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CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและทําความสะอาด

For best results, keep the following in mind when 
caring for your product: 
    Always test your cleaning solution on an 
    inconspicuous area before applying to the entire
    surface.  
    Wipe surfaces clean and rinse completely with
    water immediately after applying cleaner. Rinse and
    dry any overspray that lands on nearby surfaces.       
    Do not allow cleaners to soak on surfaces.
    Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use
    an abrasive material such as a brush or scouring
    pad to clean surfaces.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
    and blot dry any water from the surface after each 
    use. 

•  

•

••

เพื่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑของทาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

• ทดสอบน้ำยาทําความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑในบริเวณ
ที่ไมเปนที่สังเกตกอนใชนํ้ายาทําความสะอาด

• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
 ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง

• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ

• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด

• ขอแนะนำในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑคือ ลางน้ําสะอาดใหท่ัว
และเช็ดคราบน้ําบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกคร้ัง

BEFORE YOU BEGIN

All information is based on the latest product 
information available at the time of publication. Kohler 
Co. reserves the right to make changes in product 
characteristics, packaging, or availability at any time 
without notice. 
Please leave these instructions for the consumer. 
They contain important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove 
debris.
2. If possible, install this faucet before installing the 
lavatory.
3. Inspect the supply tubing for damage and leakage. 
Replace and maintain as necessary.
4. Observe local plumbing codes.  
5. Shut off the water supplies to the fitting.

37331X-4    กอกผสมอางลางหนาเซ็นเตอร 8" 

 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง 8" Widespread Lavatory Faucet
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          กอกผสมอางลางหนาเซ็นเตอร 8" รุน สเตยท

                                   STRAYT

*Dimensions are approximate.  
*ขนาดระยะแสดงคาโดยประมาณ
*Unit: mm
*หนวย: มม.

มาตรฐานผลิตภัณฑ STANDARD APPLICABLE

สุขภัณฑผลิตภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) Special model meets or exceeds the following at date 
of manufacture: TIS 

การใชงานมือบิดกานโยก HANDLE OPERATION

Right handle opens with turning clockwise. Left handle 
opens with turning anticlockwise.

INSTALLATION CHECKOUT

34

Ensure that all connections are 
tightened and the handle is in the off 
position.

Open the drain. Turn on main water 
supply and check for leaks. Repair as 
required.

Remove the aerator(35) with the key 
(34). Turn the faucet handle on. Run 
hot and cold water through the spout for 
about one minute to remove any debris. 
Remove debris from the aerator. Shut 
off the faucet and reinstall the aerator.

35
กอนเริ่มการติดตั้ง

ขอมูลในคูมือน้ีมาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดท่ีมีอยูในชวงเวลาการ
จัดพิมพ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

ขอสังเกต:
1. ปดวาลวนํ้าทำความสะอาดทอนํ้าดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรก
    ตางๆ
2. สำหรับการติดตั้งใหม ประกอบกอกน้ำเขากับอางลางหนากอน
    การติดตั้งอางลางหนา
3. ตรวจสอบทอน้ำหากมีการชำรุดแนะนำใหเปลี่ยนใหม
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5. ปดวาลวทางนํ้าเขา

ระยะการติดตั้ง

นอยสุดที่

ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวา นอตทุกตัวขันแนน และ
กานโยกอยูในตำแหนงปด

จากนั้นเปดวาลวน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ซอมแซมหากเกิดการรั่วซึม

ถอดปากกอกน้ำ(35) ออก 
โดยใชกุญแจไขปากกอกน้ำ(34)
เปดกอกน้ำรอนและน้ำเย็นสักครูเพื่อขจัดเศษ
สิ่งสกปรกตางๆ ออก จากนั้นทำความสะอาด
สิ่งสกปรกออกจากปากกอก
ปดกอกน้ำและประกอบปากกอกน้ำเขายังตำแหนงเดิม

การเปดมือบิดดานขวาใหบิดตามเข็มนาิกา 
การเปดมือบิดดานซายใหบิดทวนเข็มนาิกา
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INSTALLATION

How to Install The Side Bodies 
And The Handles 

Remove the nut(9) from each side body 
(8). Put the o-rings(10) into groove on 
the bottom of escutcheons(11). Insert 
side bodies through mounting holes 
from bottom of the lavatory (NOTE: The 
valve body with red dot should be 
installed on the left when facing the 
front of the faucet, and the valves are in 
the closed position before installing 
them. ).

