
Data onder voorbehoud van wijzigingen

PRODUCT DATA SHEET

ID00006.0www.riho.com



Data onder voorbehoud van wijzigingen

LUCID  Douchewanden en -deuren

GD101
Nis

GD203
Cabine XL

GD104
Nis XL

GD201
Cabine

GD400
Inloop

GD402
Inloop XL

GD401
Doorloop

GD404
Doorloop XL

GD501
Badscherm
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Data onder voorbehoud van wijzigingen

LUCID GD101

Artikel nummer
Mat Zwart

Artikel nummer
Mat Wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD108B000 GD108W000 200 x 80 78,3 - 80,7 6

GD109B000 GD109W000 200 x 90 88,3 - 90,7 6

GD110B000 GD110W000 200 x 100 98,3 - 100,7 6

Data is subject to changes and/or errors

Optioneel aan te schaffen

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid is 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten, voorzien van 
gepoedercoat aluminium en is makkelijk te installeren.

Badscherm, ter afscheiding om te douchen in een bad. De wand is naar 
binnen en buiten te draaien. Profielen mat wit of mat zwart.

Gehard glas met Riho-Shield

Profiel aan de onderzijde fungeert als dam tegen 
waterstralen en opgestuwd spatwater

Dikte van het glas is 6 mm

Magnetische sluiting van de deur CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Deur met lift mechanisme

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit.

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326
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LUCID GD104

Artikel nummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD110B000 GD110W000 200 x 110 108,3 - 110,7 6

GD112B000 GD112W000 200 x 120 118,3 - 120,7 6

GD113B000 GD113W000 200 x 130 128,3 - 130,7 6

160 cm

* standaard 100cm stabilisatie stang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

Optioneel aan te schaffen

Links = rechts (scharnierzijde omkeerbaar)

160 cm

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Stabilisatie stang
GBB0000005

Stabilisatie stang
562528024

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid is 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten, voorzien van 
gepoedercoat aluminium en is makkelijk te installeren.

Vaste wand gecombineerd met een deur, naar binnen en buiten te openen. De 
scharnierzijde van de deur is omkeerbaar. Profielen mat wit of mat zwart.

Gehard glas met Riho-Shield

Profiel aan de onderzijde fungeert als dam tegen 
waterstralen en opgestuwd spatwater

Dikte van het glas is 6 mm

Magnetische sluiting van de deur CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Deur met lift mechanisme

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit
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LUCID GD201

Artikel nummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B x D
(cm)

A B
Glas
(mm)

GD208B080 GD208W080 200 x 80 x 80 77,9 - 80,7 78,8 - 80,2 6

GD208B090 GD208W090 200 x 80 x 90 77,9 - 80,7 88,8 - 90,2 6

GD208B100 GD208W100 200 x 80 x 100 77,9 - 80,7 98,8 - 100,2 6

GD209B080 GD209W080 200 x 90 x 80 87,9 - 90,7 78,8 - 80,2 6

GD209B090 GD209W090 200 x 90 x 90 87,9 - 90,7 88,8 - 90,2 6

GD209B100 GD209W100 200 x 90 x 100 87,9 - 90,7 98,8 - 100,2 6

GD210B080 GD210W080 200 x 100 x 80 97,9 - 100,7 78,8 - 80,2 6

GD210B090 GD210W090 200 x 100 x 90 97,9 - 100,7 88,8 - 90,2 6

GD210B100 GD210W100 200 x 100 x 100 97,9 - 100,7 98,8 - 100,2 6

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Vaste wand gecombineerd met een deur, naar binnen en buiten te openen. De 
scharnierzijde van de deur is omkeerbaar. Profielen mat wit of mat zwart.

Optioneel aan te schaffen

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Links = rechts (scharnierzijde omkeerbaar)

Gehard glas met Riho-Shield

Profiel aan de onderzijde fungeert als dam tegen 
waterstralen en opgestuwd spatwater

Dikte van het glas is 6 mm

Magnetische sluiting van de deur CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Deur met lift mechanisme

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit
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LUCID GD203

Artikel nummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B x D
(cm)

A B
Glas
(mm)

GD211B080 GD211W080 200 x 110 x 80 108,1 - 110,9 78,8 - 80,2 6

GD211B090 GD211W090 200 x 110 x 90 108,1 - 110,9 88,8 - 90,2 6

GD211B100 GD211W100 200 x 110 x 100 108,1 - 110,9 98,8 - 100,2 6

GD212B080 GD212W080 200 x 120 x 80 118,1 - 120,9 78,8 - 80,2 6

GD212B090 GD212W090 200 x 120 x 90 118,1 - 120,9 88,8 - 90,2 6

GD212B100 GD212W100 200 x 120 x 100 118,1 - 120,9 98,8 - 100,2 6

GD213B080 GD213W080 200 x 130 x 80 128,1 - 130,9 78,8 - 80,2 6

GD213B090 GD213W090 200 x 130 x 90 128,1 - 130,9 88,8 - 90,2 6

GD213B100 GD213W100 200 x 130 x 100 128,1 - 130,9 98,8 - 100,2 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Twee vaste wanden (1x 30 cm breed) gecombineerd met een deur, naar 
binnen en buiten te openen. De scharnierzijde van de deur is omkeerbaar. 
Profielen mat wit of mat zwart.

