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Krzesła RattaNeo

1325 zł

RattaNeo Dolce Vita k21 krzesło
rattan naturalny

Krzesło importowane z Indonezji 
jest ekskluzywne, wysokie i bardzo 
wygodne. Kolor beżowy, który jest naturalnym 
kolorem rattanu, urozmaica dodatek brązowej 
patyny. Wykonane z najwyższej jakości rattanu, 
którego ręczne polerowanie sprawia, że 
elementy plecionek są gładkie i miłe w dotyku.

Siedziska zapewniają komfort udanego 
wypoczynku. Tapicerka uszyta w kolorze 
brązowym, w odcieniu patynowych przecierek.
Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/29947-krzeslo-z-rattanu-naturalnego-wb04.html


Krzesła RattaNeo

1340 zł

RattaNeo Alhambra k8 krzesło
rattan naturalny

Ekskluzywne krzesło Alhambra z rattanu 
naturalnego (marka RATTANEO) zostało 
wykonane z zachowaniem szczególnej dbałości 
o szczegóły. Bardzo wygodne, dostosowane 
wysokością siedziska (45cm) do stołów 
obiadowych, doskonale komponuje się z 
każdym wnętrzem, również jako wolnostojacy 
fotelik rattanowy.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/244231-krzeslo-rattanowe-alhambra-z-podlokietnikami.html


Krzesła RattaNeo

1475 zł

RattaNeo Dolce Vita k20 krzesło
 rattan naturalny

Krzesło importowane z Indonezji (marki 
RATTANEO) Ekskluzywne, wysokie i bardzo 
wygodne. Kolor beżowy, który jest naturalnym 
kolorem rattanu, urozmaica dodatek brązowej 
patyny. Wykonane z najwyższej jakości rattanu, 
którego ręczne polerowanie sprawia, że 
elementy plecionek są gładkie i miłe w dotyku.

Siedziska zapewniają komfort udanego 
wypoczynku. Tapicerka uszyta w kolorze 
brązowym, w odcieniu patynowych przecierek. 5

http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/244232-krzeslo-rattanowe-dolce-vita-z-podlokietnikami.html


Krzesła RattaNeo

1215 zł

RattaNeo Alhambra k7 krzesło
rattan naturalny

Ekskluzywne krzesło Alhambra z rattanu 
naturalnego (marka RATTANEO) zostało 
wykonane z zachowaniem szczególnej dbałości 
o szczegóły. Polecamy.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/244234-krzeslo-rattanowe-alhambra.html


Krzesła RattaNeo

790 zł

RattaNeo Coral k46 krzesło
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Ze względu na wygodny podłokietnik i lekko 
odchylone do tyłu oparcie, często znajdują 
zastosowanie jako foteliki kupowane do 
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/448369-krzeslo-coral-k45-rattan-naturalny-koniak-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

790 zł

RattaNeo Coral k45 krzesło
miód rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Ze względu na wygodny podłokietnik i lekko 
odchylone do tyłu oparcie, często znajdują 
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/448370-krzeslo-rattanowe-04-11-z-podlokietnikami.html


Krzesła RattaNeo

790 zł

RattaNeo Coral k47 krzesło
oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Ze względu na wygodny podłokietnik i lekko 
odchylone do tyłu oparcie, często znajdują 

9

http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/448371-krzeslo-coral-k45-rattan-naturalny-oliwka-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

790 zł

RattaNeo Coral k48 krzesło
brąz rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Ze względu na wygodny podłokietnik i lekko 
odchylone do tyłu oparcie, często znajdują 
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/448372-krzeslo-coral-k45-rattan-naturalny-braz-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

639 zł

RattaNeo Coral k49 krzesło
miód rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/180000001-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

639 zł

RattaNeo Coral k50 krzesło
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/180000002-krzeslo-coral-k50-rattan-naturalny-koniak-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

639 zł

RattaNeo Coral k51 krzesło
oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/180000003-krzeslo-coral-k51-rattan-naturalny-oliwka-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

639 zł

RattaNeo Coral k52 krzesło
brąz rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/180000004-krzeslo-coral-k52-rattan-naturalny-braz-rattaneo.html


Krzesła RattaNeo

998 zł

RattaNeo Leiden k102 krzesło
jasny brąz rattan naturalny

Krzesło z podłokietnikiem, bardzo wysoka 
jakość produktu. Ergonomiczne, zapewnia 
komfortowy wypoczynek. Poduszka na 
siedzisku wykonana z ekoskóry.

Produkt wykonany z rattanu naturalnego. 
Niewątpliwa ozdoba do każdego wnętrza.

Kolor wybarwienia jasny brąz, neutralny, pasuje 
do wiekszości aranzacji.

