
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

40cm20309,500عدد200عدد

40cm20336,500عدد200عدد

شیلنگ تکپایه استیل

50cm20335,500عدد200عدد

50cm20362,500عدد200عدد

شیلنگ تکپایه استیل

60cm20361,500عدد200عدد

60cm20388,500عدد200عدد

55cm20525,500عدد200عدد

120mmمیله - شیلنگ تکپایه استیل

55cm20486,500عدد200عدد

130mmمیله - شیلنگ تکپایه استیل

55cm20505,500عدد200عدد

55cm20544,500عدد200عدد

 ریال محاسبه میگردد26000سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ   10به ازای هر  

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

40cm20262,500عدد200عدد

40cm20289,500عدد200عدد

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

50cm20277,000عدد200عدد

50cm20304,000عدد200عدد

ریال محاسبه میگردد14500 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ10به ازای هر 

ALشیلنگ تکپایه طرح استیل 

60cm20291,500عدد200عدد

60cm20318,500عدد200عدد

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401موقت خرداد  لیستفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

و شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     اتصاالت انواع

*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" 343,500
201020003H1/2"  x H1/2"370,500
201020016H1/2"  x H3/8"369,500
201020004H1/2"  x H1/2"396,500
201020017H1/2" x H3/8" 395,500
201020005H1/2" x H1/2" 422,500

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته
تعداد درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

211020013H1/2"xH3/8" 296,500
211020003H 1/2"xH1/2"323,500
211020014H1/2"xH3/8" 311,000
211020005H1/2"xH1/2"338,000
211020015H1/2"xH3/8" 325,500
211020006H1/2"xH1/2"352,500

( 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 cm20287,500عدد300عدد
20103001110 cm

201030013 20 cm

201030014 H1/2"xM1/2"30cm20345,500عدد300عدد
20103003110 cm

20103003320 cm

201030034 H3/8"xM1/2"30 cm20316,500عدد300عدد
20103002110 cm

201030023 20 cm

201030024  H1/2"xM3/8"30 cm20316,500عدد300عدد
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 cm20256,000عدد300عدد
21103000810 cm

211030010 20 cm

211030011 H1/2"xM1/2"30cm20314,000عدد300عدد
21103002210 cm

21103002420 cm

211030025 H3/8"xM1/2"30 cm20285,000عدد300عدد
21103001510 cm

211030017 20 cm

211030018  H1/2"xM3/8"30 cm20285,000عدد300عدد
211030029  H15xM10

211030030  H15xM8  

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

 ریال محاسبه میگردد26000 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 میگردد14500 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
  H3/8"xM3/8"20261,500عدد300عدد

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

290,500 عدد300عدد20

319,500عدد300

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

شیلنگ رابط افزایش طول استیل
  H1/2"xM3/8"20290,500عدد300عدد

ریال محاسبه میگردد26000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
 H3/8"xM3/8" 20241,500عدد300عدد

20 cm20261,500عدد300عدد شیلنگ رابط افزایش طول استیل شیر شاوری

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
  H3/8"xM1/2"20270,500عدد300عدد

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
 H1/2"xM1/2"20299,500عدد300عدد

ریال محاسبه میگردد14500 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

ALشیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 
  H1/2"xM3/8"20270,500عدد300عدد

241,500عدد300عددAL20 cm20شیلنگ رابط افزایش طول استیل شیر شاوری 

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401خرداد لیست موقتفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

*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

1,152,000عددm25 1/5مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010002

1,282,000عددm25 2مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010003

1,412,000عددm25 2/5مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010004

1,542,000عددm25 3مهره برنجی وچپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206010005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

992,000عددm25 1/5مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030002

1,064,500عددm25 2مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030003

1,137,000عددm25 2/5مهره برنجی وچپقی برنجی- ALشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206030004

1,209,500عددm25 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

1,382,000عددm15 1/5مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020002

1,587,000عددm15 2مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020003

1,792,000عددm15 2/5مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020004

1,997,000عددm15 3مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل206020005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

