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

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

111M8xH3/8"-M10×H3/8"195,000
112M8xH1/2"-M10×H1/2"216,000
113M8xH3/8"-M10×H3/8"205,000
114M8xH1/2"-M10×H1/2"226,000
115M8xH3/8"-M10×H3/8"215,000
116M8xH1/2"-M10×H1/2"236,000

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف دو سر مهره مخصوص شیر آالت مخلوط و فالش تانک و پمپ آب و توالت فرنگی       (2
کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

201H1/2" x H3/8" 247,000
202H1/2" x H1/2"268,000
203H1/2" x H3/8"266,000
204H1/2" x H1/2"287,000
205H1/2" x H3/8" 285,000
206H1/2" x H1/2"306,000

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

207H1/2" x H3/8" 220,000
208H1/2" x H1/2"241,000
209H1/2" x H3/8" 230,000
210H1/2" x H1/2"251,000
211H1/2" x H3/8" 240,000
212H1/2" x H1/2"261,000

M8 x H3/8"-M10 x H3/8"

 M8 x H1/2"-M10 x H1/2"

M8 x H3/8"-M10 x H3/8"

 M8 x H1/2"-M10 x H1/2"

M8 x H3/8"-M10 x H3/8"

 M8 x H1/2"-M10 x H1/2"

M8 x H3/8"-M10 x H3/8"

110

  ریال محاسبه میگردد19000سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ   10به ازای هر  

P.Pشیلنگ تکپایه طرح استیل 

عدد200عدد20

عددP.P40cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

عدد200عدد60cm20شیلنگ دو سر مهره استیل

 ریال محاسبه میگردد19000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

عدد200عدد40cm20شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

عدد160عددP.P50cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

عدد200عددP.P60cm20شیلنگ دو سر مهره طرح استیل 

50cm20عدد160 عدد  

222,000عدد200عدد40cm20شیلنگ تکپایه استیل101

102

241,000

262,000عدد200عدد50cm20شیلنگ تکپایه استیل104

شیلنگ تکپایه استیل

شیلنگ تکپایه استیل106

عدد200عدد50cm20شیلنگ تکپایه استیل103

281,000

105260,000

40cm20243,000عدد200عدد

M8 x H3/8"-M10 x H3/8"

 M8 x H1/2"-M10 x H1/2"

387,000عدد200

ریال محاسبه میگردد10000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد10000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

40cm20عدد200عدد

عددP.P50cm20شیلنگ تکپایه طرح استیل 

10855cm

109
130mm میله-شیلنگ تکپایه استیل

55cm20عدد

107
120mm میله- شیلنگ تکپایه استیل

عدد200

عدد200

عدد200عدد60cm20شیلنگ تکپایه استیل

60cm20عدد200عدد

403,000

عدد200

P.P60cmشیلنگ تکپایه طرح استیل 

55cm20357,000عدد200عدد

 M8 x H1/2"-M10 x H1/2"

373,000عدد200

55cm20عدد

عدد20

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     
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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 دفترمرکزی

www.kohankaran.comEMAIL:info@kohankaran.comkohan.industry
( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف شیلنگهای رابط جهت افزایش طول             (3

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

  H3/8"xM3/8"10 cm
  H3/8"xM3/8"20 cm

212,000عدد300عددH3/8"xM3/8"30 cm20  شیلنگ رابط افزایش طول استیل302
 H1/2" xM1/2"10 cm
 H1/2" xM1/2" 20 cm

256,000عدد300عددH1/2" xM1/2"30cm20 شیلنگ رابط افزایش طول استیل304
 H3/8" xM1/2"10 cm
 H3/8" xM1/2"20 cm

234,000عدد300عددH3/8" xM1/2"30 cm20 شیلنگ رابط افزایش طول استیل306
  H1/2"xM3/8"10 cm
  H1/2"xM3/8" 20 cm

234,000عدد300عددH1/2"xM3/8"30 cm20  شیلنگ رابط افزایش طول استیل308

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

10 cm
20 cm

193,000عدد300عددP.P H3/8" xM3/8"30 cm20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 311
10 cm
 20 cm

237,000عدد300عددP.P H1/2" xM1/2"30cm20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 313
10 cm
20 cm

215,000عدد300عددP.P H3/8" xM1/2"30 cm20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 315
10 cm
 20 cm

183,000عدد300عددP.P H15xM8,M10 20 cm20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل شیرشاوری 318

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف ماشین لباسشوئی،ظرفشوئی،آبسرد کن،تانکر های آب    (4
کد 

کاال
طولنوع اتصال

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

401H3/4" x C 3/4"1/5 m25865,000عدد
402H3/4" x C 3/4"2 m25960,000عدد
403H3/4" x C 3/4"2/5 m251,055,000عدد
404H3/4" x C 3/4"3 m251,150,000عدد

کد 

کاال
طولنوع اتصال

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

405H3/4" x C 3/4"1/5 m25755,000عدد
406H3/4" x C 3/4"2 m25805,000عدد
407H3/4" x C 3/4"2/5 m25855,000عدد
408H3/4" x C 3/4"3 m25905,000عدد