Stoły RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/krzesla-rattaneo/180001518-krzeslo-rattanowe-leiden.html


Stoły RattaNeo

3015 zł

RattaNeo Dolce Vita s22 stół
rattan naturalny

Stół importowany z Indonezji jest ekskluzywny, 
duży i bardzo dekoracyjny. Kolor beżowy, który 
jest naturalnym kolorem rattanu, urozmaica 
dodatek brązowej patyny. Wykonany z 
najwyższej jakości rattanu, którego ręczne 
polerowanie sprawia, że elementy plecionek są 
gładkie i miłe w dotyku.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/29946-stol-rattanowy-okragly-wb06-rattan-naturalny.html


Stoły RattaNeo

1935 zł

RattaNeo Alhambra s1 stół
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/244239-stol-rattanowy-alhambra.html


Stoły RattaNeo

1950 zł

RattaNeo Gloria s122 stół rattan
naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/365000-stol-rattanowy-okragly-gloria.html


Stoły RattaNeo

2287 zł

RattaNeo Diamond I s109 stół
rattan naturalny

Śnieżno-białe meble z dizajnerskiej kolekcji 
Diamond, których oryginalny wzór wykreowany 
przez projektantów markowych mebli RattaNeo 
został zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. Mogą być 
stosowane zarówno w salonie, stanowiąc 
dopełnienie wystroju, jak i samodzielnie -
dodając wnętrzu własnego charakteru.

Meble z kolekcji Diamond RattaNeo s ą 
produkowane w stosunkowo małej liczbie 
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180001533-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Stoły RattaNeo

2287 zł

RattaNeo Diamond II s111 stół
rattan naturalny

Śnieżno-białe meble z dizajnerskiej kolekcji 
Diamond, których oryginalny wzór wykreowany 
przez projektantów markowych mebli RattaNeo 
został zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. Mogą być 
stosowane zarówno w salonie, stanowiąc 
dopełnienie wystroju, jak i samodzielnie -
dodając wnętrzu własnego charakteru.

Meble z kolekcji Diamond RattaNeo s ą 
produkowane w stosunkowo małej liczbie 
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180001535-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Stoły RattaNeo

1935 zł

 RattaNeo Coral s136 stół miód
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180019067-stol-rattanowy-alhambra.html


Stoły RattaNeo

1935 zł

RattaNeo Coral s137 stół oliwka
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180019068-stol-rattanowy-alhambra.html


Stoły RattaNeo

1935 zł

RattaNeo Coral s138 stół koniak
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180019069-stol-rattanowy-alhambra.html


Stoły RattaNeo

1935 zł

RattaNeo Coral s139 stół brąz
rattan naturalny

Fotele RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/stoly-rattaneo/180019070-stol-rattanowy-alhambra.html


Fotele RattaNeo

2942 zł

RattaNeo Dolce Vita f16 fotel
rattan naturalny

Fotel importowany z Indonezji 
jest ekskluzywny, duży i bardzo wygodny. Kolor 
beżowy, który jest naturalnym kolorem rattanu, 
urozmaica dodatek brązowej patyny. Wykonany 
z najwyższej jakości rattanu, którego ręczne 
polerowanie sprawia, że elementy plecionek są 
gładkie i miłe w dotyku.

Miękkie poduchy pod plecy, z wypełnieniem 
piankowym, zapewniają komfort udanego 
wypoczynku. Tapicerka uszyta w kolorze 
brązowym, w odcieniu patynowych przecierek.
Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/267-fotel-rattanowy-naturalny-rattan-wb-01.html


Fotele RattaNeo

2973 zł

RattaNeo Valencia f24 fotel
rattan naturalny

Importowany z Indonezji fotel w kolorze 
złotobrązowym jest ekskluzywny, duży i bardzo 
wygodny. Miękkie poduchy pod plecy z 
wypełnieniem piankowym zapewniają komfort 
i udany wypoczynek. Użyty do produkcji rattan 
najwyższej jakości jest ręcznie polerowany, co 
sprawia, że wszystkie drewniane elementy są 
gładkie i miłe w dotyku. Model ten wyróżnia się 
wyjątkowo wysokim oparciem.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/307-fotel-rattanowy-mr-08.html


Fotele RattaNeo

2983 zł

RattaNeo Alhambra f9 fotel
rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.

Proponujemy importowany z Indonezji, 
ekskluzywny, duży i bardzo wygodny fotel w 
kolorze brązowym.

Miękkie poduchy pod plecy, z wypełnieniem 
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/329-fotel-rattanowy-tr-01.html


Fotele RattaNeo

2731 zł

RattaNeo Alhambra f5 fotel
bujany  rattan naturalny

Ekskluzywny, reprezentacyjny fotel na 
biegunach wykonany z rattanu naturalnego. 
Płozy z drewna teakowego. Bardzo wygodny. 
Wysoka jakość produktu.Oprócz opisanych 
walorów użytkowych mebel ten stanowi 
niewątpliwą dekorację, urządzonego w 
dowolnym stylu,wnętrza.

