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DEVOTION

Inclusief Optioneel aan te schaffen

Riho acryl baden zijn gemaakt van hoogwaardig acryl, versterkt en door en door 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. De 
dubbelwandige baden worden standaard geleverd inclusief pootset, sifon en overloop.

*   Het volume van het bad is inclusief het gemiddelde volume van één persoon.

Model Devotion is een dubbelwandig (half) vrijstaand acryl bad met slanke rand. Het vrijstaand model is 
asymmetrisch en heeft een speciale zit/lig vorm, ideaal om in te ontspannen en om onderuit te liggen of te zitten.
Devotion B2W(back to wall) is een half-vrijstaand bad. Dit bad is symmetrisch van vorm met een prima ligvorm. 
Deze versie wordt met de lange zijde tegen de badkamermuur geplaatst. Beide Devotion baden kunnen worden 
uitgevoerd met Riho fall; Deze geintegreerde badvuller maakt een losse kraan overbodig en zorgt ervoor dat de 
opstelling nog mooier wordt. Ze kunnen ook besteld worden met Sparkle Mood, een systeem met 16 sparkle jets 
en B-Music. Devotion baden zijn ook in Velvet wit acryl verkrijgbaar.
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