
Zachwycający efekt 
kamiennej powierZchni

Brodzik iSoLA

wszak nie od dziś wiadomo, że najlepiej odpoczywa 
się w otoczeniu natury, więc jeśli pragniemy spokoju 
i wyciszenia, otaczamy się roślinami, wyrobami z drew-
na i kamienia, bądź imitującymi naturalne materiały. 
riho, jako świadomy producent wyposażenia łazien -
kowego, wprowadza na rynek nowy brodzik prysznico -
wy isola, który idealnie wpisuje się w opisywany nurt 
wnętrzarski.
Brodzik isola zachwyca matową powierzchnią o struk-
turze imitującej kamień. jego nieregularna faktura, 
poza wrażeniami estetycznymi, zapewnia także lep -
sze właściwości antypoślizgowe. Dostępny jest w 3 ko -

Bez wątpienia jednym z najlepszych 
miejsc do poszukiwania inspiracji w urzą-
dzaniu i podpatrywania aktualnych tren-
dów są targi wnętrzarskie. Podczas ostat-
nich tego typu wydarzeń wyraźnie zazna-
czył się zwrot ku wszystkiemu co natural-
ne lub mające swój początek w naturze. 
Można także zauważyć, że trend ten, po-
czątkowo widoczny głównie w strefie sy-
pialniano-salonowej, teraz na dobre już za-
gościł w przestrzeni łazienkowej.

lorach wzorowanych na naturalnych odcieniach, a po -
nadto zgodnych z aktualnymi preferencjami – ciepła 
biel, szarość naśladująca kolor surowego betonu oraz 
ciemny antracyt. Znakomity, minimalistyczny design 
brodzika został uzupełniony przez nowocześnie za-
projektowany odpływ, który nawiązuje swoim kształ -
tem do liniowych odwodnień prysznicowych. taki de -
tal podkreśla spójność i przemyślany charakter zasto -
sowanego wzornictwa.
wyjątkowo płaski brodzik isola ma jedynie 3 cm wyso -
kości. można zamontować go na dwa sposoby – w po -
sadzce, licując jego powierzchnię z podłogą lub stawia-
jąc go bezpośrednio na posadzce. Do każdego brodzi -
ka isola dołączona jest w zestawie pasująca kolorem 
pokrywka odpływu. Zapewnia ona wygodny dostęp do 
ruchomych elementów syfonu i znacznie ułatwia utrzy-
manie czystości. Specjalny, dedykowany do tego bro -
dzika syfon należy zamówić oddzielnie. isola występu -
je w wersji kwadratowej lub prostokątnej, w 9 rozmia-
rach: od 80 x 80 do 140 x 90 cm.
Brodzik isola to świetna propozycja do łazienki w nie -
malże każdym stylu. klasyczna biel brodzika wiele zy-
ska na zestawieniu jej z popularną ostatnio białą bate -
rią prysznicową. kolor antracytowy będzie najlepszym 
wyborem do przestrzeni o charakterze nowoczesnym, 
a betonowa szarość sprawdzi się we wnętrzach skan -
dynawskich i oczywiście loftowych. www.riho.pl
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