1,092,000عددm15 1/5مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040002

1,192,000عددm15 2مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040003

1,292,000عددm15 2/5مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040004

1,392,000عددm15 3مهره برنجی و چپقی برنجی- p.pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 206040005

طولنام محصولکد کاال
تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

443,000عددm15 1/5مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050001

511,000عددm15 2مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050002

579,000عددm15 2/5مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050003

647,000عددm15 3مهره پالستیکی وچپقی پالستیکی-شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی206050004

 ریال محاسبه میگردد130000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

نوع اتصال

 ریال محاسبه میگردد68000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ  50به ازای هر 

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

نوع اتصال

ریال محاسبه میگردد205000 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 میگردد72500 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
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

*نشان استاندارد  ملی ایران2تنها تولید کننده با*

11
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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"161,927,000عدد

1,877,000

1,927,000

1,877,000

H1/2" , H3/4"162,487,0002,487,000عدد

H1/2" , H3/4"16عدد

2,537,0002,537,000عددH1/2" , 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 

1,937,0001,937,000عددH1/2" , H3/4"16 صدفی ساتن- مسی- زیتونی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

2,547,0002,547,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)صدفی ساتن - مسی - زیتونی -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,747,0001,747,000عددH1/2" , H3/4"16 آبکاری طالیی براق -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

2,357,0002,357,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)دوش کششی ریزبافت  آبکاری طالیی براق -شیلنگ توالت 

1,527,0001,527,000عددH1/2" , H3/4"16استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

2,137,0002,137,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,357,0001,357,000عددH1/2" , H3/4"16مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,967,0001,967,000عددH1/2" , H3/4"16 (GRADE 304)مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,417,0001,317,000عددH1/2" , H3/4"16(مدل آلمانی)آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,657,0001,587,000عددH1/2" , H3/4"16(GRADE 304) (مدل آلمانی)آبکاری کروم -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

1,157,0001,157,000عددH1/2" , H3/4"40آبکاری کروم-دوش کششی با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

1,177,0001,177,000عددH1/2" , H3/4"40(مدل اکو)آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

967,000947,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش-دوش کششی  با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

987,000967,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش-دوش کششی ریزبافت با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

  (ریال )قیمت 

120cmتوالت 

807,000827,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش- ABSدوش کششی - شیلنگ توالت

832,000

932,000

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401لیست موقت خردادفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

* ملی ایراننشان استاندارد2تنها تولید کننده با*

11
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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 

3,147,0003,127,000عدد16

2,697,0002,677,000عددH1/2" , H3/4"16 (مدل ایتالیایی)دوش آنتی باکتریال نقره ای براق  -شیلنگ توالت 

3,657,0003,637,000عددH1/2" , 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"163,427,0003,407,000عدد

3,777,000عددH1/2" , H3/4"16 ( GRADE304)(مدل سوئدی)آبکاری طالیی -دوش فنری موج دار -شیلنگ توالت 

3,067,0003,067,000عددH1/2" , 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 

-----2,469,000عددH1/2" , H3/4"40(پایه قلبی+گوشی شاتاف مروارید+شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم ) پک شاتاف مدل مروارید

1,087,0001,037,000عددH1/2" , H3/4"16(GRADE304)دوش حصیری-شیلنگ توالت 

-----

-----1,759,000عددH1/2" , H3/4"40(پایه قلبی+گوشی شاتاف صدف+شیلنگ شاتاف پولیش )پک شاتاف مدل صدف 203010031

2,217,0002,197,000عددH1/2" , H3/4"16 (مدل ایتالیایی)دوش آنتی باکتریال نقره ای مات -شیلنگ توالت 

3,777,000

3,137,0003,137,000عددH1/2" , H3/4"16 ( GRADE304)(مدل سوئدی)آبکاری طالیی -دوش فنری صاف -شیلنگ توالت 

2,427,0002,427,000عددH1/2" , 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"