Poduszka na siedzisku (wyposa żona w zamek 
błyskawiczny) w kolorze ciemnego brązu.

Produkt gotowy, importowany z Indonezji -
bezkonkurencyjna jakość wśród foteli na 
biegunach dostępnych na polskim rynku. 
Polecamy.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/41574-fotel-rattanowy-na-biegunach-karomi.html


Fotele RattaNeo

1450 zł

RattaNeo Alhambra f13 fotel
rattan naturalny

Stylowy fotelik REST zosta ł wykonany z 
najwyższej jakosci rattanu, z zachowaniem 
ogromnej staranności. Zaprojektowany z myslą 
o koneserach piękna i sztuki użytkowej. W stu 
procentach naturalny produkt. Niewątpliwa 
ozdoba każdego wnętrza.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/244233-fotel-rattanowy-rest.html


Fotele RattaNeo

1930 zł

RattaNeo Gloria f123 fotel
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/365001-fotel-obiadowy-gloria.html


Fotele RattaNeo

2350 zł

RattaNeo Gloria f124 fotel
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/365002-fotel-rattanowy-gloria.html


Fotele RattaNeo

1990 zł

RattaNeo Beryl f57 fotel bujany
miód rattan naturalny

Wysokiej jakości fotel bujany z rattanu 
naturalnego.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001118-fotel-rattanowy-na-biegunach-0504h.html


Fotele RattaNeo

1990 zł

RattaNeo Beryl f58 fotel bujany
koniak rattan naturalny

Wysokiej jakości fotel bujany z rattanu 
naturalnego.

33

http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001119-fotel-rattanowy-na-biegunach-0504h.html


Fotele RattaNeo

1990 zł

RattaNeo Beryl f59 fotel bujany
oliwka rattan naturalny

Wysokiej jakości fotel bujany z rattanu 
naturalnego.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001120-fotel-rattanowy-na-biegunach-0504h.html


Fotele RattaNeo

1990 zł

RattaNeo Beryl f60 fotel bujany
brąz rattan naturalny

Wysokiej jakości fotel bujany z rattanu 
naturalnego.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001121-fotel-rattanowy-na-biegunach-0504h.html


Fotele RattaNeo

1950 zł

RattaNeo Diamond I f107 fotel
rattan naturalny

Śnieżno-białe meble z dizajnerskiej kolekcji 
Diamond, których oryginalny wzór wykreowany 
przez projektantów markowych mebli RattaNeo 
został zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. 
Zaprojektowane zostały z myślą o 
uniwersalnym zakresie zastosowania, tym 
samym mogą być ozdobą każdego pięknego 
wnętrza. Mogą być stosowane zarówno w 
salonie, stanowiąc dopełnienie wystroju, jak i 
samodzielnie nadające wnętrzu własnego 
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001531-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Fotele RattaNeo

685 zł

RattaNeo Emerald f114 fotel
miód rattan naturalny

Klasyczny, rattanowy markowy fotelik marki 
RattaNeo wykonany z najwyższą dbałością o 
szczegóły. Wyplot z plecionki 3mm, podwójny 
podłokietnik z kija palmy rattanowej i 
wzmocniona konstrukcja zapewnią długotrwałe 
użytkowanie.

Mebel znajdzie zastosowanie w jadalni -
wysokość siedziska (45cm) umożliwia 
korzystanie z fotelików przy stole obiadowym.

Foteliki Emerald są bardzo wygodne, lekkie, 
nadają się do sztaplowania.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001547-fotel-rattanowy-emerald-f114.html


Fotele RattaNeo

685 zł

RattaNeo Emerald f115 fotel
oliwka rattan naturalny

Klasyczny, rattanowy markowy fotelik marki 
RattaNeo wykonany z najwyższą dbałością o 
szczegóły. Wyplot z plecionki 3mm, podwójny 
podłokietnik z kija palmy rattanowej i 
wzmocniona konstrukcja zapewnią długotrwałe 
użytkowanie.

Mebel znajdzie zastosowanie w jadalni -
wysokość siedziska (45cm) umożliwia 
korzystanie z fotelików przy stole obiadowym.

Foteliki Emerald są bardzo wygodne, lekkie, 
nadają się do sztaplowania.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001548-fotel-rattanowy-poker.html


Fotele RattaNeo

685 zł

RattaNeo Emerald f116 fotel
koniak rattan naturalny

Klasyczny, rattanowy markowy fotelik marki 
RattaNeo wykonany z najwyższą dbałością o 
szczegóły. Wyplot z plecionki 3mm, podwójny 
podłokietnik z kija palmy rattanowej i 
wzmocniona konstrukcja zapewnią długotrwałe 
użytkowanie.

