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Firma RIHO jest producentem najwy szej jako ci wanien z hydromasa em wykona-
nych z akrylu – tworzywa o wyj tkowych w a ciwo ciach zarówno w kwestii bez-
piecze stwa, jak i wygody u ytkowania. Akryl jest antypo lizgowy, ciep y w dotyku 

oraz d ugo utrzymuje optymaln  temperatur  k pieli.
Super p askie dysze (typu hydro i aero) stosowane w systemach hydromasa u RIHO za-

pewniaj  niespotykany dot d komfort k pieli i u atwiaj  utrzymanie wanny w czysto-
ci. System HYDRO gwarantuje dynamiczny masa  ca ego cia a, w tym stóp, co wspoma-

ga proces przemiany materii i funkcjonowanie wa nych organów wewn trznych. System 
AERO przynosi orze wienie i pomaga utrzyma  dobr  kondycj  fizyczn . Strumie  milio-
na p cherzyków powietrza poprawia natlenienie krwi, a zm czona skóra odzyskuje blask. 
Relaksacyjna k piel w wannie z hydromasa em RIHO przyniesie tak e ulg  przy dolegli-
wo ciach kr gos upa zm czonego wielogodzinnym siedzeniem przy biurku, a przy tym 
wyciszy i zredukuje poziom stresu.

Zbawienny wp yw aquaterapii w wannie z hydromasa em RIHO jest dodatkowo spot -
gowany barwn  moc  chromoterapii. Nowoczesne diody LED wiec  w kolorach podsta-
wowych lub kolorach t czy. Ka dym kolorem mo na sterowa  w zale no ci od potrzeb. 
Barwne wibracje oddzia uj  na uk ad odporno ciowy, zdolno ci regeneracyjne organizmu 
oraz maj  du y wp yw na psychik . Kolor czerwony, dla przyk adu, zdecydowanie popra-
wia samopoczucie i dodaje pozytywnej energii, niebieski za  – uspokaja i tonuje emocje. 

Teraz, w ramach aktualnie obowi zuj cej promocji, przy zakupie wanny z systemem 
hydromasa u RIHO ze sterowaniem elektronicznym, zap acimy tylko za system, a wann
otrzymamy gratis. Wi cej na www.riho-hydromasaz.pl  

Wanny z hydromasa em RIHO
– dla zdrowia, dla rodziny, dla przyjemno ci, dla Ciebie…
Gdy cz sto czujemy si  zm czeni, zagonieni, zestresowani, pomóc mo e prywatne centrum SPA w postaci 
w asnej wanny z hydromasa em.

RIHO – holenderska fi rma z ponad
50-letni  tradycj , posiadaj ca 6 od-
dzia ów na terenie ca ej Europy. Jako 
producent wyposa enia azienek
wyró nia si  estetyk  minimalizmu 
i nowoczesnym designem. W Polsce 
dzia a od 2000 roku z sukcesem wy-
znaczaj c nowe trendy na rodzimym 
rynku. Riho posiada w asne zespo y
projektowe, dla których komfort, wy-
trzyma o  i bezpiecze stwo s  war-
to ciami nadrz dnymi. Wspó pracuje
ze starannie wyselekcjonowan  gru-
p  salonów azienkowych i projek-
tantów wn trz. Sie  autoryzowanych 
serwisantów zapewnia fachow  ob-
s ug  posprzeda ow  w ca ej Polsce.

Doppio lewa z hydromasa em TOP 5 – oszcz dzasz 3112 zLima 200 z hydromasa em LUX 8 – oszcz dzasz 1968 z

Neo 140 z hydromasa em PRO 7 – oszcz dzasz 1599 zColorado z hydromasa em LUX 8 – oszcz dzasz 4268 z Sobek z hydromasa em PRO 7 – oszcz dzasz 2251 z

RIHO Polska sp. z o.o.
ul. Zgierska 250/252, 91-364 ód

tel. (42) 250 62 58, fax (42) 250 62 57
e-mail: handel@riho.pl

www.riho.pl, www.riho-limited.pl
www.riho-hydromasaz.pl
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