4,119,000عددH1/2" , H3/4"40 (پایه مکعبی+گوشی شاتاف ساحل+304شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم )پک شاتاف مدل ساحل 203010034

203010032

203010033H1/2" , H3/4"403,129,000عدد-----

2,847,000عددGOLDM1/2"48-آبکاری طالیی-گوشی شاتاف  مدل ساحل208010005

208010003M1/2"481,897,000عدد

2,497,000عددM1/2"48گوشی شاتاف  مدل ساحل208010004

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

کد کاال

208010001817,000

208010002M1/2"481,317,000عدد

4,559,000عددH1/2" , H3/4"40 (پایه مکعبی+گوشی شاتاف ساحل طالیی+ شیلنگ ریزبافت طالیی ) GOLD- پک شاتاف مدل ساحل آبکاری طالیی203010035

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401لیست خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

*ایران ملی  استانداردنشان2تنها تولید کننده با*

11

5



طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداددر 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

784,000عددM15150 cm---16(نخ مشکی) P.Pشیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 202120004

946,000عددM15150 cm---16شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل203080001

1,024,000عددM15150 cm---40پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203050001

1,214,000عددM15150 cm---40آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203050003

1,234,000عددM15150 cm---40آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050006

1,574,000عددM15150 cm---40(GRADE 304)آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050008

1,854,000عددGOLDM15150 cm---40-آبکاری طالیی- شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 203050009

484,000عدد200عددM1545 cm20(نخ مشکی) P.Pشیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 202130002

524,000عدد200عددM1545 cm20شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل203080011

634,000عدد200عددM1545 cm20پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203060011

734,000عدد200عددM1545 cm20آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی203060013

744,000عدد200عددM1545 cm20آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت203060016

205060002
794,000عدد200عددM1545cm20مات-شیلنگ شاوری آنتی باکتریال نقره ای براق205060001-

716,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای مات205050002

205050001

205050003
-205050004

1,066,000عدد200عددGOLDH1/2" x H1/2"50 cm20-شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال طالیی205050005

456,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20پولیش-شیلنگ رابط دوش یونیورست203070001

536,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست203070003

546,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 203070004

696,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20(GRADE304 )آبکاری کروم -شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 203070006

203070007
596,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20مشکی- سفید-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت203070009-

786,000عدد200عددGOLDH1/2" 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 cm856,000مشکی-سفید-شیلنگ رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای براق

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

-

* ملی  ایراننشان استاندارد2تنها تولید کننده با*

11

6



طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد

در بسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xM1/2"473,500(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070011

H1/2"xH1/2"483,500(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070002

H1/2"xM1/2"514,500(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070012

H1/2"xH1/2"524,500(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070003

H1/2"xM1/2"555,500(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره یکسردنده201070013

H1/2"xH1/2"565,500(1/2)شیلنگ استیل دو سر مهره201070004

H1/2"xM1/2"489,500(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080027

H1/2"xH1/2"502,500(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080002

H1/2"xM1/2"544,500(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080028

H1/2"xH1/2"557,500(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080003

H1/2"xM1/2"599,500(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080029

H1/2"xH1/2"612,500(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره201080004

H3/4"xM3/4"604,500(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080037

H3/4"xH3/4"617,500(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080012

H3/4"xM3/4"659,500(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080038

H3/4"xH3/4"672,500(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080013

H3/4"xM3/4"714,500(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره یکسر دنده201080039

H3/4"xH3/4"727,500(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره201080014

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

در بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2"xM1/2"446,500(1/2) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040020

H1/2" xH1/2"459,500(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040002

H1/2"xM1/2"488,500(1/2)یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040021

H1/2"xH1/2"501,500(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040003

H1/2"xM1/2"530,500(1/2) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040022

H1/2"xH1/2"543,500(1/2)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040004

H3/4"xM3/4"561,500(3/4) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040026

H3/4"xH3/4"574,500(3/4)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040008