Install the escutcheon onto each side 
body. Tighten the nut(9) onto each side 
body to secure the escutcheon. Loosen 
the screws(14) in the handles(13) with 
the hex wrench(12), then press the 
handles onto the extension stems 
(NOTE: The handle with red mark 
should be installed on the left when 
facing the front of the faucet, and the 
valves are in the closed position before 
installing them. ). Tighten the screws 
(14) to secure the handles with the hex 
wrench. Wrench tighten the nuts(16).

Attach the hoses to the side bodies. 
When facing the front of the faucet, the 
left hose connects to the left side body, 
the right hose connects to the right side 
body.

9
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How to Install The Drain

Take off the stopper(17), drain flange 
(18) and washer(19) from drain 
body(20). Slide washer onto the 
underside of the drain flange. Take off 
the tailpiece(21) from the drain body. 
Supply enough tape or sealant to 
tailpiece thread. Reinstall the tailpiece. 
With the gasket(22), steel washer(23) 
and locknut(24) on the drain body, 
insert it into the bidet from underside 
with the drain lever hole(25) facing the 
rear.

NOTE: If needed apply a ring of 
plumbers putty around the underside of 
the drain flange(18), instead of using 
washer(19).

Thread the drain flange onto the drain 
body. Tighten the locknut by hand from 
the underside. Place stopper into drain 
body aligning the flat side of stopper 
hole(26) with the drain lever hole.

Remove the retaining nut(27). Fit the 
plastic washer(28) and retaining nut 
onto the ball lever(29). Insert the ball 
lever assembly into the drain lever hole 
and through the stopper hole. Tighten 
the retaining nut.

Be sure that the ball lever rod points to 
the back of  the bidet, tighten the 
locknut on the drain body. Remove any 
excess putty.

NOTE: Do not reposition the drain after 
the locknut is tightened, or you may 
break the putty seal. 

Connect the link(31) onto ball lever rod 
with ‘V’-clip(30). Insert the lift rod(32) 
into the link of the drain through the hole 
on the rear of the spout.  Position the lift 
rod, ensure the distance between the lift 
rod knob and the body is about 72 mm. 

Push the ball lever rod down to the 
open position. Tighten thumb screw(33). 
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How To Install The Spout

Screw the stud(1) to the thread hole on 
the bottom of faucet. Insert the lift rod(2) 
into the hole at the rear of the body 
assembly. Put the washer(3) into groove 
on the bottom of escutcheon(5) through 
the flexible hoses(4) and the stud. Insert 
hoses and stud into the central hole of 
lavatory. Position the faucet. From 
underside of the lavatory, fit the brackets 
(6)(Rubber washer is on the top) onto 
the stud. Secure the faucet by 
tightening nuts(7).

3
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การติดตั้ง

วิธีติดตั้งกอกน้ำ

ขันสลักเกลียว(1) เขาทางดานลางของกอกน้ำ
สวมกานยกสะดืออาง(2) เขากับรูดานหลังของตัวกอกน้ำ
สวมแหวนรอง(3) เขากับรองดานใต
ของฐานตัวกอกน้ำ(5) ผานสายน้ำดี(4)
และสลักเกลียว สวมสายน้ำดีและสลักเกลียว
เขากับรูกอกตรงกลางของอางลางหนา
จัดตำแหนงกอกน้ำ จากดานลางของอางลางหนา
สวมแหวนรองรูปเกือกมา(6)
(แหวนรองยางอยูดานบน) เขากับสลักเกียว
ขันนอต(7) เพื่อยึดกอกน้ำใหแนน

วิธีติดตั้งกระบอกวาลว

และมือบิดกานโยก
ถอดนอต(9) ออกจากกระบอกวาลว(8) ทั้งสองขาง
สวมโอริง(10) เขากับรองดานใตของฐานรอง(11)
สวมกระบอกวาลวเขากับรูกอกจากดานลาง
ของอางลางหนา
(ขอสังเกต กระบอกวาลวที่มีจุดสีแดง
ตองอยูทางดานซายเมื่อหันหนาเขากับกอกน้ำ
และวาลวตองอยูในตำแหนงปดกอนติดตั้ง)

