
Kod modelu Wymiary Objętość
(l)

Waga
(kg)

Kolor/
Powierzchnia

RIHO Fall Głębokość
(cm)

Hydromasaż
(opcje)

Biały 
z połyskiem

Biały 
z połyskiem

Biały 
matowy

Biały 
matowy

Chrom

Chrom

Chrom

Chrom
*Podane pojemności wanien uwzględniają 1 osobę w wannie (1 osoba + ok. 80 l).

STANDARD SPARKLE MOOD STANDARD SPARKLE MOOD

KARTA PRODUKTU

W cenie wanny
Wanna biała z połyskiem

Wanna biała matowa

nóżki syfon i korek klik-klak 
biały z połyskiem

nakładka na przelew, 
biała z połyskiem

nóżki syfon i korek klik-klak 
biały matowy

nakładka na przelew, 
biała matowa

Akcesoria

chrom

chrom

czarny matowystal szczotkowana biały matowy biały z połyskiem

biały z połyskiem

Korek klik-klak

Nakładka na przelew

biały matowy czarny matowy

Przedstawione dane mogą ulec zmianie

Seria Devotion to akrylowe wanny wolnostojące o ściankach poprowadzonych prostopadle do podłogi oraz o lekko zwężającym się 
rancie. Model wolnostojący jest asymetryczny wewnątrz – z jednej strony wyprofilowano ergonomiczne oparcie pod plecy, 
które zapewnia wygodną pozycję siedzącą lub leżącą podczas kąpieli. Devotion Back2Wall to wersja przyścienna wanny, symetryczna 
wewnątrz. Wanna dłuższym bokiem przylega do ściany tworząc w ten sposób półkę, na której pomieszczą się akcesoria potrzebne do 
kąpieli. Oba modele wanny Devotion mogą być wyposażone w napełnianie przez przelew RIHO Fall. Dodatkowo można je uzupełnić 
o powietrzny system hydromasażu Sparkle Mood – to 16 dysz aero umieszczonych w dnie wanny, sterowanie dotykowe, chromoterapia 
LED (światło kolorowe) oraz głośniki, które podłączysz za pomocą Bluetootha do swojego smartphone. 
Wytrzymałe i bezpieczne wanny marki RIHO są produkowane z akrylu sanitarnego i wzmacniane od zewnątrz włóknem szklanym z domieszką poliestru. Wanny akrylowe są odporne na działanie 
promieniowania UV. Materiał jest gładki i nieporowaty – dzięki temu są one higieniczne i niedrogie w utrzymaniu. Akrylowe wanny są przyjemne i ciepłe, długo utrzymują temperaturę wody
w kąpieli. Wanny wolnostojące RIHO w standardzie dostarczane są z nogami, syfonem, korkiem klik-klak oraz nakładką na przelew. 
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