H3/4"xM3/4"603,500(3/4) یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل211040027

H3/4"xH3/4"616,500(3/4)دوسرمهره ALشیلنگ طرح استیل 211040009

H3/4"xM3/4"645,500(3/4)یکسرمهره یکسردندهALشیلنگ طرح استیل 211040028

H3/4"xH3/4"658,500(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 میگردد55000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

30 cm10عدد

 ریال محاسبه میگردد41000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

40 cm10عدد100عدد

50 cm10عدد80عدد

30 cm10عدد100عدد

عدد150

40 cm10عدد100عدد

 ریال محاسبه میگردد42000 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
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت نواعا

*نشان  استاندارد  ملی  ایران2تنها تولید کننده  با*

11

7



( 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

1,454,000عدد100عددH1/2"x V1/2"30 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080107

1,509,000عدد80عددH1/2"x V1/2"40 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080108

1,564,000عدد50عددH1/2"x V1/2"50 cm10(1/2)،یکسرشیر(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080109

1,714,000عدد100عددH3/4"x V3/4"30 cm10(3/4)،یکسرشیر(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201080113

1,769,000عدد80عددH3/4"x V3/4"40 cm10(3/4)،یکسرشیر(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201080114

1,824,000عدد50عددH3/4"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

1,127,000عدد70عددH3/4"xM3/4"30 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100032

1,232,000عدد50عددH3/4"xM3/4"40 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100033

1,337,000عدد50عددH3/4"xM3/4"50 cm5(3/4)، یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201100034

1,577,000عدد50عددH1"xM1"30 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201100042

1,682,000عدد50عددH1"xM1"40 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201100043

1,787,000عدد50عددH1"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

1,901,000عدد50عددH1"xM1"30 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110012

2,063,000عدد50عددH1"x M1"40 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110013

2,225,000عدد50عددH1"xM1"50 cm5  اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 201110014

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

30 cm

30 cm10655,000عدد100عدد

40 cm10727,000عدد70عدد

50 cm10799,000عدد70عدد

40 cm10852,000عدد70عدد

780,000عدد100عدد10

ریال محاسبه میگردد162000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

924,000عدد70

 ریال محاسبه میگردد72000 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 میگردد105000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

50 cm10عدد

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

*ملی ایراناستاندارد  نشان2تنها تولید کننده  با*

11

8



: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

429,000عدد200عددH3/8"xM1/4"70 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 201130001

455,000عدد160عددH3/8"xM1/4"80 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 201130002

384,000عدد200عددH3/8"xM1/4"70 cm20(1/4)، یکسر دنده (3/8) یکسر مهرهp.pشیلنگ طرح استیل 202110002

402,000عدد160عددH3/8"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

779,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گازمنجیددارپکیج،یکسرمهره201150003

851,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گاز منجیددار پکیج،یکسرمهره201150004

894,000عدد80عددH3/4"xM3/4"60 cm10(3/4)،یکسردنده(3/4)شیلنگ گاز منجیددارپکیج،یکسرمهره201150011

966,000عدد80عددH3/4"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

962,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)، یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120001

1,017,000عدد80عددH1/2"xM1/2"80 cm10(1/2)، یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120002

842,000عدد80عددH1/2"xM1/2"70 cm10(1/2)، یکسردنده(1/2)یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل 202100001

884,000عدد80عددH1/2"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

1,142,000عدد70عددH3/4"xM3/4"70 cm10(3/4)، یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120005

1,197,000عدد70عددH3/4"xM3/4"80 cm10(3/4)، یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120006

1,022,000عدد70عددH3/4"xM3/4"70 cm10(3/4)، یکسردنده(3/4) یکسرماسورهALشیلنگ طرح استیل202100005

1,064,000عدد70عددH3/4" 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

2,532,000عدد30عددH1"xM1"70 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120009

2,637,000عدد30عددH1"xM1"80 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120010

2,184,000عدد30عددH1"xM1"70 cm5اینچ1اینچ ، یکسردنده 1یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 202100009

