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BATHROOM LIVING
De warme look & feel van de woonkamer komt steeds meer terug in de badkamer. Spannende
materialen, sprekende meubeldecors en mooie lampen. De badkamer wordt dan ook meer en meer
de nieuwe woonkeuken: Bathroom Living. Niet alleen stijlvol, maar vooral praktisch en leefbaar.
Een plek om tot rust te komen, tijd door te brengen en u te laten inspireren.
Met de collecties van Riho creëert u de badkamer van uw dromen. Laat u verrassen door de trends
van dit jaar. Vraag naar de mogelijkheden bij uw badkamerspecialist.
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Lazy BC41005 180 x 80 cm

ACRYL BADEN PAG.6
Riho acryl baden zijn kwaliteitsbaden. U kunt kiezen uit allerlei vormen en maten, glanzend wit of mat
wit en toepassingen. Van inbouw tot Plug & Play baden tot (semi) vrijstaande baden tot whirlpools.
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 en eenvoudig schoon te houden.
Valor BS70005 170 x 72 cm

SOLID SURFACE PAG.16
Solid surface heeft een mat witte kleur en een prachtige uitstraling. De Riho solid surface collectie
heeft een tijdloos design met strakke lijnen. Innovatief in de badkamer, met een pure look. Het
materiaal voelt zacht aan en is gemakkelijk schoon te maken. Naast de witte uitvoering is het
merendeel van de baden en wastafels aan de buitenzijde beschikbaar in alle Sikkens kleuren.
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Douchewand Lucid GD401
Douchevloer Basel

DOUCHE: WANDEN EN VLOEREN PAG.22
De douchevloeren van Riho bieden een oplossing voor elke badkamersituatie. Een nieuwkomer is
douchevloer Isola, voor een natuurlijke look in uw badkamer. Een andere opvallende verschijning is
de Velvet Sole, met zijn matte look en stijlvolle afwerking.

Livit Stone Top wastafel
Livit Buddy + Box
2x Livit halfhoge kast + Buddy
Spiegel Shield Round

BADKAMERSERIE LIVIT PAG.28
Livit is de modulaire badmeubelcollectie van Riho, die bestaat uit wastafels, kasten, spiegels en
(open) frames. Binnen dit design concept kunt u combineren tot een meubel dat helemaal past bij
uw smaak.
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ACRYL BADEN
Kansas Plug & Play
BD50005 - 190 x 90 cm

ACRYL PLUG & PLAY
Bij een aantal Riho acryl inbouwbaden kunt
u kiezen voor een ‘Plug & Play’ optie. De
lange en korte zijde van het bad worden dan
voorzien van naadloos vast verlijmde panelen

Still Smart Plug & Play BD16005 - 170x110 cm
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in hetzelfde acrylmateriaal als het bad.
Een badombouw is dan niet meer nodig. De
ideale oplossing om een semi vrijstaand bad
met een moderne, frisse look te creëren.

Thermae Anna - 190 x 130 cm

ACRYL THERMAE
De thermae collectie staat voor de grootste
luxe en massage ervaring in het Riho whirlpool
programma. U heeft de beschikking over
uitgebreide functies zodat u de ultieme
wellness ervaring kunt creëren. De heater houdt
het water op een comfortabele temperatuur,

terwijl instelbare lucht- en waterjets zorgen
voor een heerlijke massage. Met een
eenvoudig te bedienen touchscreen kiest u de
watertemperatuur, stelt u de kleurentherapie in
en bedient u de massagestanden.
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ACRYL BADEN

RIHO FALL
Riho Fall is 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
enkele vrijstaande en semi vrijstaande baden.
De badvuller is verkrijgbaar in stijlvol, glanzend
chroom en robuust geborsteld staal.

Modesty BD09B05 - 170x76 cm
met Riho Fall geborsteld RVS
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RIHO POOLS
Even niets hoeven en bijkomen na een drukke
dag. Dan is een whirlpool het fijnste wat er is.

met een touchscreen bediening. De soft-touch
bediening is modern en eenvoudig te bedienen.

Met een Riho whirlpool creëert u thuis een
wellnessruimte. Riho Pools zijn verkrijgbaar
met vier systemen: Air, Flow, Joy en Bliss.

Exclusief bij Joy en Bliss is B-Music. Dit
technische hoogstandje maakt een speaker van
het bad, waardoor u naar uw favoriete muziek
luistert zonder dat u luidsprekers nodig heeft.

