
 
Rêve® 

Banheira Freestanding 
K-819BR-F62 

 
Características 
• Ferro fundido esmaltado da KOHLER®. 
• Banheira Freestanding. 
• Abertura de transbordamento que permite a 

imersão. 
• Válvula de escoamento central. 
• Superfície antiderrapante Safeguard®. 
• Suporte lombar integral. 
• Compõe com outros produtos da Coleção Rêve®. 
• 1.700 mm (66 15/16") (C) x 800 mm (31 1/2") (L) x 

560 mm (22 1/16") (A)  
  

 
Acessórios necessários 

K-7271BR  
ou 

K-7272BR 
 

Normas 
Não se aplica 
 
Garantia limitada de dez anos para ferro 
fundido da Kohler® Produtos para 
Cozinhas e Banheiros Ltda. 
Visite o site para obter informações detalhadas sobre a 
garantia. 
 

Componentes 
Componentes adicionais: Pés ajustáveis de ferro 
fundido (4), painel de escoamento/transbordamento e 
base de sustentação de madeira. 

 

  

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. 
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Nenhuma mudança nas medições, se 
instalada com o escoamento ilustrado. 
(K-7272) 

 
 
 
 

Informações técnicas 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. 
 

Todas as dimensões do produto são nominais. 
Tipo de instalação: Sobre piso 

Local da válvula de 
escoamento: 

Centro 

Área da banheira, base: 1.245 mm x 559 mm (49" x 22") 

Área da banheira, topo: 1.588 mm x 629 mm  
(62-1/2" x 24-3/4") 

Peso: 165,6 kg (365 lb) 

Capacidade mínima de 
peso sobre o piso: 

664 kg/m2 (136 lb/ft2) 

Profundidade da água: 373 mm (14-11/16") 

Capacidade de água: 283,9 L (75 gal) 

 

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