ติดตั้งฐานรองเขากับกระบอกวาลวทั้งสองฝง
ขันนอต(9) เขากับกระบอกวาลวเพื่อยึดฐานรอง 
คลายสกรู(14) บนมือบิดกานโยก(13) 
ดวยประแจแอล(12) จากนั้นใหกดมือบิดกานโยก
เขากับกานวาลว
(ขอสังเกต มือบิดกานโยกที่มีเครื่องหมายกำกับสีแดง
ตองอยูทางดานซายเมื่อหันหนาเขากับกอกน้ำ
และวาลวตองอยูในตำแหนงปดกอนติดตั้ง)
ขันสกรู(14) เพื่อยึดมือบิดกานโยก
ใหแนนดวยประแจแอล 
จากนั้นใชประแจขันนอตใหแนน(16)

ประกอบสายน้ำดีเขากับกระบอกวาลว
เมื่อหันหนาเขากับกอกน้ำ 
ประกอบสายน้ำดีดานซายเขากับกระบอกวาลวดานซาย
ประกอบสายน้ำดีดานขวาเขากับกระบอกวาลวดานขวา

วิธีติดตั้งสะดืออาง

ถอดตัวอุดสะดืออาง(17), หนาแปลน(18)
และแหวนรอง(19) ออกจากสะดืออาง(20)
สวมแหวนรองเขากับดานใต ของหนาแปลน
ถอดทอ(21) ออกจากสะดืออาง
จากนั้นใชเทปพันเกลียวพันหรือทาซิลิโคนรอบ
เกลียวทอ ประกอบทอกลับเขาตำแหนง
พรอมประเก็น(22) แหวนรองโลหะ(23) และนอต(24)
เขากับสะดืออาง สวมสะดืออางจากดานใตของ
อางลางหนาโดยใหรูทอตอสะดืออาง(25)
หันเขาดานหลังของอางลางหนา

ขอสังเกต  หากจำเปน ทาซิลิโคนรอบดานใต
หนาแปลนสะดืออาง(18) แทนการใชแหวนยาง(19)

สวมหนาแปลนเขากับตัวสะดืออาง ขันนอต
เขากับดานใตของหนาแปลน วางตัวอุดสะดืออาง
เขากับตัวสะดืออาง โดยใหตำแหนงรูของ
ตัวอุดสะดืออาง(26) ตรงกับรูกานโยกสะดืออาง

ถอดนอต(27) จากนั้นประกอบแหวนพลาสติก
(28) และนอตเขาที่ปลายกาน(29) อีกดานที่มี
ลูกบอลสวมอยู ประกอบกานเขาไปยังรูกานสะดือ
อางและรูของตัวอุดสะดืออาง จากนั้นจึงขันนอต 
ใหแนน

ใหแนนตรวจสอบใหแนใจวาตำแหนงของกานสะดือ
อยูทางดานหลังของอางลางหนา ขันนอตเขากับ
ตัวสะดืออางใหแนน เช็ดซิลิโคนสวนที่เกินออก

ขอสังเกต หามเคลื่อนยายตำแหนงสะดืออาง
หลังจากขันนอตแนนแลว เพราะอาจทำให
ซิลิโคนแตก

ประกอบแกนกานยก(31) เขากับกานดวย
คลิปรูปตัว“V”(30) สวมกานยก(32)
เขากับรูของแกนกานยก จัดตำแหนงของกานยก
ตรวจสอบใหแนใจวาความสูงระหวาง
กานยกและอางลางหนาอใหไดประมาณ 72 มม.

กดกานลงเพื่อใหสะดืออางอยูในตำแหนงเปด
จากนั้นขันสกรู(33) บนสลักสะดืออางใหแนน
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การรับประกันสินคา LIMITED WARRANTY
Kohler (Thailand) Public Company Limited warrants to the original 
products, which are purchased from authorized distributors and dealers 
within Kingdom of Thailand only, to be free of defects in material and 
workmanship.

Within the below mentioned periods from the date of purchase, 
Kohler(Thailand) Public Company Limited will at its election, repair, 
replace or make appropriate adjustment where company’s inspection 
disclose any such defect occurring in normal usage and maintenance 
but is not responsible for labor charges, removal charges, installation, 
or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of 
Kohler(Thailand) Public Company Limited exceed the purchase price 
of the product. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in 
Thailand. 
    • Ceramic  Valve(leak/drip) 
        - Lifetime Limited Warranty* for residential use  
        - and Five (5) Years for commercial use
    • Finish                                    Five(5) Years 
    • Fitting                                    Five(5) Years
    • Automatic faucet                   One(1) Year
    • Hygiene spray(leak/drip        Five(5) Years for selected models
      from hygiene spray body)      only
    • Shower                                  Five(5) Years 
    • Bathroom accessories          Five(5) Years 
This limited warranty DOES NOT COVER the defect or damage caused 
by accident, natural disasters such as fire, flood, or earthquake, misuse 
or abuse of products. Improper care and cleaning will avoid the warranty. 
Consumers are responsible for the cost of service parts and service 
fee for such cases. 

