
طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

201010001M10 x H3/8"

201010013M8  x H3/8"

201010025M10 x H1/2"

201010037M8  x H1/2"

201010003M10 x H3/8"

201010015M8 x H3/8"

201010027 M10 x H1/2"

201010039M8  x H1/2"

201010005M10 x H3/8"

201010017M8  x H3/8"

201010029 M10 x H1/2"

201010041M8  x H1/2"

201010053M10 x H3/8"

-M8  x H3/8"

201010054 M10 x H1/2"

-M8  x H1/2"

201010055M10 x H3/8"

201010051M8  x H3/8"

201010056 M10 x H1/2"

201010052M8  x H1/2"

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

211010001M10 x H3/8"

211010006M8 x H3/8"

211010011 M10 x H1/2"

211010016M8  x H1/2"

211010003M10 x H3/8"

211010008M8  x H3/8"

211010013 M10 x H1/2"

211010018M8  x H1/2"

211010004M10 x H3/8"

211010009M8  x H3/8"

211010014M10 x H1/2"

211010019M8  x H1/2"

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطرداخلی     )M8 ،M10مدل های مورد مصرف مخصوص شیرآالت تکپایه و اهرمی دنده  (1 

شیلنگ تکپایه استیل

40cm20247,500عدد200عدد

40cm20269,500عدد200عدد

شیلنگ تکپایه استیل

50cm20267,500عدد200عدد

50cm20289,500عدد200عدد

شیلنگ تکپایه استیل

60cm20287,500عدد200عدد

60cm20309,500عدد200عدد

55cm20423,500عدد200عدد

120mmمیله - شیلنگ تکپایه استیل

55cm20392,500عدد200عدد

130mmمیله - شیلنگ تکپایه استیل

55cm20408,500عدد200عدد

55cm20439,500عدد200عدد

 ریال محاسبه میگردد20000سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ   10به ازای هر  

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

40cm20211,500عدد200عدد

40cm20233,500عدد200عدد

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

50cm20223,500عدد200عدد

50cm20245,500عدد200عدد

ریال محاسبه میگردد12000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ10به ازای هر 

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

60cm20235,500عدد200عدد

60cm20257,500عدد200عدد

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400موقت آذر لیستفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

و شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     اتصاالت انواع

(  021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: تلفن دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry* نشان استاندارد  ملی  ایران2تنها تولید کننده با*
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( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف دوسر مهره مخصوص شیرآالت مخلوط و فالش تانک و پمپ اب و توالت فرنگی   (2

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته
تعداد درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

201020015H1/2" x H3/8" 274,500
201020003H1/2"  x H1/2"296,500
201020016H1/2"  x H3/8"294,500
201020004H1/2"  x H1/2"316,500
201020017H1/2" x H3/8" 314,500
201020005H1/2" x H1/2" 336,500

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته
تعداد درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

211020013H1/2"xH3/8" 238,500
211020003H  1/2"xH1/2"260,500
211020014H1/2"xH3/8" 250,500
211020005H1/2"xH1/2"272,500
211020015H1/2"xH3/8" 262,500
211020006H1/2"xH1/2"284,500

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف شیلنگهای رابط جهت افزایش طول   (3

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته
تعداد درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

20103000110 cm

20103000320 cm

201030004  H3/8"xM3/8"30 cm20231,500عدد300عدد
20103001110 cm

201030013 20 cm

201030014 H1/2"xM1/2"30cm20278,500عدد300عدد
20103003110 cm

20103003320 cm

201030034 H3/8"xM1/2"30 cm20255,000عدد300عدد
20103002110 cm

201030023 20 cm

201030024  H1/2"xM3/8"30 cm20255,000عدد300عدد
201030041  H15xM10

201030043   H15xM8  

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته
تعداد درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

21103000110 cm

21103000320 cm

211030004 H3/8"xM3/8"30 cm20208,500عدد300عدد
21103000810 cm

211030010 20 cm

211030011 H1/2"xM1/2"30cm20255,500عدد300عدد
21103002210 cm

21103002420 cm

211030025 H3/8"xM1/2"30 cm20232,000عدد300عدد
21103001510 cm

211030017 20 cm

211030018  H1/2"xM3/8"30 cm20232,000عدد300عدد
211030029  H15xM10

211030030  H15xM8  

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

 ریال محاسبه میگردد20000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

60cm20عدد200عدد

40cm20عدد200عدد

50cm20عدد160 عدد  

عدد160عددAL50cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

عدد200عددAL60cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

عدد200عددAL40cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

 ریال محاسبه میگردد12000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
  H3/8"xM3/8"20211,500عدد300عدد