Mebel znajdzie zastosowanie w jadalni -
wysokość siedziska (45cm) umożliwia 
korzystanie z fotelików przy stole obiadowym.

Foteliki Emerald są bardzo wygodne, lekkie, 
nadają się do sztaplowania.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001549-fotel-rattanowy-poker.html


Fotele RattaNeo

685 zł

RattaNeo Emerald f117 fotel
brąz rattan naturalny

Klasyczny, rattanowy markowy fotelik marki 
RattaNeo wykonany z najwyższą dbałością o 
szczegóły. Wyplot z plecionki 3mm, podwójny 
podłokietnik z kija palmy rattanowej i 
wzmocniona konstrukcja zapewnią długotrwałe 
użytkowanie.

Mebel znajdzie zastosowanie w jadalni -
wysokość siedziska (45cm) umożliwia 
korzystanie z fotelików przy stole obiadowym.

Foteliki Emerald są bardzo wygodne, lekkie, 
nadają się do sztaplowania.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180001550-fotel-rattanowy-poker.html


Fotele RattaNeo

1948 zł

RattaNeo Coral f66 fotel
bujano-obrotowy miód

Fotel bujano-obrotowy to klasyka w meblach z 
rattanu naturalnego. Wykonany z najwy ższej 
jakości surowca, posiada: podwójny 
podłokietnik, skórzane oploty dekoracyjne, 
maskujące łączenia, mechanizm bujano -
obrotowy na czterech sprężynach.

UWAGA!!Tapicerki w kolorze beżowym, z 
tradycyjnej tkaniny indonezyjskiej.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180019071-fotel-bujano-obrotowy-0501h.html


Fotele RattaNeo

1948 zł

RattaNeo Coral f67 fotel
bujano-obrotowy oliwka

Fotel bujano-obrotowy to klasyka w meblach z 
rattanu naturalnego. Wykonany z najwy ższej 
jakości surowca, posiada: podwójny 
podłokietnik, skórzane oploty dekoracyjne, 
maskujące łączenia, mechanizm bujano -
obrotowy na czterech sprężynach.

UWAGA!!Tapicerki w kolorze beżowym, z 
tradycyjnej tkaniny indonezyjskiej.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180019072-fotel-bujano-obrotowy-0501h.html


Fotele RattaNeo

1948 zł

RattaNeo Coral f68 fotel
bujano-obrotowy koniak

Fotel bujano-obrotowy to klasyka w meblach z 
rattanu naturalnego. Wykonany z najwy ższej 
jakości surowca, posiada: podwójny 
podłokietnik, skórzane oploty dekoracyjne, 
maskujące łączenia, mechanizm bujano -
obrotowy na czterech sprężynach.

UWAGA!!Tapicerki w kolorze beżowym, z 
tradycyjnej tkaniny indonezyjskiej.
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180019073-fotel-bujano-obrotowy-0501h.html


Fotele RattaNeo

1948 zł

RattaNeo Coral f69 fotel
bujano-obrotowy brąz

Fotel bujano-obrotowy to klasyka w meblach z 
rattanu naturalnego. Wykonany z najwy ższej 
jakości surowca, posiada: podwójny 
podłokietnik, skórzane oploty dekoracyjne, 
maskujące łączenia, mechanizm bujano -
obrotowy na czterech sprężynach.

UWAGA!!Tapicerki w kolorze beżowym, z 
tradycyjnej tkaniny indonezyjskiej.

Taborety RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/fotele-rattaneo/180019074-fotel-bujano-obrotowy-0501h.html


Taborety RattaNeo

429 zł

RattaNeo Coral t41 taboret
miód rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Wysokość siedziska (46 cm) pozwala na 
wygodne użytkowanie przy obiadowym stole.
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/446142-taboret-rattanowy-12-14.html


Taborety RattaNeo

429 zł

RattaNeo Coral t42 taboret
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Wysokość siedziska (46 cm) pozwala na 
wygodne użytkowanie przy obiadowym stole.
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/446143-taboret-rattanowy-12-14.html


Taborety RattaNeo

429 zł

RattaNeo Coral t43 taboret
oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Wysokość siedziska (46 cm) pozwala na 
wygodne użytkowanie przy obiadowym stole.
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/446144-taboret-rattanowy-12-14.html


Taborety RattaNeo

429 zł

RattaNeo Coral t44 taboret brąz
rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Wysokość siedziska (46 cm) pozwala na 
wygodne użytkowanie przy obiadowym stole.
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/446145-taboret-rattanowy-12-14.html


Taborety RattaNeo

345 zł

RattaNeo Coral t87 taboret
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Taborety dostępne są w czterech kolorach 
rattanu: miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
brązowym. Wysokość siedziska (46 cm) 
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/180001126-taboret-ratanowy12-18.html


