STRIVE
KITCHEN SINK

Features

K-97829X

304 stainless steel
Undercounter
Double basin
Includes exible trap, overow trap, quick ow strainers
and installation hardware
• Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
• 813 X 420 X 229 mm
•
•
•
•

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• GB/T 18884.2-2002

Technical Information
Fixture:

Left bowl

Right bowl

Included components:

Basin area

367 x 420 mm

367 x 420 mm

Flexible trap

SP1200369

Water depth

228 mm

Strainer

5163X-NA, SP1174273

Drain hole

Ø100

Fixing Clip

SP1127254

Template

1243941-X7

mm

*Approximate measurements for comparison only.

Installation Notes
Install this product according to the installation guide. Allow a
minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip
attachment.
Relevant accessories are designed for 12 mm countertop.
If the thickness other than 12 mm, recommend adjusting
countertop to 12 mm.

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-97829X-F

Strive stainless steel sink, undercounter double basin

NA: None Applicable

Recommended Accessories
K-13963X-4

☐ CP: Polished Chrome ☐ VS: Vibrant Stainless

Elate pullout spray kitchen faucet

Dimensions are approximate.
Unit: mm
160

207

398
813
465

2
236
Min 660

40 (1-1/2") Class 5, 8.5 or 13.5
Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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สไตรฟ์

อ่างล้างจาน

คุณลักษณะ
•
•
•
•
•
•

ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
สองหลุม
พร้อมข้อต่อนํ้าทิ้ง, ท่อนํ้าล้น, สะดืออ่างแบบควิ๊กโฟลว์
และอุปกรณ์ติดตั้ง
เทคโนโลยีไซเลนชิลด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม,
ลดการเกาะตัวของหยดนํ้า และช่วยรักษาอุณหภูมิของนํ้า
813 x 420 x 229 มม.

K-97829X

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• GB/T 18884.2-2002

ข้อมูลเฉพาะ

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ข้ อต่อท่อน� ้ำทิ ้ง
สะดืออ่าง
อุปกรณ์ตดิ ตัง้
กระดาษแม่แบบ

ผลิตภัณฑ์:
หลุมซ้ าย
หลุมขวา
พื ้นที่อา่ ง
367 x 420 มม.
367 x 420 มม.
ระยะน� ้ำลึก
228 มม.
Ø100 มม.
ขนาดรูทอ่ น� ้ำทิ ้ง
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อเปรี ยบเทียบเท่านัน้

SP1200369
5163X-NA, SP1174273
SP1127254
1243941-X7

ข้อสังเกตส�ำหรับการติดตั้ง

ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์โดยใช้คมู่ อื ข้อแนะน�ำการติดตัง้ เผือ่ พื ้นทีว่ า่ งรอบขอบอ่างล้างจาน
ไว้ อย่างน้ อย 2 นิ ้ว (51 มม.) ส�ำหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ยดึ อ่างล้ างจานที่มา
พร้ อมกับผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ถกู ออกแบบมาส�ำหรับเคาน์เตอร์ ทมี่ ีความหนา 12 มม. หากความหนา
ของเคาน์เตอร์ มากหรือน้ อยกว่า 12 มม. แนะน�ำให้ ปรับความหนาของเคาน์เตอร์
ให้ ได้ 12 มม.

รุ่นผลิตภัณฑ์
รุ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์
K-97829X-F
อ่างล้ างจานสแตนเลส สองหลุม แบบฝั งใต้ เคาน์เตอร์ รุ่นสไตรฟ์
อุปกรณ์แนะน�ำ
K-13963X-4
ก๊ อกผสมอ่างล้ างจานชนิดฝั กบัว รุ่นอีเลท
ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

สี/วัสดุเคลือบผิว
NA: สีตามวัสดุ
☐ CP: สีโครมเงา

☐ VS: สีสเตนเลสปั ดลาย

160

207

398
813
465

2
236

ไม่ตํ�ากว่า 660
ท่อชัน� 5, 8.5 หรื อ 13.5 ขนาด 40 (1-1/2")
หมายเหตุ: ระยะแนะน�ำการติดตังสามารถปรั
้
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื ้นที่ตดิ ตัง้
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1243941-X4-A

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2204-6222

kohler.com

