
RIHOPOOL
ACRYL BADEN

Licht voor optimale ontspanning
De mogelijkheid om het bad te verlichten in een 
ontspannende of opwekkende kleur.

Een weldaad van sfeer, design en ontspanning in elke badkamer...

Keuze uit 4 nieuwe whirlpoolsystemen
RIHOpools zijn verkrijgbaar in vier whirlpoolsystemen; 
Air, Flow, Joy en Bliss. Variërend van goed tot 
geavanceerd. Allemaal met de vertrouwde Riho 
kwaliteit en allure.

B-Music: muziek luisteren via je bad!
Dat kan met de Joy en Bliss RIHOpools! Deze maken 
van je bad een speaker. Connect met een device en 
luister naar je favoriete muziek in de badkamer.  
De speaker hoor je wel maar zie je verder niet.  
Just plug, play and enjoy!

Soft touch bediening
Modern en intuitief touchscreen voor een snelle en 
eenvoudige bediening.

Even een momentje voor jezelf...
Me-time, even niets hoeven, lekker bijkomen na een 

drukke dag. Willen we dat niet allemaal? Dan is een 

whirlpool het fijnste dat er is. Helemaal met de nieuwe 

whirlpools van Riho: RIHOpools. De mogelijkheid om 

te luisteren naar muziek en de badkamer te verlichten 

in een kleur maakt het badmoment perfect. 
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RIHOpool Air:  
voor extra energie 
De RIHOpools met een Air systeem hebben een 1-toets 
touchbediening voor het:
• aan- of uitzetten van de wit-licht lamp
•  aan- of uitzetten van ontspannende bubbels om 

heerlijk uit te rusten

Keuze uit 4 geavanceerde whirlpoolsystemen
  

Technische specificaties

Aerojet Mini-hydrojet
Eyeball

Hydrojet Hydrojet Luxe Clean knop LED verlichting wit AanzuigroosterLED kleurentherapie

Air: Get up! 
• Standaard 11 aerojets
• 1 wit licht
• Elektronische bediening (1- toets)
• Automatische droogblaasfunctie

Technische specificaties
 

RIHOpool Flow:  
om te herstellen 
De RIHOpools met een Flow systeem hebben een 
1-toets touchbediening voor het:
• aan- of uitzetten van de wit-licht lamp
•  aan- en uitzetten van de ontspannende 

massagestralen in de rug, zij en bij de voeten voor 
extra vitaliteit

Flow: Take some rest!
• Standaard 6 zij-, 6 rug- en 2 voet-hydrojets 
• 1 wit licht 
• Elektronische bediening (1-toets)

Joy: Enjoy!
•  Standaard 14 aerojets  
•  5 intensiteitsstanden voor aero 
•  Standaard 6 zij-, 6 rug- en 2 voet-hydrojets 
•  1 kleurentherapie 
•  Elektronische bediening (4-toets) 
•  Automatische droogblaasfunctie 
•  Handmatige droogblaasfunctie 
•  Muziek/bluetooth functie

RIHOpool Joy: 
om te genieten  
De RIHOpools met een Joy systeem hebben een 
4-toets touchbediening voor het:
•  aan- en uitzetten van een moodlight 

en het selecteren van een kleur of een 
kleurroulatieprogramma om de gewenste sfeer te 
creëren (kleurentherapie)

•  aan- en uitzetten van ontspannende bubbels om 
heerlijk uit te rusten, keuze uit 5 standen 

•  aan- en uitzetten van de ontspannende 
massagestralen in de rug, zij en bij de voeten voor 
extra vitaliteit

•  aan- en uitzetten van de bluetooth functie om naar 
muziek te luisteren
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AEROJET: 

Ø 25 mm

Zoals het woord Aerojet al zegt, is dit een jet waar alleen lucht uit komt. De lucht stijgt uit deze bodemjets 
naar boven en dit geeft een ontspannend effect. De Aerojet heeft een doorsnede van 25 mm en een 
chromen afwerking. Om de jet te reinigen kan men het binnenste deel eruit halen.

Ø 34 mm

MINI HYDROJET
EYEBALL:

Hydrojets hebben een gemengde straal van water en lucht. Dit zorgt voor een krachtige straal met een 
masserend effect. De Mini Hydrojet Eyeball heeft een doorsnede van 34 mm en is verchroomd afgewerkt. Deze 
Hydrojet wordt in de systemen gebruikt als voetjet en rugjet. De uitstroom van de jets kan worden gericht, door de 
opening in het midden van de jet te kantelen naar de gewenste richting.

Hydrojets hebben een gemengde straal van water en lucht. Dit zorgt voor een krachtige straal met een 
masserend effect. De Hydrojet Eyeball heeft een doorsnede van 60 mm en is verchroomd afgewerkt. Deze 
Hydrojet wordt in de systemen gebruikt als zij-jet. De uitstroom van de jets kan worden gericht, door de 
opening in het midden van de jet te kantelen naar de gewenste richting.

Ø 60 mm

HYDROJET
EYEBALL:

Ø 70 mm

Hydrojets hebben een gemengde straal van water en lucht. Dit zorgt voor een krachtige straal met een 
masserend effect. De Hydrojet Lux heeft een doorsnede van 70 mm en is verchroomd afgewerkt. Deze 
Hydrojet wordt in het systeem JOY+BLISS gebruikt als zij-jet. De uitstroom van de jet kan harder of 
zachter worden afgesteld. Als het binnenste deel met de klok mee wordt gedraaid neemt de kracht af. Het 
afstellen is mogelijk door het binnenste deel van de jet met de hand te draaien. De uitstroom van de jets 
kan worden gericht, door de opening in het midden van de jet te kantelen naar de gewenste richting. 

