
 
Puretide™ 

Assento sanitário com funcionalidade de bidê 
K-5724BR 

 
Características 
• Assento em plástico polipropileno. 
• Frente fechada alongada. 
• Recurso de bidê. 
• Tampa e assento Quiet-Close™ fecham 

sem bater. 
• Articulações Quick-Release™ para fácil 

remoção e limpeza. 
• Ferragens Quick-Attach® para instalação 

fácil e segura. 
• Antiderrapantes Grip-Tight proporcionam 

estabilidade e evitam deslocamentos. 
• Chuveirinho único proporciona limpeza 

com água refrescante. 
• Ajuste da posição e da pressão do 

esguicho d'água com a alavanca lateral 
conveniente. 

• Alavanca de autolimpeza com enxágue 
automático após o uso. 

• Chuveirinho manual não exige baterias ou 
eletricidade. 

• Conexão necessária à linha de 
abastecimento da bacia. Todas as 
mangueiras e conexões estão incluídas. 

• Compatível com a maioria das bacias 
sanitárias alongadas. 

 
Componentes 

Componente(s) adicional(is) incluído(s): 
Ferragens para montagem, dois bicos 
adicionais, válvula T e mangueira do bidê. 

 

 

 

Normas 
Não se aplica 
 
Garantia limitada de um ano para 
assentos sanitários da Kohler® 
Produtos para Cozinhas e 
Banheiros Ltda. 
Visite o site para obter informações detalhadas 
sobre a garantia. 
 
Cores disponíveis/acabamentos 
As demonstrações de cores servem apenas como 
referência. 
 
Cor Código Descrição 

  0  Branco 
 

   

  

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, visite www.kohler.com.br. 
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Informações técnicas Observações 

Instale este produto de acordo com o guia 
de instalação. 

AVISO: Risco de queimaduras.  
Água a temperaturas muito elevadas pode 
ocasionar queimaduras graves. Não 
conecte este dispositivo a um registro de 
água cuja temperatura máxima seja 
superior a 40 °C (104 °F). 

Só conecte o assento a um registro de 
água potável fria a uma pressão de  
139 kPa (20 psi) a 551 kPa (80 psi). 

 

Todas as dimensões do produto são nominais. 
Formato do assento: Alongado 
Formato frontal do 
assento: 

Frente fechada 

Tipo de dobradiça do 
assento: 

Quick-Attach®, 
Quiet-Close™, 
Quick-Release™ 

Orifícios de fixação do 
assento: 

140 mm (5-1/2") 
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