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
 H1/2"xM1/2"20عدد

235,000 عدد300عدد20

258,500عدد300

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
 H3/8"xM1/2"

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
  H1/2"xM3/8"20235,000عدد300عدد

ریال محاسبه میگردد20000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
 H3/8"xM3/8" 20196,500عدد300عدد

20 cm20211,500عدد300عدد شیلنگ رابط افزایش طول استیل شیر شاوری

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
  H3/8"xM1/2"20220,000عدد300عدد

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
 H1/2"xM1/2"20243,500عدد300عدد

ریال محاسبه میگردد12000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
  H1/2"xM3/8"20220,000عدد300عدد

196,500عدد300عددAL20 cm20شیلنگ رابط افزایش طول استیل شیر شاوری 

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400آذرلیست موقتفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry* ایران ملی استانداردنشان 2تنها تولید کننده با*
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( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف ماشین لباسشویی،ظرفشویی،آبسرد کن ،تانکر های آب   (4

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

939,000عددm25 1/5مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010002

1,039,000عددm25 2مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010003

1,139,000عددm25 2/5مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010004

1,239,000عددm25 3مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

819,000عددm25 1/5مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030002

879,000عددm25 2مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030003

939,000عددm25 2/5مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030004

999,000عددm25 3مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030005

( میلیمتر16 و قطر خارجی 11قطر داخلی )مدل های مورد مصرف ماشین لباسشویی،ظرفشویی،آبسرد کن ،تانکر های آب   (*

تصویر      قیمت      تعداد طولنام محصولکد کاال

1,099,000عددm15 1/5مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020002

1,259,000عددm15 2مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020003

1,419,000عددm15 2/5مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020004

1,579,000عددm15 3مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

879,000عددm15 1/5مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040002

959,000عددm15 2مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040003

1,039,000عددm15 2/5مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040004

1,119,000عددm15 3مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

367,000عددm15 1/5مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050001

422,000عددm15 2مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050002

477,000عددm15 2/5مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050003

532,000عددm15 3مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050004

 ریال محاسبه میگردد100000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

نوع اتصال

 ریال محاسبه میگردد55000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ  50به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد80000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

نوع اتصال

 ریال محاسبه میگردد160000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

H3/4”xC 3/4”

H3/4”xC 3/4”

H3/4”xC 3/4”

H3/4”xC 3/4”

 ریال محاسبه میگردد60000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

نوع اتصال

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

نوع اتصال

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

نوع اتصال

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

H3/4"xC 3/4"

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(  021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن 

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*نشان استاندارد  ملی ایران2تنها تولید کننده با*
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مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، دوش، رابط دوش حمام، شیلنگ های توالت با گوشی شاتاف  (5

نوع اتصالنام محصول
تعداد در 

کارتن

(ریال)قیمت 

 *150cmدوش 
تصویر

203010001

203030002  *

-----عددH1/2" , H3/4"40(مدل تیزپاش)پولیش - ABSشیلنگ توالت کششی 203010002

-----عددH1/2" , H3/4"40(مدل تیزپاش)پولیش - شیلنگ توالت کششی با قطعات برنجی  203010003

203010004

203030004  *

203010005

203030005*

203010006

203030006*

203010007

203030007*

203010008

203030008*

203010009

203030009*

203010012 - 203010010

   203030012-203030010   *

203010013 - 203010011

203030013- 203010011*

203010023

           203030023            *

203010024

203030024*

203010014

203030014*

203010015

203030015*

203010017 - 203010021

203030017 - 203030021*

203010018 - 203010022

203030018 - 203030022*

203010016

203030016*

203010037

203030031*

203010019

203030019*

203010020

203030020*
 (GRADE 304)دوش کششی ریزبافت آبکاری  رزگلد -شیلنگ توالت 

H1/2" , H3/4"161,545,000عدد

1,495,000

1,565,000

1,515,000

H1/2" , H3/4"161,985,0002,005,000عدد

H1/2" , H3/4"16عدد

2,035,0002,055,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)دوش کششی ریزبافت آبکاری طالیی مات  -شیلنگ توالت 

