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Wanny i kabiny 
prysznicowe
Firma RIHO jest producentem artyku ów wy-

posa enia azienek o nowoczesnym desi-

gnie. Nasze wanny, kabiny i meble maj

istotny wp yw na trendy wzornicze w bran y

sanitarnej. Ze wzgl du na ich niepowtarzal-

ny charakter z powodzeniem oferujemy je 

w ca ej Europie. Posiadamy wieloletnie do-

wiadczenie zarówno w produkcji, jak i pro-

jektowaniu. Naszymi najwi kszymi atutami 

s : trafne przewidywanie zmieniaj cych si

gustów i potrzeb klientów oraz wysoka ja-

ko  dostarczanych produktów.

Kabina parowa Nevada wyró nia si  lekk

i przejrzyst  konstrukcj  oraz szklanym pa-

nelem technicznym w kolorze mi towym.

Dost pna jest w 3 rozmiarach: 90 x 90, 

100 x 100 i 120 x 120 cm. W wyposa eniu

standardowym znajduj  si  m.in.: turecka 

a nia parowa, o wietlenie, dysze do masa-

u, deszczownica oraz radio. Ta kabina to 

domowe centrum SPA w zasi gu r ki.

Ergonomiczne kszta ty i profesjonalny sys-

tem hydromasa u to wizytówka wanny 

Daphne z serii Thermae Line. Wydajne mak-

si dysze zasilane przez trzy mocne silniki 

gwarantuj  wysok  efektywno  masa u,

a mi kkie, ob e linie wanny oraz zintegrowa-

ny zag ówek i uchwyty – wygod . Wszystkie 

wanny Thermae Line s  produkowane z p yt

akrylowych z dodatkiem substancji bakte-

riobójczej Microban.

Seria Polar to eleganckie kabiny prysznico-

we typu walk-in. Aby do nich wej , nie 

trzeba otwiera  czy rozsuwa  drzwi. 

Produkujemy je z hartowanego, przezroczy-

stego szk a o grubo ci 8 mm z pow ok

RIHO Shield w standardzie, zapobiegaj c

osadzaniu si  kamienia, myd a i innych nie-

czysto ci. Polar urzeka prostot  i oszcz d-

no ci  formy.
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