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Výrobní závod společnosti RIHO International se nachází v krásné
krajině Drahanské vrchoviny. Závod byl založen v roce 1996.
Od té doby postupně rozšiřován a dnes patří k jedněm z nejmodernějších producentů sanitárního vybavení v České republice.
V tomto závodě se specializujeme na výrobu akrylátových van,
které patří k tradiční výrobě společnosti RIHO a je jimi známý po
celé Evropě. Dále v tomto závodě vyrábíme sprchové zástěny,
sprchové vaničky, masážní vany a novinka z poslední doby - samostatně stojící vany. RIHO CZ bylo v posledním roce plně
modernizováno pro jejich výrobu. Mezi poslední novinky patří otevření
školícího centra a moderní výstavní síně, která představuje průřez sortimentem výrobků společnosti RIHO.

Dceřiná společnost RIHO International na výrobu koupelnového
nábytku RIHO Belgie se nachází v historickém městě Diest.
Stejně jako společnost RIHO CZ se zaměřuje na výrobu sanitárních
výrobků, RIHO Belgie je zaměřena na výrobu koupelnového nábytku
nejvyšší kvalitativní třídy a je známá především moderním designem
splňujícím současné trendy.

Sídlo společnosti RIHO International nalezneme v holandském
městě Tilburg. V centrále společnosti, kromě jiného, můžeme nalézt
designové centrum pro vývoj nových výrobků, zkušební
laboratoře pro testování navržených produktů pod značkou RIHO a
školící centrum. V Nizozemí rovněž najdeme logistické centrum pro
zákazníky ze Západní Evropy.

Výrobní závod RIHO CZ byl modernizován. A to především cestou robotizace a použitím Hight-Tech technologíí na světové
úrovni. Tato modernizace nám umožňuje splňovat nejvyšší standardy kvality o čemž svědčí certifikace našich výrobků pro
řadu zemí celého světa.

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Široká škála výrobků pod značkou RIHO nás vedla k otevření moderní výstavní síně v sídle společnosti RIHO CZ,
která je přístupná našim velkoobchodním partnerům i všem zákazníkům, kteří hodlají vybavit svoji koupelnu
našimi výrobky. Samozřejmosti je poskytnutí profesionálního poradenství v oblasti použití našich výrobků.
Součástí výstavní síně je i moderní školící centrum pro naše partnery.

DESIGN
Společnost RIHO je historicky zaměřena na vytváření unikátního designu svých výrobků, který v sobě snoubí vysoké užitné vlastnosti s příjemnými moderními
tvary, ovšem také nezapomíná na snadnou údržbu svých výrobků, což plní očekávání našich zákazníků a činí tím naše výrobky populárními na mnohých trzích
po celém světě.

ZÁRUKA KVALITY
Při výrobě všech výrobků společnosti RIHO - ať už hovoříme o akrylátových vanách, samostatně stojících vanách, sprchových zástěnách, sprchových vaničkách, masážních systémech
a koupelnovém nábytku, používá jen materiály nejvyšší kvality od předních výrobců z celého světa, které procházejí nezbytným testováním v našich závodech, abychom byli schopni
našim zákazníkům zaručit nejvyšší možnou kvalitu. Kvalita našich výrobků je nejen spojena s materiály použitými pro výrobu, ale i s moderními technologiemi použitými při výrobě.
Naprostou samozřejmostí je přísná výstupní kontrola, která zabezpečuje, že naše výrobky splní všechna očekávání našich zákazníků. Kvalita RIHO je dnes již standardem na trhu.

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Spokojenost našich zákazníků je spojena i s unikátními technickými řešeními, které kladou důraz na detail.
Společnost RIHO vkládá nemalé investice v technický rozvoj a výzkum, aby mohla přinést na trh výrobky
s vysokou přidanou hodnotou v oblasti používání a snadné obsluhy.
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