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Wanny i kabiny prysznicowe

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

RIHO POLSKA Sp. z o.o.
UL. ZGIERSKA 250/252, 91-364 ŁÓDŹ
TEL. 042 250 62 58, FAKS 042 250 62 57
www.riho.pl, e-mail: handel@riho.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Czechy, Holandia
Dystrybucja: salony, sklepy i hurtownie z artykułami wyposażenia łazienek
Gwarancja: wanny akrylowe, brodziki – 10 lat, hydromasaż – 2 lata (z możliwością
wydłużenia do lat 4), kabiny prysznicowe – 5 lat, kabiny parowe – 2 lata (z możli-
wością wydłużenia do lat 3)
Aprobaty i certyfikaty: atesty PZH, deklaracje zgodności z normami, DIN EN ISO
9001:2000
Pozostała oferta: parawany nawannowe, obudowy i akcesoria do wanien, brodzi-
ki, odpływy liniowe, meble łazienkowe

ATLANTA
Narożna, symetryczna wanna ATLANTA, o wymiarach 140/140 cm, jest wyjątkowo
obszerna dzięki rezygnacji z opatrzonego już w tego typu wannach siedziska w na-
rożniku. Zgodnie z najaktualniejszymi trendami, cechuje ją prostota i czystość formy.
Do ATLANTY można zamówić dodatkowo obudowę frontową oraz hydromasaż. 
Cena brutto: 1500 zł

LISA
Jedna z siedmiu wanien z serii Thermae Line (linia profesjonalnych wanien z hydro-
masażem z akrylu antybakteryjnego), o wymiarach 180/90 cm. Wysoką efektyw-
ność hydromasażu gwarantuje 10 dysz wodnych i 12 dysz powietrznych zasilanych
przez 3 mocne silniki. Wydajne dysze typu SPA zapewniają szczególnie intensyw-
ny masaż pleców, karku, ramion, lędźwi oraz stóp. W cenie są także: zagłówki,
uchwyty, system oczyszczania i oświetlenie halogenowe. 
Cena brutto: 13 960 zł

MAJESTIC
Seria kabin prostokątnych z czarnym lub miętowym panelem masażowo-parowym,
o wym. 90/90, 100/90, 120/90 i 140/90 cm. W dwóch największych (120/90 
i 140/90) zamontowano system zamkniętego obiegu pary. Para jest zasysana 
w górnej części kabiny i ponownie wtłaczana do niej na dole, wraz z nowo wytwo-
rzoną przez generator parą. To nowatorskie rozwiązanie eliminuje tzw. „efekt zim-
nych stóp” wynikający z faktu, że para zawsze gromadzi się pod zadaszeniem ka-
biny. Cyrkulacja pary gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całej kabinie. 
Cena brutto: od 25 010 zł

VERONA
Unikalna kabina masażowo-parowa przeznaczona do zabudowy. Produkowana jest
w wersji dla jednej bądź dwóch osób, w kolorze białym lub pergamon z antybakte-
ryjnej płyty akryl/abs. W wyposażeniu standardowym kabiny znajdują się: turecka
łaźnia parowa, oświetlenie, 12 dysz do masażu, słuchawka i termostat Grohe, desz-
czownica, funkcja wodospadu, alarm, radio oraz elektroniczny sterownik z wy-
świetlaczem LCD. Za dopłatą dostępna jest również funkcja chromoterapii. 
Cena brutto: od 22 940 zł
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Scandic S204
Kabiny z serii Scandic wyróżniają się brakiem profili przyściennych, co sprawia, że ich konstrukcja jest lekka i przej-
rzysta. Wykonane są ze szkła hartowanego, przezroczystego, o grubości 8 mm z powłoką RIHO Shield, zapobie-
gającą osadzaniu się kamienia i brudu, w standardzie. Wysokość kabin – 200 cm.

Polar P204
Seria Polar to wyjątkowe kabiny prysznicowe typu walk-in, czyli otwarte. By do nich wejść, nie trzeba otwierać czy
rozsuwać drzwi. Najlepiej prezentują się postawione bezpośrednio na podłodze (bez brodzika), w której zainstalo-
wano odpływ liniowy (również w ofercie RIHO).
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