraňovačem skvrn, např. Vanish (Vanish Oxi Action). 

Skladování 
1) Nejlepší je skladovat polštáře uvnitř budovy. 
2) Alternativně se mohou skladovat ve vodotěsné větrané skříni na lůžkoviny, na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro 

automobil, kde je zaručena ochrana před povětrnostními vlivy a zároveň správná ventilace. 

Varianty 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 

Půlnoční modrá (Y57) Marsala (Y59) Olivově zelená 
(Y50) 

Tyrkysová (Y60) 

Šedá (Y55) Hnědá (Y53) Tyrkysová (Y52) 

Zelená (Y176) Modrá 

(Y67) 
Zelená (Y66) 

Šedá / světle šedá (Y115) Link modrá (Y107) Multi modrá 
(Y27) 

Šedá (Y65) 

Multi růžová 
(Y26) 

Modrá 

(Y177) 

Modrá 
(ROBB) 
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Certifikovaný teak 
Materiál, údržba a skladování 

 

  

Materiál 
Teakový nábytek Cane-line se vyrábí z těžby s certifikací WWF-GFTN v Indonésii. To je záruka, že teakové výrobky podporují 
odpovědné lesní hospodářství. Teak má tvrdé dřevo, které je díky svému vysokému obsahu oleje ideální pro venkovní použití. Náš 
teakový nábytek se dodává neopracovaný. Pokud nábytek zůstane neopracovaný, získá teakové dřevo časem patinu a našedlou 
barvu. Jestliže si přejete zachovat původní zlatavou barvu, doporučujeme ošetřit teakový nábytek doporučeným konzervačním 
prostředkem. Pamatujte si, že teakové dřevo je přírodní produkt, a proto se neustále mění. To znamená, že se v důsledku vysychání 
mohou tvořit malé praskliny a že se mohou lamely lehce deformovat. 

Údržba a čištění 
Pokud si přejete zachovat zlatavou barvu, musíte ošetřit nábytek před použitím a potom pravidelně konzervačním prostředkem na teakové 
dřevo. Intervaly ošetřování závisejí na klimatu a na tom, jestli je nábytek umístěný na zakrytém místě, např. pod střechou. Jako obecné 
pravidlo platí, že teakové stolní desky je třeba čistit a ošetřovat přinejmenším několikrát za rok. 
Pokud začne být teakový nábytek na povrchu stříbřitě šedý nebo černý, můžete ho vyčistit doporučeným čisticím prostředkem. Po vyčištění 
a důkladném opláchnutí vodou nechte nábytek uschnout. Když je nábytek úplně suchý, je připravený na ošetření konzervačním 
prostředkem. Pokud byl nábytek delší dobu vystavený povětrnostním vlivům a vznikla patina, může být nutné ji před čištěním a konzervací 
obrousit. 
Čistěte denně vlhkým hadrem, vodou a tekutým čisticím prostředkem. Alternativně je možné nechat nasáknout dřevo roztokem mýdlových 
vloček, aby se na nábytku netvořily snadno skvrny. K čištění teakového nábytku můžete také používat hadr nebo měkkou houbu a vlažnou 
vodu. 
 
Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní čištění co 
nejjednodušší. 
1) Nábytek je nejlepší skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněný před povětrnostními vlivy. 
2) Alternativně může být ponechán venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, 

která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou 
cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Varianta 

  

Teak 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Cane-line Weave® 
Materiál, údržba a skladování 

 

 
Materiál 
Cane-line Weave® je vlákno vyrobené z vysoce trvanlivého polyetylenu (PE) barveného ve hmotě, které je ideální pro venkovní 
používání, protože odolává vlhkosti a velkým výkyvům teploty. Struktura vláken a tkaní zaručují elasticitu a optimální komfort 
sezení. Trvanlivý materiál je odolný proti UV záření a vyžaduje minimální údržbu. Vlákno Cane-line Weave® bylo vyvinuto tak, aby 
odolávalo klimatickým podmínkám kdekoli na světě a aby si materiál mnoho let zachovával svou barvu a tvar. Všechny výrobky 
jsou ručně tkané s vlákny Cane-line Weave®, jehož barva může lehce kolísat, což vytváří pěkný kontrast na povrchu tkaniny. To 
dodává nábytku jedinečný, přírodní a exkluzivní vzhled. 

Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To zaručuje 
odstranění povrchové špíny a nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože jejich 
odstraňování je pak obtížnější. 
Alternativně se může výrobek čistit vysokotlakým čisticím zařízením nastaveným na mírný výkon. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní 
čištění co nejjednodušší. 

1) Nejlepší je skladovat nábytek uvnitř budovy. 
2) Alternativně se může skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněný před povětrnostními 

vlivy. 
3) A konečně, nábytek se může skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili 
správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 

Varianty 

Černá (LS) Přírodní (LU) Taupe (LT) Bílošedá (LW) Moka (LB) Grafit (LG) 

Půlnoční modrá / Šedá / světle šedá 
prachově modrá (BCT) (GIT) 

Přírodní (ALDU) Světle šedá (AIDL) Grafit (GSFTG) Bílá (AWAW) 

Šedá / světle šedá Půlnoční modrá
 prachově modrá / 
(GIAL)  (BCAB) 
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Cane-line Rope 
Materiál, údržba a skladování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál 
Cane-line Rope se vyrábí z tkaného polypropylenu (PP). Materiál má měkký povrch, který poskytuje dobrou podporu a vynikající 
komfort sezení. 
Netahejte silně za materiál, protože by se mohl vytahat a ztratit tvar. 
Cane-line Rope se ideálně hodí pro venkovní použití, je odolný proti UV záření a rychle schne. 

Údržba a čištění 
Protože se výrobek používá delší dobu venku, je důležité jeho pravidelné čištění měkkým kartáčem a mýdlovou vodou. To 
zaručuje odstranění povrchové špíny a nečistot, jako jsou listy, bobule, pyl a ptačí trus dříve, než se mohou nahromadit, protože 
jejich odstraňování je pak obtížnější. 

Skladování 
Nábytek je nejlepší skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněný před povětrnostními vlivy. 
Alternativně může být ponechán venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, 
která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci 
vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Varianty 

 

 

 

 

 

 

 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com.

 

Lanko 
(RSTG) 

Měkké 
lanko 

(ROG) Modrá 
(ROBB) 

Lanko 
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Cane-line HI-Core 
Materiál, údržba a skladování 

  

Materiál 
Cane-line HI-Core je silná krycí deska odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená převážně z akrylátu. Během výroby je materiál 
tažen, čímž se dosahuje elegantního čistého a měkkého povrchu. Krycí deska obecně vyžaduje minimální údržbu. 

Údržba a čištění 
Krycí deska se čistí hadrem z mikrovláken. Většinu skvrn lze odstranit vodou a běžným jemným saponátem na mytí nádobí. Na 
odolnější skvrny může účinkovat ohraničené ošetření koncentrovaným saponátem. 

Desku doporučujeme důkladně čistit nejméně 2-3krát ročně. 
Pokud se vám nelíbí škrábance na desce, můžete je vyhladit kusem velmi jemného smirkového papíru. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat desku, aby byla maximálně chráněná a aby bylo jarní 
čištění co nejjednodušší. 

1. Nejlepší je skladovat desku uvnitř budovy. 
2. Alternativně se může skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněná před povětrnostními vlivy. 
3. A konečně, deska se může skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet 

ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z desky, abyste zajistili 
správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Co nikdy nedělat 
Nikdy nepoužívejte k čištění desek Hi-core brusné nebo obzvlášť agresivní prostředky, např. ocelovou vlnu, brusný prášek nebo 
jiné leštidlo (pro domácí použití), pokud takové prostředky nejsou k tomuto účelu určené, protože by to mohlo způsobit škrábance 
na povrchu a tedy poškodit desku. 

Varianta 

  

Bílá (KW) 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Papírová příze Cane-line 
Materiál, údržba a skladování 

 

 

Materiál 
Papírová příze je trvanlivý a odolný materiál s měkkým povrchem, který napomáhá k dobrému komfortu sezení. Papírová příze se 
dodává v několika barvách a variantách – kulatá a plochá příze, a je určena jen pro vnitřní použití. Papírová příze je přírodní 
materiál, a proto časem získává pěknou přirozenou patinu. Netahejte silně za materiál, protože by se mohl vytahat a ztratit tvar. 
Údržba 
Výrobek vyžaduje minimální údržbu a můžete ho snadno udržovat v čistotě pomocí vlhkého stíracího hadru. To se však nesmí 
provádět příliš často, protože by to mělo negativní vliv na materiál. Používejte neutrální mýdlo bez barviv a vyhýbejte se 
saponátům. Pokud se na materiál vylije barevná kapalina, např. červené víno nebo ovocná šťáva, otřete okamžitě jemně 
zasaženou plochu, aby barva nepronikla do materiálu. 
 
