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Firma RIHO ju  od ponad 50 lat utrzymuje mocn
pozycj  na rynku producentów wyposa enia azienek. 
Osi gn a to przede wszystkim dzi ki gwarancji 
wysokiej jako ci swoich wyrobów oraz dba o ci 
o niepowtarzalny design. Stale powi kszaj ca si
oferta komfortowych wanien akrylowych, a w tym 
najnowszy model wanny STILL SQUARE
jest tego najlepszym przyk adem.

Nowa wanna 
STILL SQUARE
– pierwsza wanna 
z pod wietlanymi 
zag ówkami
STILL SQUARE zarówno pod wzgl dem funkcjonalno ci, 
jak i wyró niaj cego si  wzornictwa, wyznacza nowy standard 
na rynku wanien akrylowych. 
Sta e elementy wyposa enia wanny, takie jak odp yw i przelew, 
pe ni  tutaj dodatkow  funkcj , a mianowicie: dekoracyjn .
Nadmiar wody wyp ywa przez w sk  szczelin  przelewu 
z chromowanym obrze em, a dopasowana do odp ywu kwadratowa 
pokrywka subtelnie wyrównuje powierzchni  dna, pi knie si  z nim 
komponuj c.
Kolekcj  STILL SQUARE tworz  nie tylko wspania e wanny, 
ale i dedykowane im akcesoria: zag ówki, o wietlenie i bambusowe 
pó ki. Zag ówki, poza wygod  i dopracowaniem detali, wyró niaj
si  sposobem monta u – przytwierdzane s  do wanny przy pomocy 
magnesów. Po czenie zag ówka z o wietleniem wmontowanym 
w wann  daje niepowtarzalny efekt. wiat o regulowane jest za 
pomoc  czujnika sensorowego zainstalowanego pod kraw dzi
wanny. Mo na je w czy  jednym ruchem r ki, a tak e ustawi  jego 
intensywno .

Akrylowe wanny wolnostoj ce 
– Wanny Adore, Admire, Inspire
Luksusowe wanny wolnostoj ce RIHO, wykonane z wysokiej 
jako ci akrylu sanitarnego o grubo ci 5 mm, b d  dum  i ozdob
Twojego salonu k pielowego. Konstrukcja podwójnej ciany 
wzmocnionej w óknem szklanym zapewnia optymaln  izolacj
ciepln . Rama ze stali nierdzewnej z regulowanymi nogami 
gwarantuje stabiln  i precyzyjn  instalacj . Wanny wyposa ono 
w zintegrowany system przelewowo-odp ywowy z clik-clakiem 
w kolorze chrom (PUSH OPEN Technology). Adore, Admire 
i Inspire to idealna alternatywa dla ci kich wanien wolnostoj cych 
wykonanych z konglomeratu. 
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