ODKRYJ CZYSTĄ FORMĘ

WANNA STILL SQUARE

FUNKCJONALNY DESIGN

ZACHWYCAJĄCY RELAKS

Wanna STILL SQUARE to doskonały przykład
wyjątkowego wzornictwa połączonego z funkcjonalnością.
STILL SQUARE jest bowiem odpowiedzią na odwieczne
pytanie: czy postawić na design, czy może na praktyczność?
Stałe elementy wyposażenia wanny, takie jak odpływ
i przelew, pełnią tutaj dodatkową funkcję, a mianowicie:
dekoracyjną. Nadmiar wody wypływa przez wąską szczelinę
przelewu z chromowanym obrzeżem, a dopasowana
do odpływu kwadratowa pokrywka subtelnie wyrównuje
powierzchnię dna, pięknie się z nim komponując. Ponadto
rant w wannie STILL SQUARE ma tylko 2 cm wysokości!

STYL RIHO
Firma RIHO już od ponad 50 lat utrzymuje mocną pozycję na rynku producentów wyposażenia łazienek. Osiągnęła
to przede wszystkim dzięki gwarancji wysokiej jakości swoich wyrobów oraz dbałości o niepowtarzalny design. Stale
powiększająca się oferta komfortowych wanien akrylowych, w tym najnowszy model wanny STILL SQUARE jest tego
najlepszym przykładem.
STILL SQUARE zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyróżniającego się wzornictwa, wyznacza nowy standard
na rynku wanien akrylowych. Ograniczono wszelkie zbędne ozdobniki, co zaowocowało czystą formą ostatecznego
projektu, który choć prosty jest zarazem niezwykle interesujący.

WYJĄTKOWE DODATKI
Kolekcję STILL SQUARE tworzą nie tylko wspaniałe
wanny, ale i dedykowane im akcesoria: zagłówki, oświetlenie
i bambusowa półka. Zagłówki, poza wygodą i dopracowaniem
detali, wyróżniają się sposobem montażu – przytwierdzane
są do wanny przy pomocy magnesów. Połączenie zagłówka
z oświetleniem wmontowanym w wannę daje niepowtarzalny
efekt. Światło regulowane jest za pomocą czujnika
sensorowego zainstalowanego pod krawędzią wanny.
Można je włączyć jednym ruchem ręki, a także ustawić jego
intensywność.

Nowa kolekcja STILL SQUARE powstała z myślą o jak
najlepszym wypoczynku podczas kąpieli. Projektanci RIHO
stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania wanny nie tylko
ładnej i praktycznej, ale co najważniejsze - wygodnej dla
użytkownika. Rezultatem ich pracy jest nowoczesna wanna
STILL SQUARE, która sprawi, że będziemy tęsknić
za kąpielą jeszcze przed powrotem do domu, po ciężkim
i wyczerpującym dniu.
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*Cena wanny obejmuje syfon Clic-clac.
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WANNA STILL SQUARE LED

Z OŚWIETLENIEM LED I DEDYKOWANYM ZAGŁÓWKIEM
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Name: A

Umiejscowienie oświetlenia

www

Tel: 003113572

A
Z prawej strony

B

Zagłówek w kolorze białym, z akrylową płytką służącą do rozpraszania światła
z zamontowanych w ścianie wanny lamp LED. Zagłówek nie jest źródłem światła.

Kod

Umiejscowienie oświetlenia Wymiary/Objętość

Z lewej strony

Cena**

BR0100500K00130

z prawej strony A

180x80 cm/233 l

2 190,-

BR0100500K00131

z lewej strony

B

180x80 cm/233 l

2 190,-

BR0100500K00132

po obu stronach C

180x80 cm/233 l

2 690,-

BR0200500K00130

z prawej strony A

170x75 cm/192 l

2 090,-

BR0200500K00131

z lewej strony

B

170x75 cm/192 l

2 090,-

po obu stronach C

170x75 cm/192 l

2 590,-

BR0200500K00132

Minimalistyczny
przelew
z chromowanym
rantem.

C

Pokrywka odpływu
z syfonem Clic clac.

Z prawej i lewej strony

**Cena wanny obejmuje syfon Clic-clac, oświetlenie LED i zagłówek/2 zagłówki (w zależności od wybranego wariantu).

AKCESORIA DODATKOWE
Nóżki

Zagłówki magnetyczne

Bambusowa półka do wanny

Kod

Cena

Kod

Kolor

Cena

Kod

Kolor

Cena

01U

79,-

AH21105

Biały

240,-

561601201

Biały

370,-

AH21112

Antracyt

240,-

Ceny w PLN bez VAT (cena wanny obejmuje syfon)

