
Bathroom
LivingBADEN | WHIRLPOOLS | DOUCHES | MEUBELEN 

Inspiratie 
voor jouw 
badkamer



Met ruim 35 jaar ervaring mogen wij ons dé badkamerproducent noemen met 
een passie voor sanitair. Dat is duidelijk te herkennen aan onze eigentijdse 
ligbaden, whirlpools, douches en badkamermeubels van hoogwaardige 
kwaliteit.

Wij zien de look & feel van de woonkamer 

steeds meer terugkomen in de badkamer. 

Luxe gordijnen, spannende materialen, 

sprekende meubeldecors en mooie lampen. 

De badkamer wordt helemaal aangepast aan 

iemands wensen en eigen stijl. Deze kamer 

wordt dan ook de nieuwe woonkeuken: de 

Bathroom Living. Niet alleen stijlvol, maar 

vooral praktisch en leefbaar. Een plek om tot 

rust te komen, tijd door te brengen en je te 

laten inspireren. 

Met de collecties van Riho creëer je een 

droombadkamer, eigentijds modern of 

tijdloos klassiek. Wij wensen je veel inspiratie 

bij het ontdekken van onze producten en 

badkamerinrichtingen. Heb je vragen, wil je 

advies of wens je meer informatie over Riho 

of onze producten? Neem vooral een kijkje 

op www.riho.com of neem contact met ons 

op via e-mail of telefoon.

WELKOM

Meubel: Livit Velvet Slim +  Bad:  Oval

2 3



4 5

Bad: Oval

Bad: Oval

SOLID SURFACE
MAT & ZACHT

Solid surface is een innovatief materiaal waarmee hedendaagse ontwerpers 

graag werken. Ronde vormen, strakke lijnen, verfijnde modellen, etc. De 

mogelijkheden zijn eindeloos. 

De solid surface collectie van Riho bestaat uit baden, bijpassende waskommen en 
wastafels. Ook is er een douchevloer met een solid surface finish die hier uitstekend 
mee gecombineerd kan worden. Bepaal je stijl en maak je keuze.

Combineer je solid surface 

baden met onze handige zitjes 

of Alcove nisjes in hetzelfde 

hoogwaardige materiaal!

Tip



6 7

DURF JIJ?
De buitenkant van je solid 
bad kun je laten lakken in de 
kleur die je wenst. Goudgeel, 
frisgroen, warmrood, stoer 
zwart…  
In hoogglans of zijdeglans.  
 
Beken kleur en maak een
designstatement in je
badkamer!

Bad: GranadaBad: Biilbao

Bad: Biilbao Bad: Valor B2W

Tip
Trek de solid surface stijl 
helemaal door in je badkamer 
en kies voor de bijhorende 
waskommen in hetzelfde 
hoogstaande materiaal.
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SPARKLE MOOD 
VERFRISSENDE BUBBELS MET  
ONTSPANNENDE MUZIEK       

Een (semi) vrijstaand bad met verfrissende bubbels? 
Vanaf nu is het mogelijk! Voor een aantal vrijstaande 
en back-2-wall baden presenteren we Sparkle Mood. 

Een systeem met een fluisterstille luchtpomp voor 16 
sparkle jets. Een gebruiksvriendelijke volledig vlakke 
bediening op de badrand en LED kleurentherapie  
horen bij de ervaring. En B-Music maakt jouw relaxte 
badmoment compleet want jouw bad speelt je favoriete 
muziek via ingebouwde bluetooth speakers.  

Het systeem heeft een automatische droogblaasfunctie 
en een kwalitatieve pomp. Ventilatieroosters zijn 
hiervoor niet nodig. Slechts een kleine luchtopening.

Sparkle Mood is leverbaar voor
 - Desire Corner

 - Desire Back-2-Wall

 - Modesty

 - Devotion

 - Devotion Back-2-Wall

MODESTY
JOUW COMFORT IS ONZE PRIORITEIT

Dit designbad doet zijn naam eer aan: 
het dubbelwandige bad combineert 
een luxe uitstraling met ligcomfort 
en gebruiksvriendelijkheid, zonder 
excentriek te zijn. Modesty is gemaakt van 
hoogwaardig wit acryl en daarmee weinig 
gevoelig voor kalkaanslag en eenvoudig 
schoon te maken. Dit bad met een strak 
design is licht van gewicht en makkelijk te 
installeren. 

Bad: Modesty

Bad: Devotion Back-2-Wall Sparkle Mood

Bad: Modesty Sparkle Mood
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Tip
Maak jouw relaxte badmoment 
compleet want jouw bad 
speelt je favoriete muziek via 
ingebouwde bluetooth speakers. 