کد کاال

 دوش کششی ریزبافت آبکاری طالیی مات-شیلنگ توالت 

 رزگلد - دوش کششی ریزبافت آبکاری -شیلنگ توالت 

1,505,0001,525,000عددH1/2" , H3/4"16 صدفی ساتن- مسی- زیتونی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,995,0002,015,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)صدفی ساتن - مسی - زیتونی -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,405,0001,425,000عددH1/2" , H3/4"16 آبکاری طالیی براق -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,895,0001,915,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)دوش کششی ریزبافت  آبکاری طالیی براق -شیلنگ توالت 

1,235,0001,255,000عددH1/2" , H3/4"16استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,725,0001,745,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,095,0001,115,000عددH1/2" , H3/4"16مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,585,0001,605,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,135,0001,075,000عددH1/2" , H3/4"16(مدل آلمانی)آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,345,0001,295,000عددH1/2" , H3/4"16(GRADE 304) (مدل آلمانی)آبکاری کروم -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

925,000905,000عددH1/2" , H3/4"40آبکاری کروم-دوش کششی با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

945,000925,000عددH1/2" , H3/4"40(مدل اکو)آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

765,000735,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش-دوش کششی  با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

785,000755,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش-دوش کششی ریزبافت با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

  (ریال )قیمت 

120cmتوالت 

635,000645,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش- ABSدوش کششی - شیلنگ توالت

655,000

745,000

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان استاندارد2تنها تولید کننده با *
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نوع اتصالنام محصول
تعداد در 

کارتن

(ریال)قیمت 

 *150cmدوش 
عکس

205010002

205030002*

205010001

205030001*

205010004 - 205010003

 205030004 - 205030003   *

205010005

205030005*

205010006 - 205010007

 205030006- 205030007      *

204010001

204030001*

204010003

204030003*

204010002

204030002*

204010004

204030004*

203010036

203030030*

 (ریال)قیمت 

120cmتوالت 

2,565,0002,545,000عدد16

2,195,0002,175,000عددH1/2" , H3/4"16 (مدل ایتالیایی)دوش آنتی باکتریال نقره ای براق  -شیلنگ توالت 

2,995,0002,975,000عددH1/2" , H3/4"16 (مدل ایتالیایی)زیتونی -دوش آنتی باکتریال رزگلد-شیلنگ توالت 

(مدل ایتالیایی) GOLD-دوش آنتی باکتریال طالیی-شیلنگ توالت 
H1/2" , H3/4"162,795,0002,775,000عدد

3,065,000عددH1/2" , H3/4"16 ( GRADE304)(مدل سوئدی)آبکاری طالیی -دوش فنری موج دار -شیلنگ توالت 

2,485,0002,485,000عددH1/2" , H3/4"16 ( GRADE304) (مدل سوئدی)دوش فنری موج دار کروم -شیلنگ توالت 

گوشی شاتاف مدل مرجان

گوشی شاتاف مدل مروارید 

عددM1/2"48گوشی شاتاف مدل صدف

-----

(پایه مکعبی+گوشی شاتاف مرجان+شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم)پک شاتاف مدل مرجان 

-----1,943,000عددH1/2" , H3/4"40(پایه قلبی+گوشی شاتاف مروارید+شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم ) پک شاتاف مدل مروارید

855,000815,000عددH1/2" , H3/4"16(GRADE304)دوش حصیری-شیلنگ توالت 

-----

-----1,373,000عددH1/2" , H3/4"40(پایه قلبی+گوشی شاتاف صدف+شیلنگ شاتاف پولیش )پک شاتاف مدل صدف 203010031

1,795,0001,775,000عددH1/2" , H3/4"16 (مدل ایتالیایی)دوش آنتی باکتریال نقره ای مات -شیلنگ توالت 

3,065,000

2,545,0002,545,000عددH1/2" , H3/4"16 ( GRADE304)(مدل سوئدی)آبکاری طالیی -دوش فنری صاف -شیلنگ توالت 

1,965,0001,965,000عددH1/2" , H3/4"16  ( GRADE304)(مدل سوئدی)دوش فنری صاف کروم -شیلنگ توالت 