Deze zijn oplopend in functionaliteit en luxe,
van goed tot zeer geavanceerd, en uitgevoerd

Atlanta BB70005B1VH1147 - 140x140 cm
met Riho Pool Bliss, linker versie
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Keuze uit vier geavanceerde whirlpoolsystemen

Riho Pool Air:
voor extra energie

Riho Pool Flow:
om te herstellen

Technische specificaties

Technische specificaties

Air: Get up!

Flow: Take some rest!

De Riho Pools met een Air systeem hebben een
1-toets touchbediening voor het:
• aan- of uitzetten van de lamp (wit licht)
•	aan- of uitzetten van ontspannende bubbels om
heerlijk uit te rusten

•
•
•
•

Standaard 11 aerojets
1 lamp met wit licht
Touchbediening (1- toets)
Automatische droogblaasfunctie

Aerojet Mini-hydrojet
Eyeball
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Hydrojet
Eyeball

Hydrojet Luxe

De Riho Pools met een Flow systeem hebben een
1-toets touchbediening voor het:
• aan- of uitzetten van de wit-licht lamp
•	aan- of uitzetten van de ontspannende
massagestralen in de rug, zij en bij de voeten
voor extra vitaliteit

• Standaard 6 zij-, 6 rug- en 2 voet-hydrojets
(Eyeball)
• 1 lamp met wit licht
• Touchbediening (1-toets)

Clean knop

LED verlichting wit

LED kleurentherapie

Aanzuigrooster

Riho Pool Joy:
om te genieten

De Riho Pools met een Joy systeem hebben een
4-toets touchbediening voor het:
•	aan- of uitzetten van een moodlight en
het selecteren van een kleur of een kleurroulatieprogramma om de gewenste sfeer
te creëren (kleurentherapie)
•	aan- of uitzetten van ontspannende bubbels om
heerlijk uit te rusten, keuze uit 5 standen
•	aan- of uitzetten van de ontspannende
massagestralen in de rug, zij en bij de voeten
voor extra vitaliteit
•	aan- of uitzetten van de bluetooth functie om
naar muziek te luisteren.

Doppio BA91005J1MH1144 - 180x130 cm
met Riho Pool Joy, linker versie

Technische specificaties

Joy: Enjoy!
•
•
•
•
•
•
•
•

Standaard 14 aerojets
5 intensiteitsstanden voor aero
Standaard 6 zij-, 6 rug- en 2 voet-hydrojets
1 kleurentherapie
Touchbediening (4-toets)
Automatische droogblaasfunctie
Handmatige droogblaasfunctie
Muziek/bluetooth functie
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Riho Pool Bliss:
om optimaal te genieten

Riho Pools met een Bliss systeem hebben een
10-toets touchbediening met LCD-scherm voor het:
•	aan- of uitzetten van een moodlight
en het selecteren van een kleur of een
kleurroulatieprogramma om de gewenste sfeer te
creëren (kleurentherapie)
•	aan- of uitzetten van ontspannende bubbels om
heerlijk uit te rusten
•	kiezen van één van de 5 standen voor de
ontspannende bubbels
•	aan- of uitzetten van de ontspannende
massagestralen in de rug, zij en bij de voeten
voor extra vitaliteitit
•	aan- of uitzetten van de radio of Bluetooth om
muziek te luisteren, direct of via een gekoppeld
device
•	aan- of uitzetten van de verwarming om het
water heerlijk op temperatuur te houden (indien
hydro aanstaat)
•	aanzetten van de reinigingscyclus om het
systeem en de leidingen schoon te maken en
hygiënisch te houden
•	aan- of uitzetten van het kinderslot of om te
navigeren tussen verschillende opties zoals
radiozenders, geluidsvolume en aero-niveaus
•	selecteren van muziekzenders, aanpassen van het
geluidsvolume en switchen tussen nummers

Lusso BA18005B1VH1146 - 170x75 cm
met Riho Pool Bliss, rechter versie

Technische specificaties

Austin BA11005B1VH1147 - 145x145 cm
met Riho Pool Bliss, linker versie

Bliss: Relax and have fun!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standaard 16 aerojets
5 intensiteitsstanden voor aero
Standaard 6 zij-, 6 rug- en 4 voet-hydrojets
1 kleurentherapie
Touchbediening (10-toets)
Automatische droogblaasfunctie
Handmatige droogblaasfunctie
Muziek/bluetooth + radio functie
Reinigingsfunctie
Verwarmingsfunctie (mits hydrojets aanstaan)
Kinderslotfunctie
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Still Shower BR05005A1GH1003 - 180x80 cm
met Riho Pool Air, rechter versie
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ACRYLBADEN OVERZICHT
(SEMI) VRIJSTAAND

