BAGAN
VESSELS LAVATORY

Features

K-11012X

• Vitreous china
• Vessels
• 420 x 300 x 242 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:
• TIS 791-2544

Technical Information

Installation Notes
Install this product according to instruction in the cut-out template.
Spout must be a minimum 50 mm long for adequate clearance
into lavatory.
NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out
template provided with the product, or a current one provided
by Kohler Co. (call 0-2204-6222) Kohler Co. is not responsible
for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.
IMPORTANT! Product rests on countertop. Account for height
of product when designing installation.

Fixture:
Water depth

180 mm

Drain hole

44 mm D.

Approximate measurements for comparison only.
Included Components:
Cut-out template

1079797-X7

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-11012X

Bagan vessels lavatory

WK: Diamond White

Dimensions are approximate.
Unit: mm
150
272 300
Ø44

391
420

242

340

1/2" Hot

102 102

1/2" Cold

1-1/2" OD
Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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บาแกน
อ่างล้างหน้าติดตั้งบนเคาน์เตอร์

คุณลักษณะ
•
•
•

K-11012X

สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
420 x 300 x 242 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

ข้อมูลเฉพาะ
สุขภัณฑ์
ระยะน� ้ำลึก
180 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรี ยบเทียบเท่านัน้
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์
กระดาษแม่แบบ
1079797-X7

ข้อสังเกตส�ำหรับการติดตั้ง

ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำในกระดาษแม่แบบ
เพือ่ ความเหมาะสมในการใช้ งานอ่างล้ างหน้ า ความยาวของปากก๊ อกนํ ้า
ถึงขอบอ่างล้ างหน้ า ควรมีระยะไม่น้อยกว่า 50 มม.
ข้อพึงระวัง การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ ต้องใช้ กระดาษแม่แบบที่อยูใ่ นชุด
สุขภัณฑ์ หรื อได้ รับจากบริษัทโคห์เลอร์ ฯ (โทร. 0-2204-6222) บริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ ทเี่ กิดจากการผิดพลาดหากใช้ กระดาษแม่
แบบที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้อส�ำคัญ! ค�ำนวณระยะความสูงของสุขภัณฑ์ เมื่อสุขภัณฑ์วางอยู่
บนเคาน์เตอร์

รุ่นผลิตภัณฑ์
รุ่น
K-11012X

ชื่อผลิตภัณฑ์
อ่างล้ างหน้ าติดตังบนเคาน์
้
เตอร์ รุ่น บาแกน

สี/วัสดุเคลือบผิว
WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.
150
272 300
Ø44

391
420

242

340

นํ �าร้ อน 1/2"
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"

102 102

นํ �าเย็น 1/2"

หมายเหตุ: ระยะแนะน�ำการติดตังสามารถปรั
้
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื ้นที่ตดิ ตัง้

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
หน้ า 2/2

1316732-X4-A
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