
20
20 Noviteiten

magazine

Mat witte baden 4 Lucid douchewanden 
en -deuren 9 Livit 

badkamermeubelen 11

NEEM MEE!

BOORDEVOL

NIEUWE 

PRODUCTEN



2



NIEUW IN 2020!

Riho heeft een passie voor sanitair. Dat is duidelijk te herkennen in onze eigentijdse ligbaden, 
whirlpools, douches en badkamermeubels van hoogwaardige kwaliteit met een verrassend 
design. Met ruim 30 jaar vakmanschap en eigen fabrieken in Europa mogen we ons met recht 
badkamerspecialist noemen. Wij hebben één ambitie: u te inspireren en de badkamer van uw 

dromen te laten creëren. In dit magazine presenteren wij u onze noviteiten van 2020.

Bent u op zoek naar meer inspiratie of verkooppunten? Neem vooral een kijkje op www.riho.com.
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VRIJSTAANDE EN INBOUWBADEN IN MAT WIT ACRYL

Een nieuwe ontwikkeling en absolute 
eyecatcher binnen het Riho assortiment is de 
mat witte acryl collectie. 

Met mat witte items onderstreept u de 
rust in uw badkamer. Bovendien is acryl 

gebruiksvriendelijk en weinig gevoelig voor 
kalkaanslag. 
Mat heeft daarnaast een chique uitstraling en 
is licht van gewicht. De keuze voor mat wit is 
er bij zowel een aantal vrijstaande baden als 
inbouwbaden.
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De trend in acryl baden! 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 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.

PLUG & PLAY BADEN



LAZY INBOUWBAD

Met het Lazy bad kiest u voor een perfecte 
combinatie tussen ergonomie en een mooi 
design. De rug van het bad is voorzien van 
een ondersteuning, waardoor een betere zit 
ontstaat. De minimalistische, geïntegreerde 

armsteunen zorgen voor meer beweegruimte 
in het bad. Daarbij geeft Lazy extra comfort 
aan uw nek en hoofd door een bijpassende 
hoofdsteun. Kortom, Riho Lazy staat garant 
voor een relaxmoment.
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UITBREIDING SOLID SURFACE COLLECTIE

Solid surface heeft een mat witte kleur en 
een prachtige uitstraling. De collectie solid 
surface producten heeft een tijdloos design 
met strakke lijnen. Innovatief in de badkamer, 
met een pure uitstraling. Het materiaal voelt 
zacht aan en is gemakkelijk schoon te maken. 

Naast de witte uitvoering is het merendeel van 
de Riho baden en wastafels aan de buitenzijde 
tegen meerprijs beschikbaar in alle actuele 
Sikkens kleuren, in hoogglans of zijdeglans lak. 
Maak zelf prachtige combinaties!
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LUCID DOUCHEWANDEN EN -DEUREN

Lucid heeft een industrieel uiterlijk en past 
mooi in elk modern interieur. Deze eigentijdse 
serie douchewanden en –deuren is verkrijgbaar 
in mat zwart en 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.
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Met een matte leistenen structuur heeft Isola 
een anti-sliptextuur. 

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

Isola geeft een natuurlijke look in uw 
badkamer. 

DOUCHEVLOER ISOLA
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LIVIT

Livit is een modulaire badkamermeubelcollectie 
die bestaat uit hoogwaardige designproducten 
in een trendy, industriële stijl. Met Livit stelt 
u zelf de mooiste badkamer samen! Kies 
uit diverse wastafels of –kommen in zwart 
of wit en (onder)kasten, (open) frames en 
kolomkasten in trendy decors. Dit jaar kunt 

u kiezen uit maar liefst 8 decors, waarvan 4 
nieuwe. U completeert uw keuze met spiegels 
en verlichting. Livit is uitstekend te combineren 
met Riho baden, douchewanden en –cabines. 
Combineer eindeloos tot een hippe badkamer 
die past bij uw smaak.

DLB

Corton

DLL

Larson

DMB

Mahonie

DW6

Pitch black



Riho International bv
Hermesstraat 10
5047 TS Tilburg
Nederland
Telefoon: 013 5 728 728
E-mail: info@riho.nl

Riho Belgium bvba
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
België
Telefoon: 013 31 47 80
E-mail: info@riho.be

www.riho.com


