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Características 
• Acrílico. 
• Sobreposta ou embutida. 
• Válvula de escoamento à direita. 
• Cascata de água na borda. 
• Canal de transbordamento que permite a imersão e 

provoca um efeito exclusivo de piscina infinita. 
• Bolhas efervescentes com 11 portas. 
• Aquecedor integrado. 
• Bomba silenciosa de velocidade variável, com 

desligamento automático. 
• As várias possibilidades de posicionamento da bomba 

oferecem mais opções de acesso e instalação. 
• A iluminação de cromoterapia permite que você 

selecione o esquema de cores adequado ao seu 
humor. 

• Controle remoto. 
• Sistema ajustável de nivelamento da banheira. 
• Requer dois circuitos dedicados protegidos por 

interruptor DR ou dispositivo DR Classe A. 
• Requer duas conexões elétricas de 240 V, 20 A,  

50/60 Hz. 
• Dimensão interna da banheira de 1.600 mm (63") (C) x 

800 mm (31 1/2") (L) x 597 mm (23 1/2") (A). 
• Dimensão total de 1.905 mm (75") (C) x 1.014 mm 

(41") (L) x 635 mm (25") (A). 
 
 

Acessórios necessários 
K-7193BR 

 

 

Normas 
ABNT NBR 11778  
IEC 60335-1  
IEC 60335-2-60 
 
Garantia limitada de um ano do acrílico 
da Kohler Produtos para Cozinhas e 
Banheiros Ltda. 
Visite o site para obter informações detalhadas sobre a 
garantia. 

 

  

Brasil: 0-800-4-KOHLER (0-800-4-564537) 
A Kohler Co. reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. 
Para ter acesso à Página de Especificações atualizada, visitewww.kohler.com.br. 
2-22-2016 17:04 

 

 

 

http://www.kohler.com.br/


 

sok® 
Banheira transbordante  

K-1188BR-C1 
 

 

 
Serviço elétrico necessário Observações 

Meça o produto recebido para obter os detalhes 
da tubulação embutida. 
 
Instale este produto de acordo com as instruções 
de instalação. 
 
A distribuição de água quente deve representar 
70% ou mais da capacidade da banheira. As 
instalações podem variar. 
 
Consulte os códigos locais e nacionais referentes 
aos requisitos mínimos da caixa de ar durante a 
instalação de uma torneira na bancada. 
 
A unidade deve ser enchida pela parte interna da 
banheira. 
 

Requer dois circuitos dedicados protegidos por interruptor DR ou 
dispositivo DR Classe A. 
Bomba: 240 V, 20 A, 50/60 Hz 
Aquecedor: 240 V, 20 A, 50/60 Hz 

Informações técnicas 
Todas as dimensões do produto são nominais. 
Tipo de instalação: Sobreposta 
Local da válvula de 
escoamento: 

À direita 

Área da banheira, base: 1.143 mm x 648 mm (45" x 25-1/2") 
Área da banheira, topo: 1.600 mm x 800 mm (63" x 31-1/2") 
Peso: 124,7 kg (275 lb) 
Capacidade mínima de 
peso sobre o piso: 

913 kg/m2 (187 lb/ft2) 

Profundidade da água: 635 mm (25") 
Capacidade de água: 537,5 L (142 gal) 
Corte: Sobreposição, 1.867 mm x 1.003 mm 

(73-1/2" x 39-1/2") 
Capacidade nominal do 
componente elétrico: 

Bomba: 240 V, 4 A, 50/60 Hz 
Aquecedor: 240 V, 15 A, 50/60 Hz, 
4.000 W 

Horizontalidade mínima 
para porta: 

0 mm (0") 

 

Bomba/Controle de acesso de 
381 mm (15") H x 1016 mm 
(40") W MIN 

Válvula de 
escoamento de 
38 mm (1-1/2")  
NPT 
38 mm (1-1/2") 

Nenhuma mudança nas 
medições, se instalada com o 
escoamento ilustrado. 
(K-7193) 

  

Brasil: 0-800-4-KOHLER (0-800-4-564537) 
A Kohler Co. reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. 
Para ter acesso à Página de Especificações atualizada, visitewww.kohler.com.br. 
2-22-2016 17:04 

 

 

 

http://www.kohler.com.br/