DESIRE
EEN STATEMENT IN JE BADKAMER 

Je beschikt over beperkte ruimte in je badkamer, maar je wilt 

toch een vrijstaand bad? Dan vormt Desire back-2-wall of 

Desire Corner een ideaal alternatief. Dit semivrijstaande bad 

zorgt voor een ruimtelijk effect in de badkamer zonder daarbij 

concessies te doen aan gebruiksgemak. Jarenlang onbezorgd 

badplezier is gegarandeerd.

De mogelijkheid bestaat om dit bad een extra dimensie te geven 
door te kiezen voor de mat witte versie. Ga nog een stapje verder en 
kies voor een mat zwarte afwerking aan de buitenkant en een mat 
witte aan de binnenkant.

Je maakt je badkamer helemaal gezellig als je het bad afwerkt met 
LED-verlichting aan de onderzijde van het bad.

DEVOTION
STRAK EN MINIMALISTISCH

Devotion is een vrijstaand acrylbad met allure. Het combineert 

ligcomfort met een luxe uitstraling. Devotion is gemaakt van 

dubbelwandig, hoogwaardig wit acryl en is daarmee weinig 

gevoelig voor kalkaanslag. Het bad is licht van gewicht en 

eenvoudig te installeren. 

Bad: Desire B2W LED

Bad: Devotion B2W

Tip
Combineer het witte bad met 

een zwarte overloop en pop-up. 

Zo creëer je een uitgesproken 

look. Sterk, basic en helemaal in.
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Bad:  Inspire + Meubel: FromScratch

Bad:  Inspire

INSPIRE
 

Ontspannen na een lange dag? Dat doe je het beste 

door het nemen van een warm bad! Een vrijstaand 

exemplaar ziet er bovendien ontzettend stijlvol uit.

Inspire is een eyecatcher in de badkamer! Het 
ovaalvormige bad is vrijstaand en beschikbaar in twee 
afmetingen. Naast de glanzende versie, is het bad ook 
verkrijgbaar in velvet wit of in de combinatie velvet 
zwart/wit.

Voeg Riho Fall toe aan je bad voor die extra speciale 
touch. Deze geïntegreerde badvuller maakt een losse 
kraan overbodig en zorgt ervoor dat het bad nog 
mooier wordt. Blader door naar de volgende bladzijde 
en ontdek Riho Fall.

Tip
Ultiem ontspannen in bad? Daar 

hoort een wijntje of een goed boek 

bij. Gebruik hiervoor onze Bamboo 

Shelf. Perfect voor alles wat je bij 

de hand wilt hebben als je ontspant 

in een warm bad.

Tip
Leun volledig 

achterover met de 

hoofdsteunen van 

Riho. Zo maak je 

je hoofd helemaal 

leeg en  kom je 

volledig tot rust.



RIHO FALL
BADVULLER MET OVERLOOP 

Populair bij Riho is de Riho Fall. Een badvuller weggewerkt in de overloop 

van het bad. Een kraan zonder kraan zeg maar. De badvuller zit stijlvol strak 

en vlak in de badwand en past in elke moderne badkamer. Geen losse of 

uitstekende kranen. Daarom is de Riho Fall zeer geschikt voor vrijstaande- en 

semi-vrijstaande baden. 

Leverbaar voor 
Devotion - Modesty - Inspire - Adore - Desire 

back-2-wall - Desire corner - Rethink Cubic 

Rethink Space - Still Shower - Still Smart 

Still Square

Chrome

Brushed

Gloss White

Matt Black

Matt White

Bad: Devotion Riho Fall

Tip
Wil je een Riho bad laten stralen 

in al zijn eenvoud? Kies dan 

voor een Riho Fall badvuller. 

Deze verborgen kraan zet je bad 

helemaal in de kijker.
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Rechthoekig, ruimtebesparend of rond: Riho biedt je een ruime keuze aan 

vormen en afmetingen zodat ook jij dagelijks kan genieten van een bad. 

Heb je een kleine badkamer? Kies dan voor een ruimtebesparende versie 

of een hoekbad. Ben jij fan van een bad en jouw partner van een douche? 

Dan is combinatie bad-douche jouw match. Mogelijkheden genoeg en voor 

ieders budget, it’s up to you.

INBOUWBADEN
WELK BAD ZIT JOU ALS GEGOTEN?

Bad:  Linares

Bad:  Lusso
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RETHINK
LESS CHROME = MORE STYLE

Rethink vormt een prachtige serie van 2 inbouwbaden die een aantal eigenschappen gemeen hebben. 

Naast een fraaie slanke badrand van 20 mm hebben de baden een mooi afgewerkte sleuf overloop en 

een pop-up afvoer in de kleur van het bad. De overloop en pop-up zijn in meerdere kleuren verkrijgbaar. 

Chromen details zijn niet meer aanwezig. Maak kennis met de Rethink Cubic en de Rethink Space.