Adore Back-2-Wall
180x86 cm

Desire Back-2-Wall
180x84 cm

Desire Corner
184x84 cm

Inspire
160 x 75 cm
180 x 80 cm

Austin Plug & Play
145x145 cm

Delta Plug & Play
150 x 80 cm
160 x 80 cm

Doppio Plug & Play
180x130 cm

Geta Plug & Play
160 x 90 cm
170 x 90 cm

Kansas Plug & Play
190x90 cm

Lazy Plug & Play
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Lugo Plug & Play
170 x 75 cm 190 x 80 cm
180 x 80 cm 190 x 90 cm
180 x 90 cm 200 x 90 cm

Modesty
170x76 cm

Still Shower Plug & Play
180x80 cm

Still Smart Plug & Play
170x110 cm

Linares Plug & Play
160 x 70 cm 190 x 90 cm
170 x 75 cm 200 x 90 cm
180 x 80 cm

Still Square Plug & Play
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Winnipeg Plug & Play
145x145 cm

Yukon Plug & Play
160x90 cm

INBOUW RECHTHOEK
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Carolina
170 x 80 cm
180 x 80 cm
190 x 80 cm

Castello
180x120 cm

Columbia
140 x 70 cm 160 x 75 cm
150 x 75 cm 175 x 80 cm

Future
170 x 75 cm
180 x 80 cm
190 x 90 cm

Lazy
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Lazy L/R
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Lima
150 x 70 cm 180 x 80 cm
160 x 70 cm 190 x 90 cm
170 x 75 cm 200 x 90 cm

Linares
150 x 70 cm 180 x 80 cm
160 x 70 cm 190 x 90 cm
170 x 75 cm 200 x 90 cm

Lugo
160 x 70 cm 190 x 80 cm
170 x 75 cm 190 x 90 cm
180 x 80 cm 200 x 90 cm
180 x 90 cm

Lusso
160 x 70 cm 190 x 80 cm
170 x 75 cm 190 x 90 cm
180 x 80 cm 200 x 90 cm
180 x 90 cm

Lusso Plus
170 x 80 cm

Miami
150 x 70 cm 170 x 70 cm
160 x 75 cm 180 x 80 cm

Orion
170 x 70 cm

Savona
190 x 130 cm

Still Shower
180 x 80 cm

Still Square
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Taurus
170 x 80 cm

Sobek
180 x 115 cm

INBOUW RUIMTEBESPAREND

Delta
150 x 80 cm
160 x 80 cm

Doppio
180 x 130 cm

Still Smart
170 x 110 cm

Yukon
160 x 90 cm

Dorado
170 x 75/90 cm

Geta
160 x 90 cm
170 x 90 cm

Lyra
140 x 90 cm
1535 x 1005 cm
170 x 110 cm

INBOUW HOEK

Atlanta
140 x 140 cm

Austin
145 x 145 cm

Kansas
190 x 90 cm

Neo
140 x 140 cm
150 x 150 cm

Winnipeg
145 x 145 cm

INBOUW ROND/OVAAL

Colorado
Ø 180 cm

Seth
180 x 86 cm

INBOUW THERMAE

Anna
190 x 130 cm

Carmen
Ø 180 cm

Claudia
190 x 120 cm

Lisa
180 x 90 cm

Lisette
195 x 105 cm

Olivia
180 x 120 cm

Laura
180 x 115 cm
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SOLID SURFACE

VALOR BACK-2-WALL
Valor Back-2-Wall is een prachtig semi
vrijstaand, ovaal gevormd solid surface bad.
Dit designbad is nieuw in de Riho collectie
2020.

Oval bad BS67005 - 160x72 cm
Oval waskom F70100 - 38x33x20,4 cm
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Met zijn luxe uitstraling en mat witte look is
Valor een ware eye-catcher in uw badkamer.
Het bad heeft een inwendige badafvoer en
pop-up.

ALCOVE NISJES
De Alcove nissen van solid surface maken uw
badkamer helemaal af.

Alcove is verkrijgbaar in drie formaten,
15x30x10 cm, 30x30x10 cm en 60x30x10 cm.