Skladování 
Výrobky opletené papírovou přízí jsou určeny jen pro vnitřní používání, smí se skladovat pouze uvnitř budov a nesmí být vystaveny 
chladu nebo vlhkosti, protože by to mohlo způsobit změnu barvu a tvorbu skvrn. 

Varianty 

 

 

 

 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com.

 

 

Přírodní (FU) Přírodní (PU) Černá 
(PS) 

Černá (FS) 
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Ratan 
Materiál, údržba a skladování 

 

  

Materiál 
Ratan patří do rodiny palem. Ratan je popínavá rostlina, která roste mezi stromy a dalšími rostlinami v deštném 
lese. 
Existuje kolem 600 druhů ratanu. Cane-line používá pro výrobu nábytku pouze ty nejlepší a nejsilnější. 

Trvale udržitelný 
Ratan je neuvěřitelně rychle rostoucí palma, díky čemuž je výborným trvale udržitelným materiálem. Vnější vrstva ratanové rostliny 
se olupuje a používá ke tkaní. Dřevo ratanu se používá pro výrobu nábytku, přičemž díky své ohebnosti a pružnosti umožňuje 
vytvářet jedinečný a velice komfortní design. 

Produkce ratanu za správných podmínek 
Cane-line zaručuje trvalou udržitelnost s ohledem na životní prostředí a lidské vztahy ve společnosti, která má své kořeny hluboce 
zapuštěné v ratanu. 
Veškeré zpracování se provádí v souladu s mezinárodními certifikacemi SA8000 (sociální odpovědnost) a ISO14001 (environmentální 
management). 
Údržba, čištění a skladování 
Ratan je určený jen pro vnitřní používání. Pro čištění a denní údržbu používejte vyždímaný hadr. Jednou až dvakrát za rok vyčistěte bílými 
mýdlovými vločkami a vlažnou vodou; následně otřete zbývající kapalinu suchým hadrem. 

Varianty 

 

Černá (RS) Přírodní (RU) Bílá (RU)  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Nerezová ocel 
Materiál, údržba a skladování 

 

 

Materiál 
Nerezová ocel je nanejvýš trvanlivý materiál, odolný proti povětrnostním vlivům. 

Údržba a čištění 
Přestože je nerezová ocel velice trvanlivý materiál, může se na jejím povrchu vytvořit vrstva rzi. Vrstvu rzi tvoří drobné kovové 
částečky, které ulpívají na povrchu a vypadají jako malé červené tečky. 
Aby vrstva rzi nevznikla, je důležité konzervovat povrch tenkým filmem oleje neobsahujícího kyseliny. To je nutné provést před 
prvním použitím nábytku a pak opakovaně několikrát za rok. Obzvlášť náchylný na tvorbu rzi je nábytek v přímořských oblastech, 
kde vyžaduje častější ošetření, aby si zachoval svůj původní vzhled. 
Olej neobsahující kyseliny nanášejte hadrem bez chlupů. Dávejte pozor, abyste nepoužili příliš mnoho oleje. Nejlepšího účinku se 
dosahuje s velice tenkou vrstvou. Použití nadměrného množství oleje může vést k tomu, že je povrch na omak mastný. 
Vrstvu rzi vytvořenou v důsledku nedostatečné údržby je možné odstranit pomocí běžného leštidla na nerezovou ocel pro 
domácnosti. 
Doporučujeme čistit nábytek pravidelně hadrem z mikrovláken a mýdlovou vodou. 

Skladování 
Na podzim a v zimě doporučujeme chránit nábytek zakrytím. 
Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte 
pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Pokud je to možné, je nejlepší uskladnit nábytek během zimních měsíců uvnitř budovy, aby byl chráněný před povětrnostními vlivy. 

