
Stijlvolle kwaliteits
badkamers met Livit
Boven
Livit Glaze Top 
wastafel, Inspire 
bad

Onder
Livit Velvet Slim 
wastafel, Grid 
shower

Met Livit zet Riho een meubel-
collectie in de markt die zich 
kenmerkt door zijn modulaire op-
bouw en moderne vormgeving. 
Livit is een meubelconcept dat 
bestaat uit modulaire elementen,

opgebouwd rond vier prachti-
ge wastafels. Naast wastafels 
bestaat de collectie uit kasten, 
zwarte open frames, spiegels en 
verlichting. Livit combineert ook 
uitstekend met een van de vele 
Riho baden, douchewanden en 
douchevloeren. Hoe u uw badka-
mer ook samenstelt, het resultaat 
is altijd een stijlvolle kwaliteits-
badkamer op maat met unieke, 
verrassende details.

Vier wastafels:
eindeloos combineren
De Livit Glaze Top is een sterke 
keramische wastafel in hoog-
glans wit of matzwart. Liever een 
strakkere wastafel? Dan kunt u 
kiezen voor de dunne Livit Velvet 
Slim en de hoge Livit Velvet Top. 
Beide wastafels zijn strak, wit 
en mat. De zwarte Livit Stone 
Slim met zijn textuur van leisteen 
biedt net dat beetje meer. Welke 
look u ook kiest, u kunt einde-
loos combineren met (onder)
kasten, open frames, spiegels en 
verlichting.

Stoere en robuuste
douchewand
De Livit collectie is perfect uit te 
breiden met een Grid douche-
wand. Grid is geïnspireerd door 
de industriële trend in wonen. 
Een douchewand die een eyecat- 
cher vormt in uw badkamer: mat, 
zwart, stoer en robuust. Strak en 
sfeerbepalend. Het ontwerp past 
helemaal in de industriële inrich-
ting van lofts. Riho Grid is stan-
daard voorzien van Riho Shield, 
een extra beschermlaag van het 
glas tegen kalkaanslag. Zo blijft 
uw douchewand lang mooi.

Zo bouwt u de badkamer 
van uw dromen
Kies de Livit wastafel die past 
bij uw stijl. U kunt kiezen uit vier 
prachtige modellen. Geef uw 
badkamerinterieur vorm door alle 
Livit meubels en accessoires te 
combineren zoals u wenst. Kies er 
eventueel nog een Riho douche-
wand, -vloer en bad bij.
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