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)

Links = rechts (scharnierzijde omkeerbaar)

Gehard glas met Riho-Shield

Profiel aan de onderzijde fungeert als dam tegen 
waterstralen en opgestuwd spatwater

Dikte van het glas is 6 mm

Magnetische sluiting van de deur CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Deur met lift mechanisme

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit

Optioneel aan te schaffen

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326
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LUCID GD400

Artikel nummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD409B000 GD409W000 200 x 90 88,8 - 89,8 6

GD410B000 GD410W000 200 x 100 98,8 - 99,8 6

GD412B000 GD412W000 200 x 120 118,8 - 119,8 6

GD414B000 GD414W000 200 x 140 138,8 - 139,8 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Vaste wand voor inloopdouche. Profielen mat wit of mat zwart.

Gehard glas met Riho-Shield

Dikte van het glas is 6 mm

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit

Links = rechts (scharnierzijde omkeerbaar)

CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

160 cm

Optioneel aan te schaffen

160 cm

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Stabilisatie stang
GBB0000005

Stabilisatie stang
562528024

* standaard 100cm stabilisatie stang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

PRODUCT DATA SHEET

ID00006.0www.riho.com



Data onder voorbehoud van wijzigingen

LUCID GD402

Artikelnummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD409B030 GD409W030 200 x 90 88,8 - 89,8 6

GD410B030 GD410W030 200 x 100 98,8 - 99,8 6

GD412B030 GD412W030 200 x 120 118,8 - 119,8 6

GD414B030 GD414W030 200 x 140 138,8 - 139,8 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Twee vaste wanden (1x 30 cm breed) voor inloopdouche. Profielen mat wit of 
mat zwart.

Gehard glas met Riho-Shield

Dikte van het glas is 6 mm

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit

CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Onderdelen zijn omkeerbaar

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

160 cm

Optioneel aan te schaffen

160 cm

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Stabilisatie stang
GBB0000005

Stabilisatie stang
562528024

* standaard 100cm stabilisatie stang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.
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LUCID GD401

Artikelnummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD309B000 GD309W000 200 x 90 88,2 6

GD310B000 GD310W000 200 x 100 98,2 6

GD312B000 GD312W000 200 x 120 118,2 6

GD314B000 GD314W000 200 x 140 138,2 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Vaste wand voor inloopdouche, inclusief 2 stabilisatiestangen. Profielen mat 
wit of mat zwart.

160 cm

Optioneel aan te schaffen

160 cm

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Stabilisatie stang
GBB0000005

Stabilisatie stang
562528024

* standaard 100cm stabilisatie stang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

Gehard glas met Riho-Shield

Dikte van het glas is 6 mm

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)
CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit
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LUCID GD404

Artikel nummer
Mat zwart

Artikel nummer
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GD309B030 GD309W030 200 x 90 88,5 - 90 6

GD310B030 GD310W030 200 x 100 98,5 - 100 6

GD312B030 GD312W030 200 x 120 118,5 - 120 6

GD314B030 GD314W030 200 x 140 138,5 - 140 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in elk 
modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. Lucid 
heeft een omkadering en een beugel die dienst kan doen als handdoekrek. U 
kunt er uiteraard ook voor kiezen de beugel niet te bevestigen als dat mooier 
of praktischer uitkomt in uw badkamer. Lucid is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten, voorzien van gepoedercoat aluminium en is makkelijk 
te installeren.

Vaste wand met 2 zijwanden voor inloopdouche, inclusief 2 
stabilisatiestangen. Profielen mat wit of mat zwart.

160 cm

Optioneel aan te schaffen

160 cm

H-profiel zwart
561600325

H-profiel wit
561600326

Stabilisatie stang
GBB0000005

Stabilisatie stang
562528024

* standaard 100cm stabilisatie stang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

Gehard glas met Riho-Shield

Dikte van het glas is 6 mm

Met handdoekrek (optioneel te bevestigen)
CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Mogelijk om andere opstellingen te maken door 
gebruik te maken van het H-profiel

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit
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LUCID GD501

Artikel nummer
Mat zwart

Article number
Mat wit

H x B
(cm)

A
Glas
(mm)

GDB508B000 GDB508W000 150 x 80 79,3 - 80,7 6

De serie Lucid douchewanden en –deuren heeft een industrieel uiterlijk en 
geeft een rustige aanblik. De eigentijdse douchewandenserie past mooi in 
elk modern interieur. Deze serie is verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. 
Lucid is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten, voorzien van 
gepoedercoat aluminium en is makkelijk te installeren.

Badscherm, ter afscheiding om te douchen in een bad. De wand is naar 
binnen en buiten te draaien. Profielen mat wit of mat zwart.

Gehard glas met Riho-Shield

Dikte van het glas is 6 mm

Profielen beschikbaar in mat zwart en mat wit

CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Profiel aan de onderzijde fungeert als dam tegen 
waterstralen en opgestuwd spatwater

Deur met lift mechanisme

Onderdelen zijn omkeerbaar
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