To ensure continuous product quality and performance, as well as 
product durability and lifetime, without any damage to the product, 
consumers should purchase and use only genuine service parts and 
after-sales services from Kohler (Thailand) Public Company Limited or 
company’s authorized service centers, distributors, or dealers only. 

*KOHLER®   Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler (Thailand) warrants its faucets manufactured after January 1, 
1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the 
original consumer purchaser owns his or her home. If the faucet should 
leak or drip during normal use, Kohler (Thailand) will, free of charge; 
replace the new cartridge necessary to put the faucet in good working 
condition.

Kohler (Thailand) also warrants all other aspects of the faucet or 
accessories (“Faucet”)**to be free of defects in material and workmanship 
during normal residential use for as long as the original consumer 
purchaser owns his or her home. If a defect is found in normal residential 
use, Kohler (Thailand) will, at its election, repair, provide a replacement 
part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product 
caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. 
Improper care and cleaning will also void the warranty.

Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to 
Kohler(Thailand) with all warranty claims. Kohler (Thailand) is not respon-
sible for labor charges, installation, or other incidental or consequential 
costs. In no event shall the liability of Kohler (Thailand) exceed the 
purchase price of the Faucet. 

Important: Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, 
bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recom-
mended for chrome. This will void the warranty. 

To obtain warranty service, please contact your dealers or contact the 
KOHLER (Thailand) Call Center, together with proof of purchase at;

Call Center 

KOHLER (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road,
Wattana, Bangkok 10110 
Tel:  02204-6222 Fax: 0-2204-6224
Email: callcenterthailand@kohler.com

COPYRIGHT ©2014 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 



SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล

8658X    กอกผสมอางลางหนา

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
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CARE AND CLEANING 

For best results, keep the following in mind when 
caring for your product: 
    Always test your cleaning solution on an 
    inconspicuous area before applying to the entire
    surface.  
    Wipe surfaces clean and rinse completely with
    water immediately after applying cleaner. Rinse and
    dry any overspray that lands on nearby surfaces.       
    Do not allow cleaners to soak on surfaces.
    Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use
    an abrasive material such as a brush or scouring
    pad to clean surfaces.
•  The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
    and blot dry any water from the surface after each 
    use. 

กอกผสมอางลางหนา รุนแฟรแฟกซ

Widespread Lavatory Faucet

•  

•

••

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

เพื่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑของทาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

• ทดสอบน้ำยาทําความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑในบริเวณ
ที่ไมเปนที่สังเกตกอนใชนํ้ายาทําความสะอาด

• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
 ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง

• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ

• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด

• ขอแนะนำในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑคือ ลางน้ําสะอาดใหท่ัว
และเช็ดคราบน้ําบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกคร้ัง

78148
Lever Assy

79404
Adapter

865149
Escutcheon

871021
Washer

78042*
Plug

880075
Lift Rod Assy

835749
Hot Valve (Clockwise Close)

830915
Washer

864342
Nut

880062
Side Body Assy

1112775
Hose 1046513

Center Tee

40097
Washer

40013
Gasket

835750
Cold Valve (Counter-Clockwise Close)

79361
Mounting Plate

79441
Washer

837264
Aerator

865172**
Aerator Ring

77945**
Ring

79415
Escutcheon

1003813
Screw

40015
Washer

77806
Washer

40014
Nut

1049172
Tee Assembly

835157
Screw

832940
Washer

**Color code must be specified when ordering
**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วาลวน้ำเย็น (ปดทวนเข็มนาิกา)

กานโยก

แหวนรอง

แหวนรอง

ฝาปดกานโยก

ดามจับกานโยก

ฝาครอบ ฝาครอบ

เพลทยึดอุปกรณ

อแดปเตอร

แหวนรอง

ประเกน

วาลวที

ชุดวาลวที

แหวนรอง

แหวนรอง

แหวนรอง

แหวนรอง

ฝาครอบปากกอก

แหวนรอง

สกรู

สกรู

836584**
836585**
Plug
ฝาปดกานโยก

ตะแกรงปากกอก

สายนํ้าดี

นอต

นอต

วาลวน้ำรอน (ปดตามเข็มนาิกา)

