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Het onderscheidende vermogen van badkamerspecialist 
Riho International 
Vier jaar geleden startte designer Bardo Govaarts als Manager Research & Development bij Riho International. Hij had 
samen met het voltallige Riho team een grote taak: het merk Riho een eigen gezicht geven. Missie geslaagd. Anno 2020 heeft 
de Riho badkamer een sexy, warm en stijlvol imago, waarbij functionaliteit en design hand in hand gaan. Bardo voorspelt 
dat de badkamer de volgende woonkeuken wordt. Welke trends ziet hij nog meer, hoe speelt hij hierop in en wat zijn de 
nieuwste ontwikkelingen?

Riho staat voor betaalbaar design, producten met meerwaarde en totaaloplos-
singen: van baden, douchevloeren en -wanden tot badkamermeubels. Het bedrijf 
heeft de afgelopen jaren een enorme vernieuwing ondergaan. Riho richt zich 
sinds oudsher op baden en zal dat altijd blijven doen, maar het grote verschil met 
een aantal jaar geleden is dat het bedrijf nu eveneens de focus legt op ontwikkeling 
vanuit collecties. Ook de naam van het merk mag niet langer ontbreken op de 
producten en prijkt nu trots maar subtiel op alle badkameritems. 

De Bad Living 
Bardo: “De badkamer wordt de nieuwe woonkeuken: de Bad 
Living. De industriële en warme look & feel van de woonkamer 
wordt doorgetrokken naar de badkamer. Denk aan luxe gordijnen, 
spannende materialen, sprekende meubeldecors, mooie lampen 
en een comfortabele hocker. Het geheel heeft meer openheid in 
huis tot doel. Het vrijstaande of semi-vrijstaande bad blijft een 
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gewild object in de badkamer en staat voor luxe, comfort en design. De producten 
stralen rust uit en geïntegreerde details vormen een duidelijke toegevoegde 
waarde. De Riho badvuller functioneert bijvoorbeeld als een kraan zonder kraan 
en de verlichting in bad wordt verwerkt in het hoofdkussen, wat een prachtig 
effect geeft in het water.”

“Het vrijstaande bad staat voor luxe, 
comfort en design”

Duurzaam en tijdloos
“Een bad vervang je niet elke drie jaar. Daarom introduceren we 
zo veel mogelijk duurzame en tijdloze ontwerpen. Met stylingitems 
kunnen mensen verandering aanbrengen in hun badkamer en 
inspelen op trends. In de diverse Europese productielocaties ligt 
de focus op de drie R’en: Re-duce, Re-use en Re-cycle. We 
besparen op materiaalgebruik, we recyclen afvalstromen en 
onze badkameritems zijn geschikt voor levenslang gebruik.”

Toekomst
In 2020 brengt Riho een aantal nieuwe meubelen uit en worden 
er nieuwe materialen toegevoegd aan het assortiment. Bardo: 
“Uiteindelijk willen we natuurlijk de status bereiken dat consu-
menten kiezen voor een Riho; dat de merknaam een soort 
universele productnaam wordt, zoals bij Luxaflex. In ieder 
geval is het onze intentie onze showroomhouders, consu-
menten, maar ook architecten en interieurontwerpers te blijven 
inspireren door emotie en beleving over te brengen in onze 
badkamerproducten.”
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Mat wit acryl
Een nieuwe ontwikkeling en absolute eyecatcher binnen het Riho assortiment is 
de mat witte acryl collectie. Bardo: “Met mat witte items onderstrepen we de 
rust in de badkamer. Bovendien is acryl gebruiksvriendelijk en weinig gevoelig 
voor kalkaanslag. Mat heeft daarnaast een hoger aaibaarheidsgehalte dan glans, 
dat vaak koud en kil overkomt. Ik verwacht dat mat wit acryl in de badkamer dé 
hit van 2020 wordt.”