Daarbij zijn ze ook nog eens heel praktisch
omdat u er allerlei badproducten zoals flessen
en potjes in kunt plaatsen.

U kunt ze aan de muur bevestigen of inbouwen,
hoe het u het beste uitkomt in uw badkamer.
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SOLID SURFACE

Oviedo waskom F70020 - 41x41x13 cm

Toledo bad BS55005 - 158x110 cm
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SILLA ZITJE
Nieuw in het Riho assortiment van 2020 is
een tweede model solid surface zitje. Er was
al een vierkante variant genaamd Basic. Met
de komst van Silla kunt u nu ook voor een

ronde uitvoering kiezen. Beide zitjes zijn
geschikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld
handdoeken, maar ze kunnen ook het
gewicht van een persoon dragen tot 150 kg.
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SOLID SURFACE OVERZICHT
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Barca
170x79 cm

Barcelona
170x70 cm

Bilbao
150x75 cm
170x80 cm

Bilo
165x77 cm

Burgos
180x102 cm

Granada
170x80 cm
190x90 cm

Madrid
180x86 cm

Malaga
165x77 cm

Oval
160x72 cm

Oviedo
160x160 cm

Toledo
158x110 cm

Valor
170x72 cm

Valor Back-2-wall
180x80 cm

Velvet Sole

Basic

Silla

Alcove

Avella Oval Round - Square

Thin Oval Round - Square

Valor

Barca

Oviedo

Oval

Escala

Valor bad BS70005 - 170x72 cm
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DOUCHE: WANDEN EN VLOEREN

Lucid GD404 in mat wit

Lucid GD404 in mat zwart, met handdoekhouder

LUCID
Lucid heeft een industrieel uiterlijk en
past mooi in elk modern interieur. Deze
eigentijdse serie douchewanden en –deuren
is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid
heeft een omkadering en een beugel die

dienst kan doen als handdoekrek. U kunt er
ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen.
Lucid is naar binnen en buiten draaibaar en
eenvoudig te installeren.

Lucid GD402 in mat wit, met handdoekhouder
Isola douchevloer, kleur cement
22

Grid GB201 in mat zwart
Douchevloer Velvet Sole

GRID
Breng het loftgevoel in uw badkamer met
de serie douchewanden en -deuren Grid.
De trendy, matzwarte afwerking met een
vlakverdeling is geïnspireerd door de
industriële trend in wonen. Grid heeft een hoge

stabiliteit en is eenvoudig te installeren. De
binnenzijde is vlak en voorzien van Riho Sield.
Dit bevordert een goede afloop van het water
en maakt het eenvoudiger de glasplaat schoon
te houden.
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DOUCHE: WANDEN EN VLOEREN

ISOLA
De trendy douchevloer Isola geeft een
natuurlijke look in uw badkamer. Met een
matte leistenen structuur heeft Isola een antisliptextuur.

24

De douchevloer van kunstmarmer is
verkrijgbaar in drie trendy kleuren (wit, cement
en antraciet) en beschikbaar in verschillende
formaten.

VELVET SOLE
Ultravlak design, matte look en stijlvol
afgewerkt. De Velvet Sole douchevloer valt op
door zijn eenvoud. Gemonteerd in de vloer,
sluit de douchevloer volledig aan op de

badkamervloer. Kiest u voor montage op de
vloer, dan ligt de douchevloer slechts 3 cm
hoger dan de badkamervloer. De Velvet Sole is
uitgevoerd met een solid surface finish.
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DOUCHE: VLOEREN OVERZICHT

Basel

Zurich - Davos - Sion

Elm 210

Isola

Velvet Sole

Novik

Ocean

DOUCHE: WANDEN OVERZICHT

Grid

Scandic
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Hamar 2.0

Lucid

Douchevloer Isola, wit
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LIVIT
Livit Stone Top wastafel
Livit Buddy + Box
2x Livit halfhoge kast + Buddy
Spiegel Shield Round

Livit is de modulaire badmeubelcollectie
van Riho, die bestaat uit wastafels, kasten,
spiegels en (open) frames. Recent is deze
collectie uitgebreid met nieuwe wastafels en

-kommen, nieuwe modules, nieuwe kleuren en
witte accessoires. Binnen dit concept kunt u
combineren tot een meubel dat helemaal past
bij uw smaak.

