
BATH

K-1809X

AFFETTO

Specified Model

Product Specification:
The Affetto bath shall be 1519 mm in length, 1500 mm in width, and 600 mm in height. Bath shall be made of cast acrylic. 
Bath shall be freestanding installation. Bath shall include drain and drain cover. Bath shall have cast integral overflow, which 
increases bathing depth. Bath shall be Kohler Model K-1809X-_____.  

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• ANSI Z124.1.2
• CSA B45.0
• CSA B45.5
• ASME A112.18.2/CSA B125.2 [Drain]

Colors/Finishes
• 0: White

Accessories:
• CP: Polished Chrome

Features
• Lithocast
• Freestanding bath
• Includes drain and drain cover
• Cast integral overflow increases bathing depth
• 1519 x 1500 x 600 mm 

Model Description Color/Finished
K-1809X Affetto lithocast freestanding bath q 0
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AFFETTO

Product Diagram

Technical Information Installation Notes
Install this product according to the installation guide.
Floor support under bath must provide for a minimum of
436 kg/square meter loading.

Cast acrylic baths are extremely heavy, make it slicely
difficult for installation.
NOTE: Use lifting straps to lift or move the bath.

  Fixture*:

Basin area:

Basin area bottom 1116 x 1395 mm

Basin area top 1476 x 1458 mm

To overflow:

Water depth 423 mm

Capacity 562 liters

Drain hole Ø38 mm (1-1/2")

Overflow hole Ø52 mm

Weight 270 kg

*Approximate measurements for comparison only.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.
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อ่างอาบนํ้า

K-1809X

เอฟเฟตโต้

รุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
อ่างอาบนํ้าเอฟเฟตโต้มีขนาดยาว 1519 มม. กว้าง 1500 มม. และสูง 600 มม. ซึ่งผลิตจากวัสดุลิโธคาส อ่างอาบนํ้าติดตั้งแบบตั้งลอย  
อ่างอาบนํ้าพร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ อ่างอาบนํ้ามีรูนํ้าล้นแบบติดตั้งภายใน อ่างอาบนํ้ารุ่นนี้คือ อ่างอาบนํ้าโคห์เลอร์รุ่น K-1809X-_____.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ANSI Z124.1.2
• CSA B45.0
• CSA B45.5
• ASME A112.18.2/CSA B125.2 (สะดืออ่าง)

สี/วัสดุเคลือบผิว
• 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:
• CP: สีโครมเงา

คุณลักษณะ
• ลิโธคาส
• แบบตั้งลอย
• พร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ
• รูนํ้าล้นแบบติดตั้งภายใน
• 1519 x 1500 x 600 มม.
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รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-1809X อ่างอาบนํ้าลิโธคาส แบบตั้งลอย รุ่น เอฟเฟตโต้ q 0



เอฟเฟตโต้

สุขภัณฑ์*:

พื้นที่อ่างอาบนํ้า:

พื้นที่ด้านล่าง 1116 x 1395 มม.

พื้นที่ด้านบน 1476 x 1458 มม.

ระดับนํ้าล้น:

ระดับนํ้าลึก 423 มม.

ความจุนํ้า 562 ลิตร

รูท่อนํ้าทิ้ง Ø38 มม. (1-1/2")

รูท่อนํ้าล้น Ø52 มม.

นํ้าหนัก 270 กิโลกรัม

*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

ข้อสังเกตสําหรับการติดตั้ง
ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนําการติดตั้ง

พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบนํ้าต้องสามารถรับนํ้าหนักอย่างน้อย 
436 กก./ตร.ม.

อ่างอาบนํ้าลิโธคาสมีนํ้าหนักมาก อาจทําให้ติดตั้งยาก
หมายเหต:ุ แนะนาํใหใ้ชเ้ครือ่งมอืยกสาํหรบัการเคลือ่นยา้ยอา่งอาบนํา้

ข้อมูลเฉพาะ

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
อ่างอาบนํ้า รุ่น เอฟเฟตโต้
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ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
 หน่วย: มม.
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