Taborety RattaNeo

345 zł

RattaNeo Coral t88 taboret
oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Taborety dostępne są w czterech kolorach 
rattanu: miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
brązowym. Wysokość siedziska (46 cm) 

50

http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/180001127-taboret-ratanowy12-18.html


Taborety RattaNeo

476 zł

RattaNeo Diamond II t110
taboret rattan naturalny

Śnieżno-białe meble z dizajnerskiej kolekcji 
Diamond, których oryginalny wzór wykreowany 
przez projektantów markowych mebli RattaNeo 
został zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. 
Zaprojektowane zostały z myślą o 
uniwersalnym zakresie zastosowania, tym 
samym mogą być ozdobą każdego pięknego 
wnętrza. Mogą być stosowane zarówno w 
salonie, stanowiąc dopełnienie wystroju, jak i 
samodzielnie nadające wnętrzu własnego 
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/180001534-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Taborety RattaNeo

476 zł

RattaNeo Diamond III t112
taboret rattan naturalny

Meble z dizajnerskiej kolekcji Diamond, których 
oryginalny wzór wykreowany przez 
projektantów markowych mebli RattaNeo zosta ł 
zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. 
Zaprojektowane zostały z myślą o 
uniwersalnym zakresie zastosowania, tym 
samym mogą być ozdobą każdego pięknego 
wnętrza. Mogą być stosowane zarówno w 
salonie, stanowiąc dopełnienie wystroju, jak i 
samodzielnie nadające wnętrzu własnego 

Sofy RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/taborety-rattaneo/180001536-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Sofy RattaNeo

3947 zł

RattaNeo Dolce Vita s17 sofa
2-os rattan naturalny

Dwuosobowa sofa importowana z Indonezji 
jest ekskluzywna, duża i bardzo 
wygodna. Kolor beżowy, który jest naturalnym 
kolorem rattanu, urozmaica dodatek brązowej 
patyny. Wykonana z najwyższej jakości rattanu, 
którego ręczne polerowanie sprawia, że 
elementy plecionek są gładkie i miłe w 
dotyku. Miękkie poduchy pod plecy, z 
wypełnieniem piankowym, zapewniają komfort 
udanego wypoczynku. Tapicerka uszyta w 
kolorze brązowym, w odcieniu patynowych 
przecierek.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/269-sofa-rattanowa-naturalny-rattan-wb-02.html


Sofy RattaNeo

4972 zł

RattaNeo Dolce Vita s18 sofa
3-os rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.

Proponujemy importowaną z Indonezji, 
ekskluzywną i bardzo wygodną sofę 
trzyosobową w kolorze beżowym (naturalny 
kolor rattanu z dodatkiem brązowej patyny).
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/270-sofa-rattanowa-naturalny-rattan-wb-03.html


Sofy RattaNeo

3983 zł

RattaNeo Valencia s30 sofa
2-os rattan naturalny

Importowana z Indonezji sofa w kolorze 
złotobrązowym jest ekskluzywna, duża i bardzo 
wygodna. Miękkie poduchy pod plecy z 
wypełnieniem piankowym zapewniają komfort i 
udany wypoczynek. Użyty do produkcji rattan 
najwyższej jakości jest ręcznie polerowany, co 
sprawia, że wszystkie drewniane elementy są 
gładkie i miłe w dotyku. Model ten wyróżnia się 
wyjątkowo wysokim oparciem.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/315-sofa-rattanowa-mr-11.html


Sofy RattaNeo

4961 zł

RattaNeo Valencia s29 sofa
3-os rattan naturalny

Importowana z Indonezji sofa w kolorze 
złotobrązowym jest ekskluzywna, duża i bardzo 
wygodna. Miękkie poduchy pod plecy z 
wypełnieniem piankowym zapewniają komfort i 
udany wypoczynek. Użyty do produkcji rattan 
najwyższej jakości jest ręcznie polerowany, co 
sprawia, że wszystkie drewniane elementy są 
gładkie i miłe w dotyku. Model ten wyróżnia się 
wyjątkowo wysokim oparciem.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/316-sofa-rattanowa-mr-118.html


Sofy RattaNeo

4981 zł

RattaNeo Alhambra s3 sofa
3-os rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.

Proponujemy importowaną z Indonezji, 
ekskluzywną, dużą i bardzo wygodną sofę w 
kolorze brązowym.