 

Varianta  

 

 

 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 

   

Nerezová ocel (ST) 

mailto:info@cane-line.com


Materiál, údržba a skladování 

 

Keramika 

  

Materiál 
Tyto stolní desky a dlaždice jsou vyrobené z keramiky – extrémně trvanlivého materiálu, který je ideální pro celoroční venkovní 
používání. 
Protože je stolní deska vyrobená z přírodního materiálu, mohou se stůl od stolu lišit barevné odstíny. 
Dlaždice: Na hranách a površích mohou být drsná místa, která vznikají během fází výroby a opracování. 

Zacházení 
Se stolní deskou je třeba po odstranění obalu zacházet opatrně, neusazovat ji silou a nadměrně nenamáhat hrany. 
S keramickými stolními deskami musí vždy manipulovat dvě osoby a po odstranění obalu musí být vždy přenášeny ve svislé 
poloze. 
POZOR! Nesení stolní desky ve vodorovné poloze může zapříčinit vznik prasklin uprostřed stolní desky. 

Údržba a čištění 
Stolní deska se čistí hadrem z mikrovláken. 
Většinu skvrn lze odstranit vodou a běžným jemným saponátem na mytí nádobí. Na odolnější skvrny může účinkovat ohraničené 
ošetření koncentrovaným saponátem. 
Vždy otírejte stůl čistým hadrem. 
Desku doporučujeme důkladně čistit nejméně 2-3krát ročně. 

Skladování 
V podzimních a zimních měsících doporučujeme chránit stolní desku a ostatní nábytek zakrytím. Pamatujte si však, že pod 
zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout 
zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. Pokud je to možné, je nejlepší uskladnit 
stůl během zimních měsíců uvnitř budovy, aby byl skrytý před povětrnostními vlivy. 

 
Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 

 

Varianty 
Velké stolní desky a 
dlaždice 

Čedičově šedá (CA) Betonově šedá (CB) Grafit (CG) Světle šedá (TII) Šedá (TIG) 
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Materiál, údržba a skladování 

 

Sklo
 

 

 

 

 

 

 

Materiál 
Skleněná stolní deska je vyrobená z tvrzeného skla o tloušťce 3 mm, 8 mm, 10 mm nebo 12 mm. 

Stolní desky z barevného nebo mléčného skla 
Horní a spodní strana jsou rozdílné. Horní strana je z mléčného skla a spodní strana je pokrytá barevnou fólií. Nepoškrábejte spodní 
stranu, protože by se mohla poškodit barevná fólie. 

Zacházení 
Se stolní deskou je třeba po odstranění obalu zacházet opatrně, neusazovat ji silou a nadměrně nenamáhat hrany. 
Se skleněnými stolními deskami musí vždy manipulovat dvě osoby. 

Údržba a čištění 
Tyto stolní desky obecně vyžadují jen minimální údržbu. Po použití je otřete vlhkým hadrem z mikrovláken a jemným saponátem. 
Postavení předmětů na stolní desku, např. květiny v květináči, může způsobit škrábance nebo usazeniny vodního kamene. 
Usazeniny vodního kamene je možné odstranit slabým octovým roztokem. 
Posouvání, resp. tlačení věcí s drsnými okraji přes stůl může způsobit poškrábání, které nelze odstranit. 

Skladování 
Nábytek může stát po celý rok venku. Je ale nejlepší ho v zimních měsících nebo během období, kdy ho nepoužíváte, skladovat 
pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto 
nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Varianty 

 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com.

 

Šedohnědé mléčné sklo (GY) Čiré sklo (GG) 
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Vysokotlaký laminát 
Materiál, údržba a skladování 

 

  

Materiál 
Stolní desky z HPL / kompaktního laminátu se vyrábějí z papíru impregnovaného pryskyřicí, který je pod velmi vysoký tlakem 
slisován do silného materiálu s povrchem odolným proti poškrábání. Stolní desky z kompaktního laminátu obecně vyžadují 
minimální údržbu. 
Je přirozené, že okraje stolní desky časem zesvětlají. 
Chcete-li zachovat sytě černou barvu okrajů, ošetřete je trochou lněného oleje. 
Během času se kolem okrajů stolní desky mohou vytvořit drobné praskliny. 

Údržba a čištění 
Stolní deska se čistí vlhkým hadrem z mikrovláken. Většinu skvrn lze odstranit vodou a běžným univerzálním čisticím prostředkem nebo 
saponátem na mytí nádobí. 
Na odolnější skvrny může účinkovat ohraničené ošetření koncentrovaným saponátem. 
Dále doporučujeme 2-3krát ročně důkladně vyčistit celý stůl. 