(مدل ایتالیایی)مشکی  - دوش آنتی باکتریال سفید-شیلنگ توالت 
H1/2" , H3/4"

3,243,000عددH1/2" , H3/4"40(پایه مکعبی+گوشی شاتاف ساحل+304شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم )پک شاتاف مدل ساحل 203010034

203010032

203010033H1/2" , H3/4"402,393,000عدد-----

2,193,000عددGOLDM1/2"48-آبکاری طالیی-گوشی شاتاف  مدل ساحل208010005

208010003M1/2"481,473,000عدد

1,933,000عددM1/2"48گوشی شاتاف  مدل ساحل208010004

مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، رابط دوش حمام، شیلنگهای توالت با گوشی شاتاف  (5

کد کاال

208010001633,000

208010002M1/2"481,023,000عدد

3,563,000عددH1/2" , H3/4"40 (پایه مکعبی+گوشی شاتاف ساحل طالیی+ شیلنگ ریزبافت طالیی ) GOLD- پک شاتاف مدل ساحل آبکاری طالیی203010035

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ایران ملی  استانداردنشان2تنها تولید کننده با*
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طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداددر 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

585,000عددM15150 cm---16(نخ مشکی) P.Pشیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 202120004

745,000عددM15150 cm---16شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل203080001

805,000عددM15150 cm---40پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203050001

965,000عددM15150 cm---40آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203050003

985,000عددM15150 cm---40آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050006

1,255,000عددM15150 cm---40(GRADE 304)آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050008

1,515,000عددGOLDM15150 cm---40-آبکاری طالیی- شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050009

375,000عدد200عددM1545 cm20(نخ مشکی) P.Pشیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 202130002

415,000عدد200عددM1545 cm20شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل203080011

505,000عدد200عددM1545 cm20پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203060011

585,000عدد200عددM1545 cm20آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203060013

595,000عدد200عددM1545 cm20آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت203060016

205060002
635,000عدد200عددM1545cm20مات-شیلنگ شاوری آنتی باکتریال نقره ای براق205060001-

575,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای مات205050002

205050001

205050003
-205050004

855,000عدد200عددGOLDH1/2" x H1/2"50 cm20-شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال طالیی205050005

359,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20پولیش-شیلنگ رابط دوش یونیورست203070001

432,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست203070003

442,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 203070004

567,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20(GRADE304 )آبکاری کروم -شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 203070006

203070007
482,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20مشکی- سفید-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت203070009-

677,000عدد200عددGOLDH1/2" x H1/2"50 cm20-آبکاری طالیی-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 203070011

مدل های مورد مصرف رابط شیرهای شاوری شیلنگ  دار، رابط دوش یونیورست  (6

عدد200عدد20 H1/2" x H1/2"50 cm685,000مشکی-سفید-شیلنگ رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای براق

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(  021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: تلفن دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی  ایراننشان استاندارد2تنها تولید کننده با *
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طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد

در بسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xM1/2"372,000(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070011

H1/2"xH1/2"381,000(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070002

H1/2"xM1/2"404,000(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070012

H1/2"xH1/2"413,000(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070003

H1/2"xM1/2"436,000(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070013

H1/2"xH1/2"445,000(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070004

H1/2"xM1/2"388,000(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080027

H1/2"xH1/2"399,000(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080002

H1/2"xM1/2"431,000(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080028

H1/2"xH1/2"442,000(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080003

H1/2"xM1/2"474,000(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080029

H1/2"xH1/2"485,000(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080004

H3/4"xM3/4"478,000(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080037

H3/4"xH3/4"489,000(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080012

H3/4"xM3/4"521,000(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080038

H3/4"xH3/4"532,000(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080013

H3/4"xM3/4"564,000(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080039

H3/4"xH3/4"575,000(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080014

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

در بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xM1/2"357,000(1/2) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040020

H1/2" xH1/2"368,000(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040002

H1/2"xM1/2"388,000(1/2)یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040021

H1/2"xH1/2"399,000(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040003

H1/2"xM1/2"419,000(1/2) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040022

H1/2"xH1/2"430,000(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040004

H3/4"xM3/4"447,000(3/4) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040026