Miękkie poduchy pod plecy, z wypełnieniem 
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/331-sofa-rattanowa-tr-119.html


Sofy RattaNeo

3160 zł

RattaNeo Gloria s125 sofa 2-os
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/365003-sofa-rattanowa-2-os-gloria.html


Sofy RattaNeo

3980 zł

RattaNeo Gloria s126 sofa 3-os
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/365004-sofa-rattanowa-3-os-gloria.html


Sofy RattaNeo

2315 zł

RattaNeo Diamond I s108 sofa
2-os rattan naturalny

Śnieżno-białe meble z dizajnerskiej kolekcji 
Diamond, których oryginalny wzór wykreowany 
przez projektantów markowych mebli RattaNeo 
został zastrzeżony w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Kolekcja Diamond RattaNeo 
charakteryzuje się niebywałym kunsztem 
wykonania i stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego eleganckiego wnętrza. 
Zaprojektowane zostały z myślą o 
uniwersalnym zakresie zastosowania, tym 
samym mogą być ozdobą każdego pięknego 
wnętrza. Mogą być stosowane zarówno w 
salonie, stanowiąc dopełnienie wystroju, jak i 
samodzielnie nadające wnętrzu własnego 

Pufy RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/sofy-rattaneo/180001532-krzeslo-coral-k49-rattan-naturalny-miod-rattaneo.html


Pufy RattaNeo

968 zł

RattaNeo Dolce Vita p14 pufa
rattan naturalny

Ekskluzywna pufa importowana z Indonezji w 
kolorze beżowym, który jest naturalnym 
kolorem rattanu. Wybarwienie 
drewna urozmaica dodatek brązowej patyny. 
Wykonana z najwyższej jakości rattanu, 
którego ręczne polerowanie sprawia, że 
elementy plecionek są gładkie i miłe w 
dotyku. Miękkie siedzisko, z wypełnieniem 
piankowym, zapewnia komfort udanego 
wypoczynku. Tapicerka szyta w kolorze 
brązowym, w odcieniu patynowych przecierek 
lub beżowym.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
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http://meblezrattanu.pl/pufy-rattaneo/272-pufa-rattanowa-naturalny-rattan-wb-05.html


Pufy RattaNeo

965 zł

RattaNeo Valencia p26 pufa
rattan naturalny

Importowany z Indonezji podnóżek w kolorze 
złotobrązowym jest ekskluzywny, nieprzeciętny 
w swej formie. Półmiękka poducha zapewnia 
komfort i udany wypoczynek. Użyty do 
produkcji rattan najwyższej jakości jest ręcznie 
polerowany, co sprawia, że wszystkie 
drewniane elementy są gładkie i miłe w dotyku.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/pufy-rattaneo/319-podnozek-rattanowy-mr-15.html


Pufy RattaNeo

986 zł

RattaNeo Alhambra p6 pufa
rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.

Etażerki RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/pufy-rattaneo/334-pufa-rattanowa-tr-05.html


Etażerki RattaNeo

1057,8 zł

RattaNeo Valencia e23 etażerka
narożna rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.

64

http://meblezrattanu.pl/etazerki-rattaneo/320-etazerka-rattanowa-narozna-mr-63.html


Etażerki RattaNeo

1937,25 zł

RattaNeo Alhambra e12
etażerka rattan naturalny

Etażerka marki RATTANEO gwarantuje 
najwyższą jakość wykończenia. Wykonana w 
Indonezji, wybarwiona na piękny brąz, będzie 
niewątpliwą ozdobą każdego wnętrza. Szuflady 
na rolkach, polakierowane w środku, idealnie 
równa mata rattanowa. Polecamy.

Ławy RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/etazerki-rattaneo/244238-etazerka-rattanowa-alhambra.html


Ławy RattaNeo

1215 zł

RattaNeo Dolce Vita s19 ława
rattan naturalny

Ekskluzywna ława kawowa importowana z 
Indonezji w kolorze beżowym, który jest 
naturalnym kolorem rattanu. Wybarwienie 
drewna urozmaica dodatek brązowej patyny. 
Wykonana z najwyższej jakości rattanu, 
którego ręczne polerowanie sprawia, że 
elementy plecionek są gładkie i miłe w dotyku.

nformacja: Szanowni Klienci, Posiadamy 
niewielkie ilości kolekcji Dolce Vita w kolorze 
oliwkowym. W razie zainteresowania tym 
kolorem, prosimy o kontakt.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
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http://meblezrattanu.pl/lawy-rattaneo/275-lawa-rattanowa-naturalny-ratan-wb-08.html


Ławy RattaNeo

1212 zł

RattaNeo Valencia s28 ława
rattan naturalny

Importowana z Indonezji ława kawowa w 
kolorze złotobrązowym jest ekskluzywna i 
nieprzeciętna w swej formie. Szklany blat 
nadaje łąwie lekkości, a także sprawia, że 
wszystkie rattanowe elementy są dobrze 
widoczne. Użyty do produkcji rattan najwyższej 
jakości jest ręcznie polerowany.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/lawy-rattaneo/317-lawa-rattanowa-mr-12.html