K čištění laminátových stolních desek nepoužívejte nikdy brusné nebo vysoce agresivní čisticí prostředky, např. ocelovou vlnu, 
prášek na drhnutí nebo jiné leštidlo (pro domácí použití), protože by mohly poškrábat povrch a způsobit neopravitelné poškození 
stolní desky. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat desku, aby byla maximálně chráněná a aby bylo jarní čištění co 

nejjednodušší. 
1) Nejlepší je skladovat desku uvnitř budovy. 
2) Alternativně se může skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněná před povětrnostními vlivy. 
3) A konečně, deska se může skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z desky, abyste zajistili 
správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Varianty 

 

Bílá (HPW) Šedá (HPG)  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Hliník, s práškovým nástřikem 
Materiál, údržba a skladování 

  

Materiál 
Cane-line nabízí širokou řadu nábytku z hliníku s práškovým nástřikem. Práškový nástřik slouží jako ochranná vrstva, která je 
tónovaná v různých barevných odstínech. 
Hliníkový nábytek je ideální pro používání venku i uvnitř budov. 

Údržba a čištění 
Hliníkový nábytek obecně vyžaduje minimální údržbu. 
Pokud je nábytek skladován v blízkosti mořského pobřeží, potřebuje častější čištění s použitím čerstvé vody a mýdla. 
S nábytkem nezacházejte hrubě, aby v něm nevznikly vrypy, protože by se tím mohl poškodit práškový nástřik. K hliníku se může v 
nejhorším případě dostat vlhkost a poškodit koncovou úpravu. 
Vázy, sklenice a podobné předměty mohou zanechat otisky na povrchu, pokud pod nimi delší dobu (několik dnů) zůstane vlhkost. 
Budou-li na stole několik dnů postaveny nebo položeny předměty, dbejte na to, aby byl povrch udržován čistý a suchý. 

Skladování 
Nábytek může zůstávat po celý rok venku, ale nejlepší je ho v zimních měsících nebo během období, kdy ho nepoužíváte, skladovat 
pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto 
nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 
Pokud je to možné, je nejlepší uskladnit nábytek během zimních měsíců uvnitř budovy, aby byl chráněný před povětrnostními vlivy. 

Varianty 

 

Aqua (AA) Prachově modrá (AC) Lávová šedá (AL) Marsala (AP) Černá (AS) 

 

Půlnoční modrá (AB)  Taupe (AT) Bílá (AW)  Olivově zelená (AD)   Světle šedá (Al)  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 

  

mailto:info@cane-line.com


Materiál, údržba a skladování 

 

Břidlice 

 

Materiál 
Než použijete břidlicovou stolní desku, ošetřete ji vždy konzervačním prostředkem. Tím prodloužíte životnost výrobku a zvýšíte jeho 
odolnost proti špíně a nečistotám. 
Před ošetřením se ujistěte, že je stolní deska čistá a suchá. Konzervační prostředek nenanášejte na přímém slunečním světle. 
Konzervační prostředek je možné nanášet štětcem, válečkem nebo hadrem bez chlupů. Dbejte na to, abyste ošetřili horní stranu i 
boční strany stolní desky. Případný přebývající konzervační prostředek otřete nejpozději do jedné hodiny. Nábytek je plně chráněný 
asi po 3 hodinách. 
Tento konzervační prostředek propůjčuje břidlicové stolní desce odolnost proti špíně a povětrnostním vlivům. Aby tato odolnost 
zůstala zachována, je nezbytné ošetřit stůl nejméně dvakrát ročně. Cane-line doporučuje ošetřit nábytek konzervačním prostředkem 
před začátkem další sezóny používání. 

Zacházení 
Se stolem je třeba po odstranění obalu zacházet opatrně, neusazovat ji silou a nadměrně nenamáhat hrany. S břidlicovým nábytkem 
musí vždy manipulovat dvě osoby. 

