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Wanny 
i kabiny prysznicowe

P R E Z E N TA C J A

NEVADA

Oparta na lekkiej konstrukcji ze szk³a i aluminium dwuosobowa

kabina pó³okr¹g³a o wymiarach 120/120 cm z charakterystycznym

seledynowym panelem masa¿owo-parowym. 

W standardzie: szk³o hartowane o gruboœci 6 mm z pow³ok¹ 

RIHO Shield zapobiegaj¹c¹ osadzaniu siê kamienia i brudu, 

6 dysz masa¿owych, 2 halogeny (lub chromoterapia jako opcja

dodatkowa), bateria GROHE ze s³uchawk¹ prysznicow¹, 

górny talerz prysznicowy, 2 siedziska, sterownik elektroniczny 

z wyœwietlaczem LCD, system zamkniêtego obiegu pary.

MAJESTIC

Seria kabin prostok¹tnych z czarnym panelem masa¿owo-parowym,

o wym. 90/90, 100/90, 120/90 i 140/90 cm. W dwóch ostatnich

(120/90 i 140/90) zamontowano system zamkniêtego obiegu pary.

Para jest zasysana w górnej czêœci kabiny i ponownie wt³aczana 

do niej na dole, wraz z nowo wytworzon¹ przez generator par¹. 

To nowatorskie rozwi¹zanie eliminuje tzw. „efekt zimnych stóp”

wynikaj¹cy z faktu, ¿e para zawsze gromadzi siê pod zadaszeniem 

kabiny. Cyrkulacja pary gwarantuje równomierny rozk³ad 

temperatury w ca³ej kabinie.

DOPPIO

Wanna asymetryczna, o wymiarach 180/130 cm, bardzo przestronna

i nowoczesna. Jej nietypowy kszta³t przyci¹ga wzrok, a dope³nie-

niem oryginalnego wizerunku s¹ dwa uchwyty wykonane ze stali

nierdzewnej pokrytej chromem i ulokowane w specjalnych 

zag³êbieniach w najd³u¿szej krawêdzi. Dziêki temu nie zabieraj¹

one cennej przestrzeni wewn¹trz wanny. Doppio wystêpuje 

w wersji lewej i prawej oraz jest dostêpna tak¿e z hydromasa¿em. 

Cena brutto wanny: 2684 z³

LUSSO

Ekskluzywna wanna prostok¹tna o doskona³ej geometrii

zewnêtrznej i wewnêtrznej, charakteryzuj¹ca siê prostot¹ 

kszta³tu i oszczêdnoœci¹ formy, co zgodne jest z najaktualniejszymi

trendami. Wanna Lusso dostêpna jest a¿ w szeœciu rozmiarach:

170/75, 180/80, 180/90, 190/80, 190/90 i 200/90 cm. Cieszy siê

nies³abn¹cym zainteresowaniem polskich klientów. 

Cena brutto: od 1208 z³
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WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

Wanna CLAUDIA z serii Thermae Line

Wanna LAURA z serii Thermae Line

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Czechy, Holandia

Dystrybucja: salony, sklepy i hurtownie z artyku³ami wyposa¿enia

³azienek

Gwarancja: wanny akrylowe, brodziki – 10 lat, 

hydromasa¿ – 2 lata (z mo¿liwoœci¹ wyd³u¿enia do lat 4), 

kabiny prysznicowe – 5 lat, kabiny parowe – 2 lata (z mo¿liwoœci¹

wyd³u¿enia do lat 3)

Aprobaty i certyfikaty: atesty PZH, deklaracje zgodnoœci z norma-

mi, DIN EN ISO 9001:2000

Pozosta³a oferta: kabiny prysznicowe, brodziki, 

parawany nawannowe, meble ³azienkowe, kratki odp³ywowe

RIHO PPOLSKA SSp. zz oo.o.

ul. Zgierska 250/252, 91-364 £ódŸ

tel. 042 250 62 58, faks 042 250 62 57

www.riho.pl, e-mail: biuro@riho.pl
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