2,370,000عدد30عددH1"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

3,092,000عدد20عددH1"xM1"70 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120013
3,254,000عدد20عددH1"xM1"80 cm5 اینچ1 اینچ ، یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 201120014
2,602,000عدد20عددH1"xM1"70 cm5اینچ1اینچ، یکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 202100013
2,687,000عدد20عددH1"xM1"80 cm5اینچ1اینچ ، یکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 202100014

ریال محاسبه میگردد72000 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
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*

11

9



(                  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

H3/8"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140004 3/8"40 cm20523,000عدد200عدد

H3/8"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140005 3/8"50 cm20549,000عدد160عدد

H1/2"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140015 3/8"40 cm20553,000عدد200عدد

H1/2"xC(3/8)، یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140016 3/8"50 cm20579,000عدد160عدد

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140026 1/2"40 cm20583,000عدد200عدد

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201140027 1/2"50 cm20609,000عدد160عدد

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 cm10754,000عدد150عدد

H1/2"xC(1/2)، یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201070023 1/2"50 cm10795,000عدد150عدد

H3/4"xC(3/4)، یکسرزانو خم چپقی (3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201070036 3/4"40 cm10874,000عدد150عدد

H3/4"xC(3/4)، یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره201070037 3/4"50 cm10915,000عدد150عدد

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 cm10759,000عدد100عدد

H1/2"xC(1/2)،یکسر زانو خم چپقی(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080060 1/2"50 cm10814,000عدد100عدد

H1/2"xC(1/2)،یکسر زانو خم چپقی(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080061 1/2"60 cm10869,000عدد100عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080065 3/4"40 cm10899,000عدد100عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080066 3/4"50 cm10954,000عدد80عدد

H3/4"xC(3/4)،یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 201080067 3/4"60cm101,009,000عدد80عدد

 

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد در 

بسته

تعداد در 

کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسرمهره201100072 1"40 cm51,941,000عدد50عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسرمهره201100073 1"50 cm52,046,000عدد50عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره201100076 1"90 cm52,466,000عدد20عدد

H1"xC(1")، یکسرزانوخم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره201100077 1"100 cm52,571,000عدد20عدد

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 cm52,326,000عدد50عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110023 1"50 cm52,488,000عدد50عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110027 1"90 cm53,136,000عدد15عدد
H1"xC(1")، یکسر زانو خم چپقی (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 201110028 1"100 cm53,298,000عدد15عدد

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

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

ریال محاسبه میگردد26000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد162000 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 میگردد55000 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 میگردد41000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

ریال محاسبه میگردد105000 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
1401لیست موقت فروردینفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت انواع

*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*

11

10



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"538,500(1/2)شیر پیسوار فیلتر دار 207030001

M3/8"xM1/2"538,500(3/8)شیر پیسوار فیلتر دار 207030002

M3/4"xM1/2"5,385,000(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"809,500(سنگین)  (1/2)شیر پکیج پروانه ای 207020003

H3/4"xM3/4"1,154,500(سنگین)  (3/4)شیر پکیج پروانه ای 207020004

H1/2" x H1/2"738,500(1/2)صافی 207020007

H3/4" x H3/4"1,018,500(3/4)صافی 207020008

H3/4" xM3/4"1,759,500(3/4)شیر صافی رو پیچ 207020005

H3/4" x H3/4"1,799,500(3/4)شیر صافی تو پیچ 207020006

H1/2"xM1/2"1,077,500(سختی گیر،رسوب گیر)(1/2)فیلتر مغناطیسی مگنت دار 207050001

H1/2"xH1/2"1,834,500(1/2)فیلتر پلی فسفات 208070005

H3/4" xM3/4"5,425,000پورت پلی آمید- (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 208070006

H3/4" xM3/4"5,885,000پورت برنجی-  (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 208070009

