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WINNIPEG

Artikelnr.
L x B x H

(cm)
Volume**

(ltr)
Gewicht

(kg)
Water hoogte

(cm)
Optie Rihopool***

B010010005 145 x 145 x 47,5 225 28 39 Air / Joy / Flow / Bliss

B010011005 p&p* 145 x 145 x 62 225 38 39 x

Pootset 01U
207093

Mc Alpine
208867

Riho zwart
208711

Viega Multiplex
208873

Viega Mulitplex Trio
208875

Dit hoogglans witte acryl bad heeft een zeshoekvorm, waardoor 
deze diagonaal in de hoek van een badkamer geplaatst dient te 
worden. Achter het bad ontstaat dan een driehoekig aflegvlak. Dit 
bad heeft een unieke vorm in het grote assortiment baden bij RIHO. 
Het bad met een smalle badrand heeft in de ruime binnenvorm een 
verlaagd zitje in de hoek. Een prima familiebad.

Inspectie luik
207019

Hoofdsteun 19
207043

Hoofdsteun 19
207044

11 aerojets 6+6+2 hydrojets 14 aerojets  |  6+6+2 hydrojets 16 aerojets  |  6+6+2 hydrojets

*    Plug&Play zijn versies met verlijmde panelen voor hoek plaatsing. Deze baden zijn inclusief pootset.
**   Het volume van het bad is inclusief het gemiddelde volume van één persoon.
*** Bij Rihopool whirlpoolsystemen is de pootset inbegrepen.

Riho acryl baden zijn gemaakt van hoogwaardig acryl, versterkt en door en door wit van kleur. De acryl baden zijn UV-bestendig. Het materiaal is volledig poriënvrij. 
Kalk hecht slecht waardoor er geen bacteriën achterblijven. Daarom zijn de baden gemakkelijk schoon te maken. Het oppervlak is aangenaam warm.Standaard 
bevat het bad geen potenset en overloop/afvoer.

Bij whirlpools is de 
pootset inbegrepen!

Additioneel aan te schaffen

Optioneel aan te schaffen

Hoofdsteun 23
207051

Hoofdsteun 23
207050

Hoofdsteun 05
207024

Hoofdsteun 05
207025

AIR FLOW JOY BLISS
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Bediening

Service luik

Cleanpool dop

Aero Motor in Joy en Bliss
(Hydro + Aero)

Motor in Air of Flow
(Hydro of Aero)
Hydro motor in Joy en Bliss 
(Hydro + Aero)
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