Údržba a čištění 
Vaše břidlicová stolní deska je od výrobce ošetřena speciálním konzervačním prostředkem, který jí propůjčuje určitou odolnost proti 
špíně, vlhkosti a vodě. Břidlice musí být chráněna před kyselými produkty, protože mohou poškodit povrch. 
Vždy okamžitě odstraňte případně rozlité víno, ovocnou šťávu apod., abyste předešli poškození povrchu. Postavení předmětů na 
stolní desku, např. květiny v květináči, může způsobit škrábance. Nestavte přímo na stolní desku horké předměty. 

Po použití vždy otřete břidlicový stůl vlhkým hadrem z mikrovláken, v případě potřeby s trochou saponátu na mytí nádobí. Na břidlici 
nepoužívejte silné čisticí prostředky, protože by poškodily výrobek. 

Tento stůl vyžaduje pravidelnou údržbu. To znamená přinejmenším dvakrát ročně ošetření konzervačním prostředkem – před 
použitím nábytku na jaře a před jeho uskladněním na zimu. K ošetřování povrchu je možné používat standardní konzervační 
prostředky na přírodní kámen, jako jsou Aqua Mix Natural Sealer, které propůjčují břidlici větší odolnost proti špíně, mastnotě atd. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní 
čištění co nejjednodušší. 

1) Nejlepší je skladovat břidlicový nábytek uvnitř budovy. 
2) Alternativně se může skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněná před povětrnostními vlivy. 
3) A konečně, nábytek se může skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili 
správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci. 

Varianty 
Čtvercová (SL) Kulatá (SL) 

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com. 
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Travertin 
Materiál, údržba a skladování 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiál 
Travertin je přírodní kámen, který je vyleštěný do hladka a lesku. Ve vyleštěném povrchu se mohou vyskytnout menší dutinky nebo 
smršťovací trhlinky a odchylky barvy. Přestože travertin vyžaduje minimální údržbu, doporučuje se alespoň jednou za rok ošetření 
konzervačním prostředkem chránícím proti povětrnostním vlivům. 

Zacházení 
Se stolní deskou je třeba po odstranění obalu zacházet opatrně, neusazovat ji silou a nadměrně nenamáhat hrany. 
S travertinovým nábytkem musí vždy manipulovat dvě osoby. 

Údržba a čištění 
Vaše travertinová stolní deska je od výrobce ošetřena speciálním konzervačním prostředkem, který jí propůjčuje určitou odolnost 
proti špíně, vlhkosti a vodě. 
Travertin musí být chráněn před kyselými produkty, protože mohou poškodit povrch. 
Vždy okamžitě odstraňte případně rozlité víno, ovocnou šťávu apod., abyste předešli poškození povrchu. 
Postavení předmětů na stolní desku, např. květiny v květináči, může způsobit škrábance. 
Nestavte přímo na stolní desku horké předměty. 

Po použití vždy otřete travertinový stůl vlhkým hadrem z mikrovláken, v případě potřeby s trochou tekutého čisticího prostředku. Na 
travertin nepoužívejte silné čisticí prostředky, protože by poškodily výrobek. 

Tento stůl vyžaduje pravidelnou údržbu. To znamená přinejmenším dvakrát ročně ošetření konzervačním prostředkem – před 
použitím nábytku na jaře a před jeho uskladněním na zimu. K ošetřování povrchu je možné používat standardní konzervační 
prostředky na přírodní kámen, jako jsou Aqua Mix Natural Sealer, které propůjčují travertinu větší odolnost proti špíně, mastnotě 
atd. 

Skladování 
Existuje několik způsobů, jak v podzimních a zimních měsících skladovat nábytek, aby byl maximálně chráněný a aby bylo jarní 
čištění co nejjednodušší. 

1) Nejlepší je skladovat travertinový nábytek uvnitř budovy. 
2) Alternativně se může skladovat na kryté terase, dvoře nebo v přístřešku pro automobil, kde je chráněná před povětrnostními 
vlivy. 
3) A konečně, nábytek se může skladovat také venku pod zakrytím. Pamatujte si však, že pod zakrytím nábytku může docházet ke 

kondenzaci, která může zapříčinit vznik plísní. Proto nezapomeňte pravidelně nadzvednout zakrytí z nábytku, abyste zajistili 
správnou cirkulaci vzduchu a minimalizovali kondenzaci.  

Budete-li mít další dotazy, napište e-mail na info@cane-line.com nebo navštivte Cane-line.com.  

Čtvercová (TR) Kulatá (TR) 

Varianty 

mailto:info@cane-line.com

