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ceramik a sanitarna, wanny, k abiny prysznicowe
Minimalistyczno-geometryczna estetyka, dbałość o względy ergonomii oraz umiłowanie przestrzeni, widoczne w ponadprzeciętnie głębokich wannach
i ponadprzeciętnie wysokich kabinach, to wizytówka marki RIHO.
Firma RIHO jest holenderskim producentem artykułów wyposażenia łazienek o nowoczesnym designie. Wanny, kabiny i meble marki RIHO mają istotny
wpływ na trendy wzornicze w branży sanitarnej. Z powodzeniem są oferowane w całej Europie już od ponad 35 lat, a w Polsce – od 10. O wysokiej
jakości świadczą długoletnie gwarancje (na wanny – 10 lat, na kabiny i meble – 5 lat) oraz certyfikat jakości DIN EN ISO 9001:2000.

RIHO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zgierska 250/252
91-364 Łódź
tel. 42/250 62 58
fax 42/250 62 57
handel@riho.pl
www.riho.pl

236

Olivia
Ekskluzywna, dwuosobowa wanna akrylowa OLIVIA, o wymiarach 180x120cm, to najnowsza propozycja w serii Thermae Line (linia wanien
przeznaczonych do profesjonalnego hydromasażu). Spośród innych wanien prostokątnych wyróżnia ją niebanalny design. Zmieniony kąt
nachylenia ścian przy samej krawędzi optycznie powiększa wannę i stanowi doskonałe miejsce na umieszczenie przelewu czy sterownika.
Standardowo wyposażona jest w 19 dysz aero, 6 maksi dysz hydro, 14 mini dysz hydro, 2 halogeny, 4 zagłówki, system dezynfekcji oraz wykonanie
antybakteryjne (Microban). Jeden z dłuższych rantów Olivii został specjalnie poszerzony, by pozwolić na swobodny montaż baterii nawannowej. Wanna
wspaniale prezentuje się z dopasowanymi, wygodnymi zagłówkami, które dostępne są w kolorze czarnym i srebrnoszarym.
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Flex

Scandic S402

Panel masażowo-parowy FLEX przeznaczony jest do kabiny własnego projektu, o dowolnej kubaturze z przedziału
1,4 - 4 m3. Usytuowanie, forma i wykończenie takiej kabiny zależą wyłącznie od indywidualnych potrzeb i upodobań.
Panel ten sprawdzi się również w mniejszych łazienkach jako alternatywa dla standardowych kabin parowych. Można
go zamontować na ścianie bądź w narożniku. Dostępny jest w kolorze czarnym oraz miętowym. Do panela producent
oferuje czarne siedziska i szklane drzwi.

Bezprofilowa kabina Scandic S402 typu walk-in zachwyca lekką i przejrzystą konstrukcją. Wykonano ją ze szkła
hartowanego, przezroczystego, o grubości 8 mm, z powłoką RIHO Shield w standardzie, ułatwiającą utrzymanie
szkła w czystości. Kabina dostępna jest w rozmiarach od 100 do 160 cm. Istnieje możliwość dokupienia siedziska oraz
płaskiego brodzika lub odwodnienia prysznicowego.

