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Kabiny GRID 
Czarna kabina prysznicowa to hit w łazienkowych trendach. 
Przyciąga wzrok i nadaje industrialny, surowy ton każdemu 
pomieszczeniu. Dlatego warto zapoznać się z najnowszym 
produktem od RIHO Polska – kabiną GRID. 
Co wyróżnia kabiny GRID na tle innych? Przede wszystkim 
są to czarne, matowe profile wykonane z malowanego 
proszkowo aluminium, które przymocowano po zewnętrznej 
stronie szkła. Takie rozwiązanie, wraz ze starannie 
dopracowanymi detalami: masywnymi uchwytami, 
widocznymi śrubami czy solidnymi wspornikami, zapewnia 
kabinom GRID 100% loftowego charakteru.
Szkło hartowane o grubości 6 mm, z którego produkowane 
są kabiny GRID, otrzymało certyfikat CE, potwierdzający 
wysoką jakość i bezpieczeństwo materiału. Dodatkowo, szkło 
pokryto powłoką RIHO Shield, która chroni powierzchnię 
przed osadzaniem się mydła, kamienia i innych nieczystości. 
Również od strony technicznej kabiny GRID cechują się 
wyjątkowymi rozwiązaniami. Ramowa konstrukcja zapewnia 
kabinom stabilność oraz wysoki stopień szczelności. 
Element stały i drzwi są uniwersalne, a to oznacza, że sami 
zdecydujemy czy zamontujemy drzwi po prawej czy po lewej 
stronie, oraz czy element stały będzie zainstalowany przy 
ścianie czy w narożniku kabiny. 
Seria GRID obejmuje: drzwi do wnęki, kabiny prostokątne, 
kabiny typu walk-in oraz parawany nawannowe.
Więcej na stronie  https://www.livit-riho.com/en/shower-
screens.html

Brodzik ISOLA 
Brodzik Isola zachwyca matową powierzchnią 
o strukturze imitującej kamień. Dostępny jest w 3 kolorach 
wzorowanych na naturalnych odcieniach, a ponadto 
zgodnych z aktualnymi preferencjami – ciepła biel, szarość 
naśladująca kolor surowego betonu oraz ciemny antracyt. 
Znakomity, minimalistyczny design brodzika został 
uzupełniony przez nowocześnie zaprojektowany odpływ, 
który nawiązuje swoim kształtem do liniowych odwodnień 
prysznicowych.
Wyjątkowo płaski brodzik Isola ma jedynie 3 cm 
wysokości. Można zamontować go na dwa sposoby 
– w posadzce, licując jego powierzchnię z podłogą lub 
stawiając go bezpośrednio na posadzce. Do każdego 
brodzika Isola dołączona jest w zestawie pasująca kolorem 
pokrywka odpływu. Zapewnia ona wygodny dostęp 
do ruchomych elementów syfonu i znacznie ułatwia 
utrzymanie czystości. Specjalny, dedykowany do tego 
brodzika syfon należy zamówić oddzielnie. Isola występuje 
w wersji kwadratowej lub prostokątnej, w 9 rozmiarach: 
od 80 x 80 do 140 x 90 cm. 
Więcej na stronie  riho.pl
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