
Wanny i kabiny

DOPPIO

Asymetryczna wanna Doppio o wymiarach

180x130 cm to przestronna i nowoczesna

wanna. Jej g³ówny atut to nietypowy kszta³t,

uzyskany dziêki wprowadzonemu zak³óceniu

pomiêdzy liniami wewnêtrznymi i zewnêtrzny-

mi wanny. Uzupe³nieniem s¹ dwa uchwyty,

które wykonano ze stali nierdzewnej pokrytej

chromem i umiejscowiono w specjalnych za-

g³êbieniach w krawêdzi wanny.

LUSSO 

LUSSO to ekskluzywna wanna prostok¹tna

o doskona³ej geometrii zewnêtrznej i we-

wnêtrznej, charakteryzuj¹ca siê prostot¹

kszta³tu i oszczêdnoœci¹ formy, co zgodne

jest z aktualnymi trendami. Dostêpna jest a¿

w szeœciu ró¿nych rozmiarach: 170x75,

180x80, 180x90, 190x80, 190x90 oraz 

200x90 cm.

LISA

Thermae Line to kolekcja sk³adaj¹ca siê

z siedmiu absolutnie wyj¹tkowych, specjali-

stycznych wanien z hydromasa¿em, o pog³ê-

bionych misach oraz specjalnym wyprofilo-

waniu akrylu na dysze. Najpopularniejszym

modelem w linii Thermae jest wanna Lisa

o wymiarach 180x90 cm. Wysoka efektyw-

noœæ hydromasa¿u w tej wannie jest zagwa-

rantowana dziêki 10 dyszom wodnym typu

SPA i 12 dyszom powietrznym zasilanym

przez 3 mocne silniki.

MAJESTIC

Kabina parowa MAJESTIC, o wymiarach

90x90, 100x90, 120x90 oraz 140x90 cm,

przykuwa uwagê lekk¹, przejrzyst¹ konstruk-

cj¹ oraz niecodziennym czarnym panelem

masa¿owo-parowym wykonanym ze szk³a.

Wyposa¿enie kabiny stanowi¹: profesjonalny

sterownik z wyœwietlaczem LCD i radiem,

6 dysz masa¿owych, 2 halogeny (lub chro-

moterapia), bateria GROHE ze s³uchawk¹

prysznicow¹, górny talerz prysznicowy, alarm

i siedzisko w kolorze czarnym. MAJESTIC

wykonana jest ze szk³a hartowanego o gru-

boœci 6 mm z pow³ok¹ RIHO Shield zapobie-

gaj¹c¹ osadzaniu siê kamienia i brudu.

SCANDIC S105 

Kabiny i parawany z serii SCANDIC ce-

chuje oszczêdna i przejrzysta forma uzy-

skana dziêki rezygnacji z profili przy-

œciennych. Zawiasy i wsporniki wykona-

ne s¹ z wytrzyma³ego mosi¹dzu pokryte-

go chromem, a œciany z hartowanego

szk³a o gruboœci 6-8 mm z pow³ok¹

RIHO Shield w standardzie. Model S105

ró¿ni siê od pozosta³ych dwuczêœciowy-

mi, sk³adanymi drzwiami. Jest to niezwy-

kle praktyczne rozwi¹zanie do ma³ych 

³azienek. Drzwi te sk³adaj¹ siê do œrod-

ka, dziêki czemu mo¿na zaoszczêdziæ

cenn¹ przestrzeñ na ich otwieranie,

a sp³ywaj¹ca po szkle woda nie ma mo¿-

liwoœci skapywania poza czêœæ pryszni-

cow¹. Drzwi Scandic S105 dostêpne s¹

w trzech wymiarach: 80x200, 90x200

i 100x200 cm.
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ADRES  F IRMY:

RIHO POLSKA Sp. z o.o. powsta³a ja-

ko spó³ka-córka holenderskiej firmy

RIHO International – producenta arty-

ku³ów wyposa¿enia ³azienek o nowo-

czesnym wzornictwie. Nasze wanny,

kabiny i meble maj¹ istotny wp³yw na

trendy wzornicze w bran¿y sanitarnej.

Ze wzglêdu na ich uniwersalny cha-

rakter z powodzeniem oferujemy je

niemal w ca³ej Europie.
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