
ONE-PIECE TOILET WITH SEAT

K-26065X

JUBILEE II

Specified Model

Features
• Vitreous china
• Elongated bowl
• Includes gentle close seat
• Includes polished chrome trip lever
• Wash down ushing 
• Rimless technology
• 4.5 liter per ush
• 305 mm rough-in for S-trap
• 740 x 472 x 630 mm

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• TIS 792-2554
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Model Description Color/Finished
K-26065X-S Jubilee II one-piece toilet, S-trap with gentle close seat WK: Diamond White

Product Diagram

Technical Information

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Fixture:
Configuration one-piece, elongated
Water per ush 4.5 liter
Passageway 65 mm
Water area 110 x 105 mm
Water depth from rim 231 mm
Seat post hole centers 152 mm

Included Components:

Tank cover 1260103-SP

Elongated gentle close seat K-75482X

Dimensions are approximate. 
Unit: mm

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.

Front of Bowl
Finished wall

Finished floor
*Dimension reference for toilet seat width.



หมายเหตุ:ุ ระยะแนะนำาการตุิดตุ้ �งสามารถปร้บได้ตุามความเหมาะสมของผู้้้ใช้้งานและพ้ื้ �นท่ี่�ตุดิตุ้ �ง
บริษ้ัที่ฯ ขอสงวนสทิี่ธิิ์�ในการเปล่�ยนแปลงข้อมล้ผู้ลติุภัณ้ฑ์์ บรรจุภุัณ้ฑ์์ท่ี่�ม่โดยมิตุ้องแจุ้งให้ที่ราบลว่งหน้า

สุขภณัฑ์ชิน้เดยีวพร้อมฝารองน่ัง

K-26065X

จบูล่ีิ ทู

รุ่นผลิตภณัฑ์

คุณลักษณะ
• สขุภณัฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• โถสขุภณัฑ์แบบหนา้ยาว
• พร้อมฝารองนัง่แบบกนักระแทก
• พร้อมกา้นกดช�าระสีโครมเมีย่ม
• ระบบช�าระลา้งแบบวอชดาวน์
• เทคโนโลยีแบบ Rimless
• ใชน้��าในการช�าระลา้ง 4.5 ลิตร
• ระยะจดุก่ึงกลางท่อน��าทิ�งถึงผนงั 305 มม. ส�าหรบัการติดตั�งท่อน��าทิ�งลงพื�น
• 740 x 472 x 630 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบ้ตุิตุามมาตุรฐาน
• มอก. 792-2554
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ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

ข้อมูลเฉพาะ

ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตุดิตุ้ �งผู้ลติุภัณ้ฑ์์โดยใช้้ค้ม้่อแนะนำาการตุดิตุ้ �ง

สว่นประกอบสขุภัณ้ฑ์์
ฝาปิดถง้พื้ก้นำ �า 1260103-SP
ฝารองน้�งหน้ายาวแบบกน้กระแที่ก K-75482X

สขุภัณ้ฑ์์
ลก้ษัณะ สขุภัณ้ฑ์์ชิ้ �นเด่ยว, หน้ายาว
การใช้้นำ �าช้ำาระล้างตุอ่คร้ �ง 4.5 ลติุร
ขนาดที่อ่นำ �าทิี่ �ง 65 มม.
ผิู้วหน้านำ �า 110 x 105 มม.
ความลกึจุากขอบโถสขุภัณ้ฑ์์ถงึผิู้วหน้านำ �า 231 มม.
ระยะหา่งระหวา่งร้ยดึฝารองน้�ง 152 มม.

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-26065X-S สขุภัณ้ฑ์์ชิ้ �นเด่ยว แบบที่อ่นำ �าทิี่ �งลงพ้ื้ �น รุ่น จุบ้ลิ่� ที่ ้พื้ร้อมฝารองน้�งแบบกน้กระแที่ก WK: ส่ขาว

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ :
หนว่ย: มม.

 *ขนาดอ้างอิงสำาหร้บความกว้างของท่ี่�รองน้�ง


