
Zachwycający efekt 
kamiennej powierzchni

Brodzik 
ISOLA

Wszak nie od dziś wiadomo, że najlepiej od-
poczywa się w otoczeniu natury, więc jeśli 
pragniemy spokoju i wyciszenia, otaczamy 
się roślinami, wyrobami z drewna i kamienia 
bądź imitującymi naturalne materiały. RIHO 
jako świadomy producent wyposażenia ła-
zienkowego wprowadza na rynek nowy 
brodzik prysznicowy Isola, który idealnie 
wpisuje się w opisywany nurt wnętrzarski.
Brodzik Isola zachwyca matową powierzch-
nią o strukturze imitującej kamień. Jego nie-
regularna faktura, poza wrażeniami este-
tycznymi, zapewnia także lepsze właściwo-
ści antypoślizgowe. Dostępny jest w 3 ko-
lorach wzorowanych na naturalnych odcie-

Bez wątpienia jednym z najlepszych 
miejsc do poszukiwania inspiracji 
w urządzaniu i podpatrywania aktu-
alnych trendów są targi wnętrzarskie. 
Podczas ostatnich tego typu wydarzeń 
wyraźnie zaznaczył się zwrot ku wszyst-
kiemu, co naturalne lub mające swój 
początek w naturze. Można także za-
uważyć, że trend ten, początkowo wi-
doczny głównie w strefie sypialniano-sa-
lonowej, teraz na dobre już zagościł 
w przestrzeni łazienkowej.

niach, a ponadto zgodnych z aktualnymi 
preferencjami – ciepła biel, szarość naśla-
dująca kolor surowego betonu oraz ciemny 
antracyt. Znakomity, minimalistyczny design 
brodzika został uzupełniony przez nowocze-
śnie zaprojektowany odpływ, który nawiązu-
je swoim kształtem do liniowych odwodnień 
prysznicowych. Taki detal podkreśla spój-
ność i przemyślany charakter zastosowane-
go wzornictwa.
Wyjątkowo płaski brodzik Isola ma jedynie 
3 cm wysokości. Można zamontować go na 
dwa sposoby – w posadzce, licując jego po-
wierzchnię z podłogą lub stawiając go bez-
pośrednio na posadzce. Do każdego bro-
dzika Isola dołączona jest w zestawie pasu-
jąca kolorem pokrywka odpływu. Zapew-
nia ona wygodny dostęp do ruchomych ele-
mentów syfonu i znacznie ułatwia utrzyma-
nie czystości. Specjalny, dedykowany do 
tego brodzika syfon należy zamówić od-
dzielnie. Isola występuje w wersji kwadrato-
wej lub prostokątnej, w 9 rozmiarach: od 80 
x 80 do 140 x 90 cm.
Brodzik Isola to świetna propozycja do ła-
zienki w niemalże każdym stylu. Klasyczna 
biel brodzika wiele zyska na zestawieniu jej 
z popularną ostatnio białą baterią prysznico-
wą. Kolor antracytowy będzie najlepszym 
wyborem do przestrzeni o charakterze no-
woczesnym, a betonowa szarość sprawdzi 
się we wnętrzach skandynawskich i oczywi-
ście loftowych.
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