FORTE
Features
•
•
•
•
•
•

RECESSED VALVE
WITH DIVERTER AND
HANDLES

Brass valves bodies
Wall-mount installation
For 8" (203 mm) centers
1/2" quater-turn washerless ceramic disc valves
Intergral diverter mechanism (only for K-13677X-4)
Includes lever handles

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• None Applicable

K-13677X-4

ALSO K13678X-4

Colors/Finishes
• CP: Polished Chrome

Accessories:
• NA: None applicable

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-13677X-4

Forte recessed valve with diverter and handles

CP

K-13678X-4

Forte recessed valve system with handles

CP

Product Specification:
The recessed bath and shower valve shall be made of brass construction. Product shall be wall-mount installation.
Product shall feature 8" (203 mm) centers and 1/2" quater-turn washerless ceramic disc valves. Product shall include an integral
diverter mechanism (only for K-13677X-4). Product shall include lever handles. Recessed bath and shower valve shall be Kohler Model
K-_____-_____-_____.
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FORTE
Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm
Finished Wall
Min 64
Max 76

Ø61

102

118

102
G1/2"

RC1/2" Hot
1220 to the ground
(For shower faucet)
370 to up side of bath fringe
(for bath & shower faucet)

Product Diagram
FORTE RECESSED BATH AND SHOWER VALVE WITH HANDLES SET
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G1/2"

RC1/2" Cold

ฟอร์ เต้

ชุดมือบิดและวาล์ วผสมฝั งก�ำแพงพร้ อมตัวปรับทางน�ำ้

คุณลักษณะ

K-13677X-4

• วาล์วทองเหลือง
• แบบฝั งผนัง
• เซ็นเตอร์ 8" (203 มม.)
• เซรามิ ควาล์ว 1/2" แบบหมุน 90 องศา
• พร้อมวาล์วเปลีย่ นทางน�้ำ (ส�ำหรับรุ่น K-13677X-4 เท่านัน้ )
• พร้อมมื อบิ ด

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ไม่ระบุ

และ K-13678X-4

สี/วัสดุเคลือบผิว
•

CP: สีโครมเงา

ส่ วนประกอบอื่นๆ:
•

NA: ไม่ระบุ

รุ่ นผลิตภัณฑ์
รุ่ น
K-13677X-4
K-13678X-4

ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝั งก�ำแพงพร้ อมตัวปรับทางน� ้ำ รุ่น ฟอร์ เต้ (ตามภาพแสดง)
ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝั งก�ำแพง รุ่น ฟอร์ เต้

สี/วัสดุเคลือบผิว
CP
CP

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ :

วาล์วผสมฝั งก�ำแพงลงอ่างและยืนอาบผลิตจากทองเหลือง ผลิตภัณฑ์ติดตังแบบฝั
้
งผนัง ผลิตภัณฑ์ติดตังแบบเซ็
้
นเตอร์ 8" (203 มม.) และ
เซรามิควาล์ว 1/2" แบบหมุน 90 องศา ผลิตภัณฑ์พร้ อมวาล์วเปลี่ยนทางน�ำ้ (ส�ำหรับรุ่ น K-13677X-4) ผลิตภัณฑ์พร้ อมมือบิด วาล์วนี ้คือ
วาล์วโคห์เลอร์ รุ่น K-_____-_____-_____.
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ฟอร์ เต้

ข้ อสังเกตส�ำหรั บการติดตัง้

ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์โดยใช้ คมู่ ือข้ อแนะน�ำการติดตัง้

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.
ผนัง
อยางนอย 64
ไมเกิน 76

102

118

G1/2"

Ø61

RC1/2" น้ำรอน

สูงจากพื้น 1220
(สำหรับกอกผสมยืนอาบ)
สูงจากขอบอาง 370
(สำหรับกอกผสมอางอาบน้ำและ
ยืนอาบแบบติดผนัง)

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝั งก�ำแพงพร้ อมตัวปนับทางนํ ้า รุ่น ฟอร์ เต้
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102

G1/2"

RC1/2" น้ำเย็น