Ławy RattaNeo

1103 zł

RattaNeo Alhambra s4 ława
rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.
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http://meblezrattanu.pl/lawy-rattaneo/332-lawa-rattanowa-tr-03.html


Ławy RattaNeo

1715 zł

RattaNeo Gloria s127 ława
rattan naturalny

Stoliki RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/lawy-rattaneo/365005-lawa-kawowa-gloria.html


Stoliki RattaNeo

975 zł

RattaNeo Dolce Vita s15 stolik
kawowy rattan naturalny

Ekskluzywny kwadratowy stolik importowany z 
Indonezji w kolorze beżowym, który jest 
naturalnym kolorem rattanu. Wybarwienie 
drewna urozmaica dodatek brązowej patyny. 
Wykonany z najwyższej jakości rattanu, którego 
ręczne polerowanie sprawia, że elementy 
plecionek są gładkie i miłe w dotyku.

Informacja: Szanowni Klienci,

Posiadamy niewielkie ilości kolekcji Dolce Vita 
w kolorze oliwkowym. W razie zainteresowania 
tym kolorem, prosimy o kontakt.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/274-stolik-rattanowy-naturalny-rattan-wb-07.html


Stoliki RattaNeo

974 zł

RattaNeo Valencia s25 stolik
kawowy rattan naturalny

Importowany z Indonezji stolik w kolorze 
złotobrązowym jest ekskluzywny i nieprzeciętny 
w swej formie. Szklany blat nadaje stolikowi 
lekkości, a także sprawia, że wszystkie 
rattanowe elementy są dobrze widoczne. Użyty 
do produkcji rattan najwyższej jakości jest 
ręcznie polerowany.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/318-stolik-rattanowy-mr-13.html


Stoliki RattaNeo

954 zł

RattaNeo Alhambra s10 stolik
kawowy rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, co sprawia, że są gładkie i miłe w 
dotyku.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/333-stolik-rattanowy-tr-04.html


Stoliki RattaNeo

1315 zł

RattaNeo Gloria s128 stolik
rattan naturalny
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/365006-stolik-boczny-gloria.html


Stoliki RattaNeo

673 zł

RattaNeo Coral s70 stolik
kawowy miód rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
brązowym. U dołu stolika bardzo praktyczna 
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180001122-stolik-ratanowy-02-15-a.html


Stoliki RattaNeo

673 zł

RattaNeo Coral s72 stolik
kawowy koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180001123-stolik-ratanowy-02-15-a.html


Stoliki RattaNeo

673 zł

RattaNeo Coral s71 stolik
kawowy oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180001124-stolik-ratanowy-02-15-a.html


Stoliki RattaNeo

673 zł

RattaNeo Coral s73 stolik
kawowy brąz rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180001125-stolik-ratanowy-02-15-a.html


Stoliki RattaNeo

673 zł

RattaNeo Coral s120 stolik
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Model Coral s120 charakteryzuje si ę wysokim 
połyskiem.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180007731-stolik-rattanowy-okragly-z-szyba-rt24.html


Stoliki RattaNeo

465 zł

RattaNeo Coral s132 stolik
miód rattan naturalny

Mały, rattanowy mebelek marki RATTANEO. 
Znajdzie zastosowanie jako mały stolik -
pomocnik, stoliczek nocny, podstawa pod 
lampę czy kwiat. Bardzo wysoka jakość 
produktu.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180019063-stolik-kwietnik-pomocnik.html


Stoliki RattaNeo

465 zł

RattaNeo Coral s133 stolik
oliwka rattan naturalny

Mały, rattanowy mebelek marki RATTANEO. 
Znajdzie zastosowanie jako mały stolik -
pomocnik, stoliczek nocny, podstawa pod 
lampę czy kwiat. Bardzo wysoka jakość 
produktu.

80

http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180019064-stolik-kwietnik-pomocnik.html


Stoliki RattaNeo

465 zł

RattaNeo Coral s134 stolik
koniak rattan naturalny

Mały, rattanowy mebelek marki RATTANEO. 
Znajdzie zastosowanie jako mały stolik -
pomocnik, stoliczek nocny, podstawa pod 
lampę czy kwiat. Bardzo wysoka jakość 
produktu.
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180019065-stolik-kwietnik-pomocnik.html


Stoliki RattaNeo

465 zł

RattaNeo Coral s135 stolik brąz
rattan naturalny

Mały, rattanowy mebelek marki RATTANEO. 
Znajdzie zastosowanie jako mały stolik -
pomocnik, stoliczek nocny, podstawa pod 
lampę czy kwiat. Bardzo wysoka jakość 
produktu.

