
       

       

       

       

       

       


شیلنگ های فلکسی  (16
       (Grade201)مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج، آبگرمکن و تانکر آب    - 

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد

 دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت      

(لایر)
تصویر

845,000عدد150عددH1/2" x M1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1601
945,000عدد150عددH1/2" x M1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل 1602

1,045,000عدد100عددH1/2" x M1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1603

1,145,000عدد100عددH1/2" x M1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده (1/2)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1604

1,125,000عدد100عددH3/4" x M3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1605

1,245,000عدد100عددH3/4" x M3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی  استیل 1606

1,365,000عدد80عددH3/4" x M3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1607

1,485,000عدد80عددH3/4" x M3/4"60 ~ 120 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دار زردیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1608

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

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت      

(لایر)
تصویر

1,025,000عدد150عددH1/2" x M1/2"30 ~ 60 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1609

1,145,000عدد150عددH1/2" x M1/2"40 ~ 80 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1610

1,265,000عدد100عددH1/2" x M1/2"50~100 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1611

1,385,000عدد100عددH1/2" x M1/2"60 ~ 120 cm10(1/2)ویکسردنده(1/2)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1612
1,375,000عدد100عددH3/4" x M3/4"30 ~ 60 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1613
1,525,000عدد100عددH3/4" x M3/4"40 ~ 80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1614
1,675,000عدد80عددH3/4" x M3/4"50~100 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره-  شیلنگ فلکسی استیل1615
1,825,000عدد80عددH3/4" x M3/4"60 ~ 120 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4)ارتجاعی روکش دارسفیدیکسرمهره- شیلنگ فلکسی استیل1616
2,485,000عدد80عدد1H1" x M1"30 ~ 60 cm5" و یکسر دنده 1"ارتجاعی روکش دارسفید یکسر مهره - شیلنگ فلکسی استیل1617

2,735,000عدد60عدد1H1" x M1"40 ~ 80 cm5" و یکسر دنده 1"ارتجاعی روکش دارسفید یکسر مهره - شیلنگ فلکسی استیل 1618

2,985,000عدد50عدد1H1" x M1"50~100 cm5" و یکسر دنده 1"ارتجاعی روکش دارسفید یکسر مهره -  شیلنگ فلکسی استیل1619

3,235,000عدد50عدد1H1" x M1"60 ~ 120 cm5" و یکسر دنده 1"ارتجاعی روکش دارسفید یکسر مهره -  شیلنگ فلکسی استیل1620

:نیپل فنری

طولنوع اتصالنام محصولکد کاال
تعداد 

دربسته

تعداد 

کارتن

      قیمت      

(لایر)
تصویر

184,500عدد200عددM1/2"×M1/2"8 ~10  cm10معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش1621
202,500عدد200عددM1/2"×M1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش1622
222,500عدد200عددM1/2"×M1/2"10 ~12 cm 10ارتجاعی-نیپل فنری استیل بدون روکش1623
282,500عدد200عددM1/2"×M1/2"8 ~10  cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل  روکش دار سفید1624
307,500عدد200عددM1/2"×M1/2"10 ~12 cm10ارتجاعی-نیپل فنری استیل  روکش دار سفید1625

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

صنایع اتصاالت شیلنگی کهن
1400/03/01اجرا از   قابل *نشان استاندارد ملی ایران2تنها تولید کننده با *

فروش محصوالت                                                                         ( ریال)لیست قیمت مصرف کننده 

انواع اتصاالت و شیلنگهای حصیری وخرطومی برای سیستمهای لوله کشی پیشرفته     

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

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry
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