H3/4"xH3/4"458,000(3/4)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040008

H3/4"xM3/4"478,000(3/4) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040027

H3/4"xH3/4"489,000(3/4)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040009

H3/4"xM3/4"509,000(3/4)یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040028

H3/4"xH3/4"520,000(3/4)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040010

( میلیمتر16 و قطر خارجی 11قطر داخلی )مدل های مورد مصرف آبگرمکن، تانکرهای آب  (7

(میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی )مدل های مورد مصرف  فن کوئل، پکیج، آبگرمن، تانکرهای آب  (8

30 cm10عدد150عدد

40 cm10عدد100عدد

50 cm10عدد100عدد

عدد200

عدد150

عدد100

30 cm

 ریال محاسبه میگردد43000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

30 cm10عدد

 ریال محاسبه میگردد32000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

40 cm10عدد100عدد

50 cm10عدد80عدد

30 cm10عدد100عدد

عدد150

40 cm10عدد100عدد

 ریال محاسبه میگردد31000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

40 cm10عدد100عدد

50 cm10عدد80عدد

50 cm10عدد100عدد

30 cm10عدد100عدد

40 cm

50 cm

عدد10

عدد10

عدد10

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت نواعا

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*نشان  استاندارد  ملی  ایران2تنها تولید کننده  با*
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( میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی )مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج،آبگرمکن : شیلنگ های شیردار  (9

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

قیمت

(ریال)
تصویر

1,158,000عدد100عددH1/2"x V1/2"30 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080107

1,201,000عدد80عددH1/2"x V1/2"40 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080108

1,244,000عدد50عددH1/2"x V1/2"50 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080109

1,388,000عدد100عددH3/4"x V3/4"30 cm10(3/4)،یکسرشیر(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201080113

1,431,000عدد80عددH3/4"x V3/4"40 cm10(3/4)،یکسرشیر(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201080114

1,474,000عدد50عددH3/4"x V3/4"50 cm10(3/4)،یکسرشیر(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201080115

( میلیمتر22 و قطر خارجی 16قطر داخلی )مدل های مورد مصرف  فن کوئل،پکیج،آبگرمکن و تانکر آب    (10

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

"H1/2"xM1/2(1/2)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090020

"H1/2"xH1/2(1/2)شیلنگ دوسر مهره 201090001

"H1/2"xM1/2(1/2)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090021

"H1/2"xH1/2(1/2)شیلنگ دوسر مهره 201090002

"H1/2"xM1/2(1/2)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090022

"H1/2"xH1/2(1/2)شیلنگ دوسر مهره 201090003

"H3/4"xM3/4(3/4)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090030

"H3/4"xH3/4(3/4)شیلنگ دوسر مهره 201090007

"H3/4"xM3/4(3/4)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090031

"H3/4"xH3/4(3/4)شیلنگ دوسر مهره 201090008

"H3/4"xM3/4(3/4)شیلنگ یکسر مهره یکسر دنده 201090032

"H3/4"xH3/4(3/4)شیلنگ دوسر مهره 201090009

( میلیمتر27 و قطر خارجی 20قطر داخلی )مدل های مورد مصرف پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب،ایرکاندیشن    (11

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

899,000عدد70عددH3/4"xM3/4"30 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100032

983,000عدد50عددH3/4"xM3/4"40 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100033

1,067,000عدد50عددH3/4"xM3/4"50 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100034

1,274,000عدد50عددH1"xM1"30 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201100042

1,358,000عدد50عددH1"xM1"40 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201100043

1,442,000عدد50عددH1"xM1"50 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201100044

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

1,542,000عدد50عددH1"xM1"30 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110012

1,672,000عدد50عددH1"x M1"40 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110013

1,802,000عدد50عددH1"xM1"50 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110014

 ریال محاسبه میگردد43000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

30 cm

30 cm10518,000عدد100عدد

40 cm10573,000عدد70عدد

50 cm10628,000عدد70عدد

40 cm10673,000عدد70عدد

618,000عدد100عدد10

ریال محاسبه میگردد130000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

728,000عدد70

 ریال محاسبه میگردد55000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر35 و قطر خارجی 25قطر داخلی )مدل های مورد مصرف پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب،ایرکاندیشن     (12

