
STILL SMART

Article number L x W x H
(cm)

Volume**
(ltr)

Weight
(kg)

Colour Water depth
(cm)

Rihopool***

BR03005 170 x 110 x 50  (R) 240 34 Glossy white 41 Air / Flow

BR04005 170 x 110 x 50  (L) 240 34 Glossy white 41 Air / Flow

BD15005 P&P* 170 x 110 x 62  (R) 240 51 Glossy white 41 x

BR16005 P&P* 170 x 110 x 62  (L) 240 51 Glossy white 41 x

Hoofdkussen grijs
AH21112

POOTSET09

Badvuller chrome
C05 

Badvuller RVS
B05 

Hoofkussen wit
AH21105

Inspectieluik
ZA11000000005
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Riho heeft dit hoogglans witte bad pas ontwikkeld. Door de asymmetrische 
vorm heeft het bad een zeer comfortabele ruime ligzijde en vraagt het bad 
toch niet veel ruimte van de badkamer door de afgeschuinde vorm bij het 
voeteneind. De asymmetrische vorm is er in twee varianten; een linker- en 
rechtervariant. Het bad is ook voorzien van nieuwe kenmerken. Zo is in de 
bodem een vierkante pop-up geplaatst en is de overloop een strak 
vormgegeven langwerpige sleuf. Geen draaiknop meer dus. Een van de 
opties is om de strakke overloopopening uit te voeren met Riho Fall; een 
systeem om het bad te vullen via de overloop. Het bad is ook uit te voeren 
met licht in de rug, waarover dan een witte hoofdsteun wordt geplaatst die 
het licht verspreidt in het bad. 

10 aerojets 6+6+2 hydrojets

AIR

Bij de whirlpools is een 
pootset inbegrepen.

Still baden zijn optioneel uit te voeren met 
wit licht en witte hoofdsteun. Het licht kan 
aan een of twee zijdes worden 
aangebracht. Zowel het licht als de 
hoofdsteun zijn dan inclusief.

Het is niet nodig een extra overflow of siphon 
te bestellen, deze zijn inbegrepen.

*    Plug&Play zijn versies met verlijmde panelen voor hoek plaatsing. Deze baden zijn inclusief pootset.
**   Het volume van het bad is inclusief het gemiddelde volume van één persoon.
*** Bij Rihopool whirlpoolsystemen is de pootset inbegrepen.

Riho acryl baden zijn gemaakt van hoogwaardig acryl, versterkt en door en door wit van kleur. De acryl baden zijn UV-bestendig. Het materiaal is volledig poriënvrij.
Kalk hecht slecht waardoor er geen bacteriën achterblijven. Daarom zijn de baden gemakkelijk schoon te maken. Het oppervlak is aangenaam warm. Standaard
bevat het bad geen potenset maar wel een overloop/afvoer.

Additioneel aan te schaffen

Optioneel aan te schaffen
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Linker typeRechter type

Bedieningspaneel

Service luik

Motor in Air of Flow
(Hydro of Aero)
Hydro motor in Joy en Bliss 
(Hydro + Aero)
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