Bad:  Rethink Space

Bad:  Rethink Space Plug & Play

Bad:  Rethink Cubic 

RIHOPOOLS 
 

Combineer de Rethink 

baden met één van onze 

vier whirlpoolsystemen 

en creëer zo je eigen 

Rihopool.

PLUG & PLAY 
 

De Rethink Cubic en 

Space zijn eveneens ver-

krijgbaar in een Plug & 

Play optie

Tip
Personaliseer je bad met onze 

pop-ups en badoverlopen in 

verschillende kleuren. Hierdoor 

springt jouw bad nog meer in 

het oog.
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PLUG & PLAY                        
EEN MODERNE UITSTRALING

Bij een aantal Riho acryl inbouwbaden kan je kiezen voor een ‘Plug & Play’ optie. De lange en korte zijde van 
het bad worden dan voorzien van naadloos vast verlijmde panelen in hetzelfde acrylmateriaal als het bad. 
Een badombouw is dan niet meer nodig, waardoor je het bad heel eenvoudig kan installeren. Je creëert een 
semi vrijstaand bad met een moderne, frisse look

Bad: Still Shower Plug & Play

Bad: Rethink Space Plug & Play

Tip
Een ruimtebesparend 
hoekbad. Wij weten het 
zeker: geluk zit in een 
klein hoekje!



Riho zorgt voor een ware doorbraak in acryl 

sanitair. De baden Linares en Lugo Velvet 

White combineren een bijzonder subtiele 

vormgeving met een mat witte uitstraling. 
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Bad: Lazy
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Druk de pauzeknop in en geniet van 
een zalig wellness-moment. Even 
offline zijn. Tijd maken voor me-time. 

Tip
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VELVET SOLE 
 

Ultravlak design, matte look en stijlvol afgewerkt.

De Velvet Sole douchevloeren van Riho vallen op 

door hun eenvoud.  

 

Velvet Sole past uitstekend in een modern 

designinterieur. De Velvet Sole douchevloer is 

uitgevoerd met een solid surface finish. Daardoor 

is hij uitstekend te combineren met de uitgebreide 

collectie solid surface baden en waskommen van 

Riho.

GRID 
STOER EN ROBUUST

Een Grid douchewand is dé eyecatcher in jouw badkamer. 

Super stoer en sfeerbepalend! Helemaal trendy door de 

industriële woontrend. Zo robuust als ze eruit zien aan de 

buitenkant, zo verfijnd zijn ze aan de binnenkant. Aan de 

binnenzijde is de wand namelijk helemaal vlak, waardoor je ze 

heel makkelijk kan schoonmaken.

Je vindt altijd een Grid douchewand naar jouw smaak die past 

in jouw badkamer, want Grid is verkrijgbaar in verschillende 

uitvoeringen en afmetingen.

Douchewand: Grid - Meubel: Livit Velvet Slim

Douchewand: Grid - Vloer: Velvet Sole  
Meubel: Livit  Velvet TopDouchewand: Grid - Vloer: Velvet Sole

Tip
Een zwarte of witte afdekplaat. 

De finishing touch voor je Velvet 

Sole douche.
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Vloer: Isola

LUCID 
STRAK & EIGENTIJDS

Breng het typisch New Yorkse loftgevoel in je badka-

mer met onze Lucid-serie. Wedden dat deze strakke 

en eigentijdse douchewand mooi in jouw badkamerin-

terieur past? Je bepaalt zelf of je gaat voor de matwit-

te of voor de matzwarte uitvoering. 

Het geharde glas van 6 mm zit volledig in een stijlvol 

profiel en is voorzien van Riho Shield. Let ook op de 

praktische en mooi geïntegreerde handdoekbeugel 

die je er bijgeleverd krijgt en optioneel kan monteren.

ISOLA 
 

Isola geeft je badkamer een natuurlijke 

uitstraling. De douchevloer heeft een matte 

leistenen structuur. De douchevloer is tijdloos 

en heeft een strak uiterlijk. Hierdoor past die 

perfect in verschillende stijlen van badkamers. 

Wij vinden de combinatie met een industriële of 

moderne badkamer dé perfecte match. En jij?

Douchewand: Lucid - Vloer: Isola - Livit Slate bowlDouchewand: Lucid - Vloer: Isola

Douchewand: Lucid - Vloer: Isola - Meubel: Livit Stone Slim
mat witlicht grijsantraciet
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Met Livit realiseer je de badkamer van je dromen. Een badkamer 

die helemaal past bij jouw smaak en stijl, ingericht met duurzame 

kwaliteitsmeubels. Deze collectie kenmerkt zich door een moderne 

vormgeving en waarmee je eindeloos kunt combineren tot je een 

prachtige badkamer hebt waar je heerlijk van kunt genieten.