 ریال محاسبه میگردد84000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

50 cm10عدد

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراناستاندارد  نشان2تنها تولید کننده  با*
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:مدل های مورد مصرف مشعل های گازوئیلی و گازی ، گاز پکیج، وسایل گاز سوز  (13

جهت گازوئیل (  میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی ) مدل های مورد مصرف مشعل های گازوئیل سوز (*

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

342,000عدد200عددH3/8"xM1/4"70 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 201130001

362,000عدد160عددH3/8"xM1/4"80 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 201130002

310,000عدد200عددH3/8"xM1/4"70 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهرهp.pشیلنگ طرح استیل 202110002

326,000عدد160عددH3/8"xM1/4"80 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهرهp.pشیلنگ طرح استیل 202110003

( میلیمتر20 و قطر خارجی 13.5قطر داخلی )شیلنگ گاز منجید دار پکیج (*

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

594,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گازمنجیددارپکیج،یکسرمهره201150003

648,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گاز منجیددار پکیج،یکسرمهره201150004

684,000عدد80عددH3/4"xM3/4"60 cm10(3/4)،یکسردنده(3/4)شیلنگ گاز منجیددارپکیج،یکسرمهره201150011

738,000عدد80عددH3/4"xM3/4"70 cm10(3/4)،یکسردنده (3/4)شیلنگ گاز منجیددار پکیج،یکسرمهره201150012

( میلیمتر19 و قطر خارجی13قطر داخلی    )1/2شیلنگ مشعل گازی   (*

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

778,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)، یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120001

821,000عدد80عددH1/2"xM1/2"80 cm10(1/2)، یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120002

663,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)، یکسردنده(1/2)یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل 202100001

694,000عدد80عددH1/2"xM1/2"80 cm10(1/2)، یکسردنده(1/2)یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل 202100002

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

923,000عدد70عددH3/4"xM3/4"70 cm10(3/4)، یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120005

966,000عدد70عددH3/4"xM3/4"80 cm10(3/4)، یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120006

808,000عدد70عددH3/4"xM3/4"70 cm10(3/4)، یکسردنده(3/4) یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل202100005

839,000عدد70عددH3/4" x M3/4"80 cm10(3/4)، یکسردنده(3/4)یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل202100006

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

2,057,000عدد30عددH1"xM1"70 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120009
2,141,000عدد30عددH1"xM1"80 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120010
1,782,000عدد30عددH1"xM1"70 cm5اینچ1اینچ ، یکسردنده 1یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 202100009
1,827,000عدد30عددH1"xM1"80 cm5اینچ1اینچ ، یکسردنده 1یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 202100010

( میلیمتر35 و قطر خارجی 25قطر داخلی    )1"شیلنگ مشعل گازی   (*

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

2,557,000عدد20عددH1"xM1"70 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120013
2,687,000عدد20عددH1"xM1"80 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120014
2,162,000عدد20عددH1"xM1"70 cm5اینچ1اینچ، یکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 202100013
2,227,000عدد20عددH1"xM1"80 cm5اینچ1اینچ ، یکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 202100014

ریال محاسبه میگردد54000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر19 و قطر خارجی13قطر داخلی    )3/4شیلنگ مشعل گازی  (*

( میلیمتر27 و قطر خارجی20قطر داخلی    )1"شیلنگ مشعل گازی   (*

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت اعانو

(  021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: تلفن دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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(                  نصب آسان و افزایش زاویه پیچ( )زانو خم دار)شیلنگ های چپقی (14

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140026 1/2"40 cm20479,000عدد200عدد

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140027 1/2"50 cm20499,000عدد160عدد

H3/8"xC(1/2)، یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140037 1/2"40 cm20464,000عدد200عدد

H3/8"xC(1/2)، یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140038 1/2"50 cm20484,000عدد160عدد

H1/2"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140015 3/8"40 cm20464,000عدد200عدد

H1/2"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140016 3/8"50 cm20484,000عدد160عدد

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201070022 1/2"40 cm10608,000عدد150عدد

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201070023 1/2"50 cm10640,000عدد150عدد

H3/4"xC(3/4)، یکسرزانو خم چپقی (3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201070036 3/4"40 cm10703,000عدد150عدد