Parawany RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/stoliki-rattaneo/180019066-stolik-kwietnik-pomocnik.html


Parawany RattaNeo

1986,45 zł

RattaNeo Alhambra p11
parawan rattan naturalny

Parawan Alhambra (marka RATTANEO) został 
wykonany z niezwykłą starannością i dbałością 
o szczegóły. Wybarwiony na piękny, 
czekoladowy brąz, będzie niewątpliwą ozdobą 
każdego wnętrza.

Gazetniki RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/parawany/244235-parawan-rattanowy-alhambra.html


Gazetniki RattaNeo

364 zł

RattaNeo Coral g90 gazetnik
miód rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/gazetniki-rattaneo/180001128-stolik-ratanowy-z-gazetnikiem-13-14.html


Gazetniki RattaNeo

364 zł

RattaNeo Coral g91 gazetnik
koniak rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/gazetniki-rattaneo/180001129-stolik-ratanowy-z-gazetnikiem-13-14.html


Gazetniki RattaNeo

364 zł

RattaNeo Coral g92 gazetnik
oliwka rattan naturalny

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Stolik dostępny jest w czterech kolorach: 
miodowym, oliwkowym, koniakowym i 
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http://meblezrattanu.pl/gazetniki-rattaneo/180001130-stolik-ratanowy-z-gazetnikiem-13-14.html


Gazetniki RattaNeo

282 zł

RattaNeo Coral g99 gazetnik
koniak rattan naturalny

Gazetnik wykonany w wysokim standardzie, 
rattan klasy "A". Idealny na upominek 
świateczny.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/gazetniki-rattaneo/180001514-gazetnik-rattanowy-17-11.html


Gazetniki RattaNeo

282 zł

RattaNeo Coral g100 gazetnik
oliwka rattan naturalny

Gazetnik wykonany w wysokim standardzie, 
rattan klasy "A". Idealny na upominek 
świateczny.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Kwietniki RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/gazetniki-rattaneo/180001515-gazetnik-rattanowy-17-11.html


Kwietniki RattaNeo

335 zł

RattaNeo Coral k95 kwietnik
koniak rattan naturalny

Kwietnik wykonany w wysokim standardzie, 
rattan klasy "A". Idealny na upominek 
świateczny.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.
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http://meblezrattanu.pl/kwietniki-rattaneo/180001513-kwietnik-rattanowy-15-29.html


Kwietniki RattaNeo

335 zł

RattaNeo Coral k96 kwietnik
oliwka rattan naturalny

Kwietnik wykonany w wysokim standardzie, 
rattan klasy "A". Idealny na upominek 
świateczny.

Meble rattanowe są lekkie, elaganckie i trwałe. 
Wspaniale komponują się z każdym wystrojem 
wnętrza, wnosząc ze sobą ciepło i przytulny 
klimat domowego ogniska.

Zapewniamy najwyższą jakość rattanu. 
Wszystkie elementy mebli są ręcznie 
polerowane, pokryte dwiema warstwami 
lakieru. Dopuszczalne są drobne różnice w 
wybarwieniu wynikające z naturalnych 
właściwości drewna.

Lustra RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/kwietniki-rattaneo/180001516-kwietnik-rattanowy-15-29.html


Lustra RattaNeo

746 zł

RattaNeo Gloria a129 lustro
rattan naturalny

Oryginalne lustro rattanowe, stylizowane.. 
Wykonane z rattanu i drewna. Dekoracyjne 
oploty skórzane.

Kolor orzechowy.

Lustro dostępne w trzech rozmiarach.
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http://meblezrattanu.pl/lustra/436045-lustro-rattanowe-gloria.html


Lustra RattaNeo

675 zł

RattaNeo Gloria a130 lustro
rattan naturalny

Oryginalne lustro rattanowe, stylizowane.. 
Wykonane z rattanu i drewna. Dekoracyjne 
oploty skórzane.

Kolor orzechowy.

Lustro dostępne w trzech rozmiarach.

Zestawy RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/lustra/436046-lustro-rattanowe-gloria-ii.html


Zestawy RattaNeo

9670 zł

RattaNeo Gloria z131 stół i 4
krzesła rattan naturaly

Akcesoria RattaNeo
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http://meblezrattanu.pl/zestawy/180007784-stol-rattanowy-okragly-gloria.html


Akcesoria RattaNeo

297 zł

RattaNeo Coral a83 mechanizm
fotela bujano-obrotowego

Wysokiej jakości mechanizm do foteli bujano -
obrotowych.Import z Indonezji. Pasuje do 
modeli marki: RattaNeo, Calamus Rotan, Eljot i 
Rattanpol. W komplecie śruby, podkładki 
gumowe, etc. Nowy mechanizm przedłuży 
żywotność foteli na wiele kolejnych lat.
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http://meblezrattanu.pl/rattaneo-akcesoria/180007785-mechanizm-bujano-obrotowy-do-fotela-0501.html