De collectie is bestaat uit prachtige wastafels en opzetkommen die 
gecombineerd kunnen worden met een onderkast, frame of beide. 
Nieuw dit jaar zijn onze nieuwe keramieken marmer waskommen en de 
Livit In Between ladekasten. 

by Riho

Meubel: Livit Stone Top Meubel: Livit In Between + Livit Bowl

Meubel: Livit In Between + Livit Bowl

VELVET SLIM

STONE TOP

GLAZE TOP

STONE SLIMVELVET TOP

BOWLS



LIVIT NIEUWIGHEDEN
 
 
Livit In Between
Naast de reeds bestaande ladekasten met 1 of 2 lades, voegen we nu de Livit In Between toe aan de collectie. Hierbij 
creëren we een meubel met 1 grote lade. De hoogte van het meubel komt overeen met 1,5 ladekast. Hierdoor past dit 
meubel op het vlak van formaat perfect tussen de meubels met 1 en 2 lades. Een extra toevoeging aan deze uitvoering 
is de optie van een binnenbakje. We creëren hiermee extra ruimte, zodat je kleine spullen makkelijk kan opbergen. 

 
Marmeren meubeldecors
We trekken de lijn van de marmeren waskommen 
volledig door naar onze decors. We combineren 
onze houtdecors met een lichte of donkere marmer 
afwerking. Geef je badkamer een extra luxueuze 
uitstraling met de toevoeging van deze marmeren 
details aan je badkamermeubel.

 
Marmeren waskommen
Ontdek zeker onze splinternieuwe keramieken waskom-
men in prachtig marmer afwerking. Gecombineerd met 
onze stijlvolle decors levert dit een klassevol meubel 
voor ieders badkamer. De waskommen zijn verkrijg-
baar in een lichte en donkere marmeren afwerking. Dit 
telkens in 3 verschillende uitvoeringen.

Meubel: Livit In Between + Livit  Waskommen Meubel: Livit In Between + Livit  Velvet Slim

30 31

Tip
Maak je wastafelmeubel zoals 
jij het wil! Bij Riho heb je keuze 
uit verschillende indelingen 
voor de wastafel. Wat dacht 
je bijvoorbeeld van een breed 
meubel met slechts één waskom?
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Douchewanden: Scandic NXT + Meubel: Livit In Between + Livit  Waskommen

Dankzij een glazen douchewand 
zoals Scandic NXT creëer je een 
open gevoel in de badkamer.

Tip
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Spring is een collectie die net zoals de lente in het teken staat 

van verfrissing. Functionele meubels die door hun frisse en 

trendy uitstraling in elke badkamerstijl geïntegreerd kunnen 

worden. Een serie die dankzij de ruime keuze aan wastafels en 

verschillende afmetingen in elke badkamer past.

SPRING DEW

SPRING VOW

SPRING BLUSH

SPRING RISESPRING GLOW

TABLET

Geef je badkamermeubel een 

persoonlijke touch met een 

set handgrepen, verkrijgbaar 

in 5 kleuren en verschillende 

formaten.

Tip

new
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FromScratch is dé designcollectie van Riho. De producten komen

voort uit een grondige productontwikkeling en eerlijk vakmanschap.

Het label onderscheidt zich door exclusief design, herkenbaar aan

de doordachte details.

De nieuwe opvallende lakkleuren zorgen ervoor dat het badkamermeubel 
een echte eyecatcher wordt in de badkamer. Je kan kiezen voor een frisse 
toets, met oa. misty green of faded blue. Wil je liever een warmere sfeer 
creëren? Ga dan voor terracotta of mustard gold. 

Meubel: FromScratch + Waskommen: Thin Round

Meubel: FromScratch + Waskommen: Oviedo

Naast baden bestaat de collectie van 

FromScratch uit solid surface waskommen 

en wasbakken. Trek deze design look 

helemaal door in je badkamer!

Tip

Lakkleuren

Decorkleuren
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JOUW STIJL, 
JOUW RIHO BADKAMER 
 
Van welke interieurstijl je ook houdt, we hebben alles 

in huis om hem door te voeren in het ontwerp van je 

badkamer. Baden, badkamermeubels, spiegels, whirlpools, 

douchewanden, douchedeuren en douchevloeren … je 

vindt ze bij Riho in heel wat modellen. En vaak is een model 

beschikbaar in diverse afmetingen en kleuren. Omdat je 

onze producten eindeloos met elkaar kunt combineren, 

kun je je badkamer dus volledig naar jouw wens en smaak 

inrichten.

VOLG ONS! 
 

Ontdek onze volledige collectie online!  

 

 

 

Bad: Still Shower + Meubel: Livit  Glaze Top

www.riho.com

Riho

@riho_international

Tip
Dankzij de fijne badrand van 
slechts 2 cm kan je Still bad stijlvol 
worden ingebouwd.



www.riho.com
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