H3/4"xC(3/4)، یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201070037 3/4"50 cm10735,000عدد150عدد

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xC(1/2)،یکسرزانو خم چپقی(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره201080059 1/2"40 cm10618,000عدد100عدد

H1/2"xC(1/2)،یکسر زانو خم چپقی(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080060 1/2"50 cm10661,000عدد100عدد

H1/2"xC(1/2)،یکسر زانو خم چپقی(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080061 1/2"60 cm10704,000عدد100عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080065 3/4"40 cm10713,000عدد100عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080066 3/4"50 cm10756,000عدد80عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080067 3/4"60cm10799,000عدد80عدد

 

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسرمهره201100072 1"40 cm51,563,000عدد50عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسرمهره201100073 1"50 cm51,674,000عدد50عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره201100076 1"90 cm51,983,000عدد20عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره201100077 1"100 cm52,067,000عدد20عدد

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110022 1"40 cm51,906,000عدد50عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110023 1"50 cm52,036,000عدد50عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110027 1"90 cm52,556,000عدد15عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110028 1"100 cm52,686,000عدد15عدد

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی ... )مدل های مورد مصرف مخصوص فالش تانک و توالت فرنگی و آبسرد کن و   (*

ریال محاسبه میگردد20000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر16 و قطر خارجی11قطر داخلی ...  )مدل های مصرف مخصوص نصب آبگرمکن، پمپ آب و تانکرآب و ماشین ظرفشویی و (* 

 ریال محاسبه میگردد32000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد130000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی ...  )مدل های مصرف مخصوص نصب آبگرمکن،فن کوئل،پکیج ،پمپ آب و  (*

ریال محاسبه میگردد43000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر27 و قطر خارجی 20قطر داخلی ...  )مدل های مورد مصرف مخصوص پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب ،ایرکاندیشن و  (*

ریال محاسبه میگردد84000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر35 و قطر خارجی 25قطر داخلی ...  )مدل های مورد مصرف مخصوص پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب ،ایرکاندیشن و  (*

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن
www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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مدل های مورد مصرف شیرآالت بهداشتی، لوازم نصب دستگاه های پکیج، آبگرمکن، ماشین ظرفشویی، یخچال، پمپ های تحت فشار  (15

نوع اتصالنام محصولکد کاال
      قیمت      

(ریال)
تصویر

M1/2"xM1/2"389,000(1/2)شیر پیسوار فیلتر دار 207030001

M3/8"xM1/2"389,000(3/8)شیر پیسوار فیلتر دار 207030002

M3/4"xM1/2"389,000(3/4)شیر ماشین لباسشویی 207040001

M1/2"Cکروم- شیر شیلنگی اهرمی 207030007 oming  S oon

M1/2"xM3/4"Cشیر قو دیواری اهرمی207030008 oming  S oon

M1/2"xM3/4"Cشیر قو تو کاسه اهرمی207030009 oming  S oon

H1/2"xM1/2"618,000(سنگین)  (1/2)شیر پکیج پروانه ای 207020003

H3/4"xM3/4"878,000(سنگین)  (3/4)شیر پکیج پروانه ای 207020004

H1/2" x H1/2"578,000(1/2)صافی 207020007

H3/4" x H3/4"808,000(3/4)صافی 207020008

H3/4" xM3/4"1,389,000(3/4)شیر صافی رو پیچ 207020005

H3/4" x H3/4"1,429,000(3/4)شیر صافی تو پیچ 207020006

H1/2"xM1/2"794,000(سختی گیر،رسوب گیر)(1/2)فیلتر مغناطیسی مگنت دار 207050001

H1/2"xH1/2"1,448,000(1/2)فیلتر پلی فسفات 208070005

H3/4" xM3/4"4,338,000پورت پلی آمید- (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 208070006

H3/4" xM3/4"4,708,000پورت برنجی-  (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 208070009