HYDROJET
LUX:

Technische specificaties

Bliss: Relax and have fun! 
• Standaard 16 aerojets
• 5 intensiteitsstanden voor aero
• Standaard 6 zij-, 6 rug- en 4 voet-hydrojets
• 1 kleurentherapie
• Elektronische bediening (10-toets)
• Automatische droogblaasfunctie
• Handmatige droogblaasfunctie
• Muziek/bluetooth + radio functie
• Reinigingsfunctie
• Verwarmingsfunctie
• Kinderslotfunctie

RIHOpool Bliss:  
om optimaal te genieten 
De RIHOpools met een Bliss systeem hebben een 
10-toets touchbediening met LCD-scherm voor het:
•  aan- en uitzetten van een moodlight en het selecteren 

van een kleur of een kleurroulatieprogramma om de 
gewenste sfeer te creëren (kleurentherapie)

•  aan- en uitzetten van ontspannende bubbels om 
heerlijk uit te rusten

•  kiezen van één van de 5 standen voor de 
ontspannende bubbels

•  aan- en uitzetten van de ontspannende 
massagestralen in de rug, zij en bij de voeten voor 
extra vitaliteit

•  aan- en uitzetten van de radio of Bluetooth om 
muziek te luisteren, direct of via een gekoppeld device

•  aan- uitzetten van de verwarming om het water 
heerlijk op temperatuur te houden

•  aanzetten van de reinigingscyclus om het systeem 
en de leidingen schoon te maken en hygiënisch te 
houden

•  aan- of uitzetten van het kinderslot of om te navigeren 
tussen verschillende opties zoals radiozenders, 
geluidsvolume en aero-niveaus

•  selecteren van muziekzenders, aanpassen van het 
geluidsvolume en switchen tussen nummers
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cm model

AIR
11 

aerojets

FLOW
6+6+2

hydrojets

JOY
14 / 6+6+2

aerojets / hydrojets

BLISS
16 / 6+6+4

aerojets / hydrojets
Atlanta 140x140 BB70
Austin 145x145 BA11
Carolina 170x80 BB53
Carolina 180x80 BB54
Carolina 190x80 BB55
Castello 180x120 BB77
Colorado Ø 180 BB02
Columbia 140x70 BA05 X X X
Columbia 150x75 BA02 X X
Columbia 160x75 BA01 X X
Columbia 175x80 BA04 X X
Delta L/R 150x80 BB80 / BB81
Delta L/R 160x80 BB82 / BB83
Doppio L/R 180x130 BA90 / BA91
Dorado L/R 170x75 BA80 / BA81 X
Future 170x75 BC28 X X
Future 180x80 BC31 X X
Future 190x90 BC32 X X
Geta L/R 160x90 BA86 / BA87 X
Geta L/R 170x90 BA88 / BA89 X
Kansas 190x90 BA97
Lima 150x70 BB40
Lima 160x70 BB42
Lima 170x75 BB44
Lima 180x80 BB46
Lima 190x90 BB48
Lima 200x90 BB49
Linares 150x70 BT40
Linares 160x70 BT42
Linares 170x75 BT44
Linares 180x80 BT46
Linares 190x90 BT48
Linares 200x90 BT49
Lugo 170x75 BT01
Lugo 180x80 BT02
Lugo 180x90 BT03
Lugo 190x80 BT04
Lugo 190x90 BT05
Lugo 200x90 BT06
Lusso 160x70 BA57
Lusso 170x75 BA18
Lusso 180x80 BA98
Lusso 180x90 BA77
Lusso 190x80 BA59
Lusso 190x90 BA99
Lusso 200x90 BA60
Lusso Plus 170x80 BA12 X X X
Lyra L/R 140x90 BA65 / BA66 X X X
Lyra L/R 153,5x100,5 BA67 / BA68
Lyra L/R 170x110 BA63 / BA64
Miami 150x70 BB58 X X
Miami 160x70 BB60 X X
Miami 170x70 BB62 X X
Miami 180x80 BB64 X X

cm model

AIR
11 

aerojets

FLOW
6+6+2

hydrojets

JOY
6+6+2 / 14

hydrojets / aerojets

BLISS
6+6+4 / 16

hydrojets / aerojets
Neo 140x140 BC34
Neo 150x150 BC35
Orion 170x70 BC01 X X
Savona 190x130 BB79
Sobek 180x115 BB28
Still Shower 180x80 BR05 X X X
Still Smart L/R 170x110 BR03 / BR04 X X
Still Square 170x75 BR02
Still Square 180x80 BR01
Taurus 170x80 BC07
Virgo 170x75 BZ07 X X
Winnipeg 145x145 BA48
Yukon L/R 160x90 BA34 / BA35

= Leverbaar

= Leverbaar met 6+6+2

= Leverbaar met 4+4+2

= Leverbaar met 6+4+2

= Leverbaar met 10 aerojets

= Leverbaar met AIR 16 / FLOW 6+6+4 / JOY 16+6+8+4 / BLISS 20+6+8+8

= Niet mogelijkX