Livit decorkleuren:

ZM1
Frosted

DIN
Copper

DRO
Smoke

DRE

DLB

Café au Lait

2x onderkast One Grip 60 cm
Buddy 40 x 45,5 cm
Afdekplaat LD 36,2 x 41,7 x 1,8 cm
Afdekplaat UD 160 x 45,5 x 1 cm
2x waskom Slate Square, mat zwarte leisteenstructuur
Spiegel Framed zwart met sensor 160 x 80 cm
Planchet t.b.v. spiegel Framed 160 cm
2x spiegelverlichting Type 8 Beam 40 cm LED

28

Corton

DLL
Larson

DMB
Mahonie

DW6
Pitch black

Livit Tiny Wash wastafel
Livit Buddy Box S
Afdekplaat boven en onder
Buddy mat zwart

TINY WASH
De keuze voor een Livit Tiny Wash meubel is
er één voor compact design. Het maakt de
toiletruimte of een zeer compacte badkamer
af. Mooi voor het oog, maar ook praktisch
wanneer u het combineert met een Tiny

Box; een klein kastje waarin u bijvoorbeeld
een handdoek kunt leggen. Een handig
designmeubel, beschikbaar in alle acht
trendy Livit kleuren, waarmee u bijzondere
opstellingen kunt creëren.
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LIVIT
Onderkast One Grip 40 cm
Afdekplaat UD 40 x 45,5 x 1 cm
Waskom Slate rond, leisteenstructuur mat wit
Spiegel Framed wit zonder sensor 40 x 100 cm
Spiegelverlichting Type 07 wit 30 cm LED
Buddy 40 x 20 cm
Afdekplaat LD 36,2 x 16,2 x 1,8 cm
Afdekplaat UD 40 x 20 x 1 cm

SLATE WASKOMMEN
De kunsttof Slate waskommen zijn verkrijgbaar
in een ronde, ovale of vierkante vorm.
Ze vormen prachtige blikvangers in uw
badkamer. Met een speelse buitenkant en
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gladde binnenkant zijn ze gemakkelijk in het
onderhoud. De witte uitvoering geeft een
rustige uitstraling. De zwarte uitvoering oogt
stoer en trendy.

BUDDY BOX
De Livit Buddy Box is een kastje dat u in een
buddy (open frame) kunt plaatsen. Hierdoor
behoudt u de openheid van het meubel,
waardoor u tegelijkertijd de mogelijkheid heeft

dingen uit het zicht op te bergen. De Buddy
Box zorgt voor speelse opstellingen. U kunt de
Buddy Box combineren met de hoge wastafels
of een afdekplaat en Slate waskommen.

Buddy 80 x 45,5 cm
Buddybox L 40 x 41,7 cm
Afdekplaat LD 36,2 x 41,7 x 1,8 cm
Afdekplaat UD 80 x 45,5 x 1 cm
Waskom Slate rond leisteenstructuur mat zwart
Design sifon zwart
Spiegel Shield met indirecte LED verlichting 80 x 80 cm
Hoge kast 1 deur, links/rechts - omkeerbaar 35 x 35 x174 cm
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LIVIT

LIVIT SPIEGEL SHIELD
De spiegel Shield is nieuw in het Rihoassortiment. Shield is verkrijgbaar in een
rechthoekig formaat met afgeronde hoeken of
in een ronde variant. De spiegel maakt gebruik
van indirecte verlichting rondom de spiegel.
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Dit geeft niet alleen een chique effect, maar is
ook functioneel. U kunt kiezen uit verschillende
formaten; er is er altijd wel één bij die past bij
uw badkamerinrichting.

SPIEGELKAST TYPE 12
Deze spiegelkast heeft dubbelzijdige,
greeploze spiegeldeuren en soft close
scharnieren voor een gedempte sluiting.
Spiegelkast type 12 heeft twee legplanken.

Ook de zijkanten zijn voorzien van
spiegelpanelen. De spiegelkast is 13 cm diep
en 70 cm hoog en verkijgbaar in diverse
breedtematen.
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BADMEUBELSERIE LIVIT OVERZICHT
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Glaze Top

Velvet Slim

Velvet Top

Slate One + Twin

Buddy Box

Tiny Wash

Stone Slim

Stone Top

2x onderkast One Grip 100 cm
Afdekplaat UD 100 x 45,5 x 1 cm
Wastafel Velvet Top 100 cm
Spiegel Framed zwart 100 x 80 cm
Spiegelverlichting Type 07 zwart 30 cm LED
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