654,000-----کاتریج پلی فسفات208070007

H1/2"xM1"754,000( تکه7 )مهره درپوش رادیاتور 208070004

60,900-----بست پرچمی رادیاتور208070010

1,145,000آمپر10محافظ برق دستگاه پکیج دوخانه ارت دار208070008

M1/2"xM1/2"179,500معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010001

M1/2"xM1/2"194,500ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010002

25MMH1/2"xM1/2"129,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070001

32MMH1/2"xM1/2"164,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070002

47MMH1/2"xM1/2"240,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070003

12mmx10m34,400×0.075(سفید)نوارتفلون معمولی 208100004

12mmx10m40,900×0.075(صورتی)نوارتفلون خمیری 208100001

25m0.075×20mmx25m148,500- (صورتی)نوار تفلون خمیری208100003

50m0.075×24mmx50m248,500- (صورتی)نوار تفلون خمیری208100002

تعداد در کارتن

عدد72

-----

عدد15

عدد72

عدد72

-----

-----

عدد18

عدد46

عدد128

عدد64

عدد64

عدد160

عدد96

عدد18

عدد160

عدد200

عدد50

عدد44

عدد150

عدد38

عدد200

عدد648

عدد168

عدد108

عدد560

عدد480

عدد320

عدد648

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت نواعا

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: دفترمرکزیتلفن

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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مدل های  مورد مصرف فالش تانک و فلوتر در سرویس های بهداشتی   (16

نام محصولکد کاال
قیمت

(ریال)
تصویر

3,415,000مدل نگین - فالش تانک تک حالته، تک زمانه208030015

3,615,000مدل نگین - فالش تانک دو حالته، دو زمانه208030016

4,785,000مدل صدف- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030001

4,995,000مدل مروارید- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030002

5,205,000مدل مرجان- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030003

5,295,000مدل دریا- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030005

5,205,000مدل ساحل- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030004

698,000ورودی از کنار   (فلوتر)شناور 208030012

1,118,000ورودی از کف  (فلوتر)شناور 208030011

تعداد کارتن

عدد3لیتر6

عدد3لیتر6

حجم

(لیتر)

عدد5لیتر6

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد24----

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد20----

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

و شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     اتصاالت انواع

(   021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: تلفن دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان استاندارد  2تنها تولید کننده  با*

11
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(       Grade201)مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج، آبگرمکن و تانکر آب    (*

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد

 دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

795,000عدد100عددH1/2"xM1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020002

1,095,000عدد150عددH1/2"xM1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020003

1,395,000عدد100عددH1/2"xM1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020004

1,695,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020005

995,000عدد100عددH3/4"xM3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020006

1,295,000عدد80عددH3/4"xM3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020007

1,595,000عدد80عددH3/4"xM3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد  یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020008

1,895,000عدد80عددH3/4"xM3/4"60 ~ 120 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020009

       (Grade304)مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج، آبگرمکن و تانکر آب   * 

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

855,000عدد100عددH1/2"xM1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030001

1,165,000عدد150عددH1/2"xM1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030002

1,475,000عدد100عددH1/2"xM1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030003

1,785,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030004

1,055,000عدد100عددH3/4"xM3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030005

1,365,000عدد80عددH3/4"xM3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030006

1,675,000عدد80عددH3/4"xM3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030007

1,985,000عدد80عددH3/4"xM3/4"60 ~ 120 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030008

2,585,000عدد80عددH1" x M1"30 ~ 60 cm5 1" و یکسر دنده 1"یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید - شیلنگ فلکسی استیل210030012

2,935,000عدد60عدد1H1" x M1"40 ~ 80 cm5" و یکسر دنده 1"یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید- شیلنگ فلکسی استیل210030013

3,285,000عدد50عدد1H1" x M1"50~100 cm5" و یکسر دنده 1" یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید- شیلنگ فلکسی استیل210030014

3,635,000عدد50عددH1" x M1"60 ~ 120 cm5 1" و یکسر دنده 1"یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید - شیلنگ فلکسی استیل210030015

:نیپل فنری

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت     

(ریال) 
تصویر

179,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010001

194,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010002

224,500عدد200عددM1/2"xM1/2"10 ~12 cm 10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010003

304,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل  روکش دار سفید210010004

339,500عدد200عددM1/2"xM1/2"10 ~12 cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل  روکش دار سفید210010005

مدل های مورد مصرف جهت نصب رادیاتور و حوله خشک کن* 

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400لیست موقت آذر فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت عانوا

(  021)-36427200-7: تلفن کارخانه (  021)-55061498-55342804-55184414: تلفن دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry*ملی ایراننشان استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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