819,500-----کاتریج پلی فسفات208070007

H1/2"xM1"1,012,500( تکه7 )مهره درپوش رادیاتور 208070004

78,000-----بست پرچمی رادیاتور208070010

1,512,500آمپر10محافظ برق دستگاه پکیج دوخانه ارت دار208070008

M1/2"xM1/2"221,500معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010001

M1/2"xM1/2"239,500ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010002

25MMH1/2"xM1/2"166,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070001

32MMH1/2"xM1/2"208,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070002

47MMH1/2"xM1/2"306,500روپیچ تو پیچ برنجی 208070003

12mmx10m41,900×0.075(سفید)نوارتفلون معمولی 208100004

12mmx10m49,300×0.075(صورتی)نوارتفلون خمیری 208100001

25m0.075×20mmx25m179,800- (صورتی)نوار تفلون خمیری208100003

50m0.075×20mmx50m311,300- (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
1401لیست موقت خردادفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت نواعا

*ملی ایراننشان  استاندارد  2تنها تولید کننده  با*

11

11



مدل های  مورد مصرف فالش تانک و فلوتر در سرویس های بهداشتی   (16

نام محصولکد کاال
قیمت

(ریال)
تصویر

4,315,000مدل نگین - فالش تانک تک حالته، تک زمانه208030015

4,575,000مدل نگین - فالش تانک دو حالته، دو زمانه208030016

6,145,000مدل صدف- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030001

6,645,000مدل مروارید- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030002

6,865,000مدل مرجان- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030003

6,915,000مدل دریا- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030005

6,865,000مدل ساحل- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه208030004

847,000ورودی از کنار   (فلوتر)شناور 208030012

1,424,000ورودی از کف  (فلوتر)شناور 208030011

تعداد کارتن

عدد3لیتر6

عدد3لیتر6

حجم

(لیتر)

عدد5لیتر6

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد25----

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد20----

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1401لیست موقت خرداد فروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

و شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     اتصاالت انواع

*ملی ایراننشان استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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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

948,000عدد100عددH1/2"xM1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020002

1,298,000عدد150عددH1/2"xM1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020003

1,648,000عدد100عددH1/2"xM1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020004

1,998,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020005

1,208,000عدد100عددH3/4"xM3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020006

1,558,000عدد80عددH3/4"xM3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020007

1,908,000عدد80عددH3/4"xM3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زرد  یکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل210020008

2,258,000عدد80عددH3/4"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

1,028,000عدد100عددH1/2"xM1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030001

1,398,000عدد150عددH1/2"xM1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030002

1,768,000عدد100عددH1/2"xM1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030003

2,138,000عدد100عددH1/2"xM1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-  شیلنگ فلکسی استیل210030004

1,288,000عدد100عددH3/4"xM3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030005

1,658,000عدد80عددH3/4"xM3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030006

2,028,000عدد80عددH3/4"xM3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030007

2,398,000عدد80عددH3/4"xM3/4"60 ~ 120 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)یکسرمهره ارتجاعی روکش دارسفید-شیلنگ فلکسی استیل210030008

3,158,000عدد80عددH1" x M1"30 ~ 60 cm5 1" و یکسر دنده 1"یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید - شیلنگ فلکسی استیل210030012

3,708,000عدد60عدد1H1" x M1"40 ~ 80 cm5" و یکسر دنده 1"یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید- شیلنگ فلکسی استیل210030013

4,258,000عدد50عدد1H1" x M1"50~100 cm5" و یکسر دنده 1" یکسر مهره  ارتجاعی روکش دارسفید- شیلنگ فلکسی استیل210030014

4,808,000عدد50عددH1" 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

221,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010001

239,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010002

277,500عدد200عددM1/2"xM1/2"10 ~12 cm 10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش210010003

370,500عدد200عددM1/2"xM1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل  روکش دار سفید210010004

410,500عدد200عددM1/2"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
1401لیست موقت خردادفروش محصوالت ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     و اتصاالت عانوا

*ملی ایراننشان استاندارد  2تنها تولید کننده  با*
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