ชุดประกอบวาลว

880008**
Stopper

834753**
Pop Up 
Drain

1080817
O-ring

880406
Washer

880037
Link Kit

สะดืออาง
ลางหนา

ตัวอุด
สะดืออาง

โอริง

แหวนรอง

แกนขอตอ
สะดืออางลางหนา

Single Lever / Single Control

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
**Color code must be specified when ordering

 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล

8147X-4     กอกผสมอางอาบน้ำแบบตั้งพื้นพรอมฝกบัวสายออน
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880010
Washer
แหวนรอง

880010
Washer
แหวนรอง

831727**
Hose
สายน้ำดี

42451
O-ring
โอริง

870536
O-ring
โอริง

3008851**
Diverter Kit
ชุดเปลี่ยนทางน้ำ

1146948
Screw
สกรู

1170552**
Pulg Button
ปลั๊ก

1146951**
Escutcheon
ฝาครอบ

1146955
Washer
แหวนรอง

1082901
Screw
สกรู

1084120
Washer
แหวนรอง

34263
O-ring
โอริง

835598
Hex Wrench
ประแจหกเหลี่ยม

1155309
Ring
แหวนเกือกมา

34263
O-ring
โอริง

1155847
Plug
ปลั๊ก

1082902
Screw
สกรู

1082904
Anchor
พุก

1092935
Washer
แหวนรอง

1101257**
Handspray
ฝกบัว

1092965
Valve
วาลว

1092926
Nut
นอต

1102045**
Stopper Kit
ชุดควบคุม

1093138
Washer
แหวนรอง

1101653**
Handle Kit
ชุดกานโยก

880002**
Plug Button Kit
ชุดปลั๊ก

833438
Screw
สกรู

834705**
Plug Button
ปลั๊ก

3006135
Screw
สกรู

1106156**
Plug Button
ชุดปลั๊ก

3006135
Screw
สกรู

1106156**
Plug Button
ชุดปลั๊ก

1151451
Gasket
ประเก็น

1146956
Washer
แหวนรอง

3002868
Washer
แหวนรอง

1093348**
Wrench
ประแจขันนอต
(Used to remove the nut1092926)
(ใช้ำสำหรับถอดนอต1092926)

1042236
O-ring
โอริง

833438
Screw
สกรู

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

กอกผสมอางอาบน้ำแบบตั้งพื้นพรอมฝกบัวสายออน รุนลัวร
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SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล  8" Widespread Lavatory Faucet

37331X-4    กอกผสมอางลางหนาเซ็นเตอร 8"

1162050**(Hot)
Handle
มือบิดกานโยก(รอน)

837206
Valve
วาลว

78125
Adapter
สลักเกลียว

1041022
Screw
สกรู

1162052**
Escutcheon
ฐานรอง

830915
Washer
แหวนรอง 864342

Nut
นอต

880062
Side Body Kit
กระบอกวาลว

1021514
Extension Stem
กานวาลว

1040731
Screw
สกรู

1167441**
Nut
ปุมปด

1167543**
Lift Rod Kit
ชุดกานยกสะดืออาง

1124199
Aerator
ปากกอกน้ำ

1162051**
Escutcheon
ฐานรอง

834704
Hardware kit
อุปกรณยึดกอกน้ำ

1024405
Hose
สายน้ำดี

1041022
Screw
สกรู

1162052**
Escutcheon
ฐานรอง

837207
Valve
วาลว

78125
Adapter
สลักเกลียว

1162049**(Cold)
Handle
มือบิดกานโยก(เย็น)

830915
Washer
แหวนรอง864342

Nut
นอต

880062
Side Body Kit
กระบอกวาลว

1182548
Screw
สกรู

1010167
O-ring
โอริง

1167441**
Nut
นอต

1010167
O-ring
โอริง

1040731
Screw
สกรู

1021514
Extension Stem
กานวาลว

833730
Hex Wrench
ประแจแอล

3006147
Key
กุญแจไข
ปากกอกน้ำ

         กอกผสมอางลางหนาเซ็นเตอร 8" รุน สเตยท 

                                 STRAYT 

880037
Link Kit
ชุดแกนขอตอสะดืออาง

1080817
O-Ring
โอริง

880406
Washer
แหวนรอง

880008**
Stopper
ตัวอุดสะดืออาง

834753**
Pop Up Drain
สะดืออางลางหนา

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
**Color code must be specified when ordering