 ریال محاسبه میگردد50000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

عدد300عددP.P  H1/2"xM3/8"30 cm20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 317

  H1/2"xM3/8"20عدد300عدد P.P205,000شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 316

215,000

ریال محاسبه میگردد10000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

نام محصول

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

 ریال محاسبه میگردد95000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

نام محصول

"P.P  H3/8"xM1/2شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 314

ریال محاسبه میگردد19000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

183,000عدد300عددP.P H3/8"xM3/8" 20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 310

205,000عدد300عدد20

227,000عدد300عددP.P H1/2" xM1/2"20شیلنگ رابط افزایش طول طرح استیل 312

215,000عدد300

193,000عدد300عددcm20 20شیلنگ رابط افزایش طول استیل شیر شاوری309

عدد300عدد20شیلنگ رابط افزایش طول استیل303

عدد20شیلنگ رابط افزایش طول استیل307

 H15xM8,M10 

193,000

237,000

215,000عدد300عدد20شیلنگ رابط افزایش طول استیل305

عدد300عدد20شیلنگ رابط افزایش طول استیل301
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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 دفترمرکزی

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

( میلیمتر16 و قطر خارجی 11قطر داخلی )مدل های مورد مصرف ماشین لباسشویی،ظرفشویی،آبسرد کن ،تانکر های آب   (4
کد 

کاال
نوع اتصال

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

409H3/4" x C 3/4"1/5 m151,025,000عدد
410H3/4" x C 3/4"2 m151,165,000عدد
411H3/4" x C 3/4"2/5 m151,305,000عدد
412H3/4" x C 3/4"3 m151,445,000عدد

کد 

کاال
نوع اتصال

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

413H3/4" x C 3/4"1/5 m15815,000عدد
414H3/4" x C 3/4"2 m15885,000عدد
415H3/4" x C 3/4"2/5 m15955,000عدد
416H3/4" x C 3/4"3 m151,025,000عدد

کد 

کاال
نوع اتصال

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

417H3/4" x C 3/4"1/5 m15340,000عدد
418H3/4" x C 3/4"2 m15395,000عدد
419H3/4" x C 3/4"2/5 m15450,000عدد
420H3/4" x C 3/4"3 m15505,000عدد

( میلیمتر16 و قطر خارجی 11قطر داخلی )مدل های مورد مصرف آبگرمکن ، تانکرهای آب     (5
کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد 

دربسته

تعداد 

درکارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

347,000عدد200عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"30 cm10(1/2)یکسرمهره یکسردنده-شیلنگ دوسرمهره استیل501

375,000عدد150عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"40 cm10(1/2)یکسرمهره یکسردنده-شیلنگ دوسرمهره استیل502

403,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"50 cm10(1/2)یکسرمهره یکسردنده-شیلنگ دوسرمهره استیل503

431,000عدد150عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"60 cm10(1/2)یکسرمهره یکسردنده-شیلنگ دوسرمهره استیل504

مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، رابط دوش حمام، شیلنگهای توالت با گوشی شاتاف  (6

کد 

کاال
تعداد در کارتننوع اتصالنام محصول

قیمت  

دوش   (ریال)واحد

150cm
تصویر

595,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش- ABSدوش کششی - شیلنگ توالت601

-----عددH1/2" , H3/4"40(مدل تیزپاش)پولیش - ABSشیلنگ توالت کششی 602

-----عددH1/2" , H3/4"40(مدل تیزپاش)پولیش - شیلنگ توالت کششی با قطعات برنجی603

695,000عددH1/2" , H3/4"40پولیش- دوش کششی با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 604

قیمت واحد 

توالت  (ریال)

120cm

585,000

610,000

695,000

715,000

 ریال محاسبه میگردد70000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد28000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد140000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 50به ازای هر 

نام محصول

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 
مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

مهره برنجی و چپقی برنجی- P.Pشیلنگ ماشین لباسشویی طرح استیل 

نام محصول

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

مهره برنجی و چپقی برنجی- شیلنگ ماشین لباسشویی استیل

نام محصول

مهره پالستیکی و چپقی پالستیکی- شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی 

مهره پالستیکی و چپقی پالستیکی- شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی 

مهره پالستیکی و چپقی پالستیکی- شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی 

مهره پالستیکی و چپقی پالستیکی- شیلنگ ماشین لباسشویی پالستیکی 

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

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

مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، رابط دوش حمام، شیلنگهای توالت با گوشی شاتاف  (6

کد 

کاال
تعداد در کارتننوع اتصالنام محصول

قیمت  

دوش   (ریال)واحد

150cm
تصویر

605
-دوش کششی ریزبافت با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

پولیش
H1/2" , H3/4"40715,000عدد

606
آبکاری -دوش کششی با قطعات برنجی-شیلنگ توالت 

کروم
H1/2" , H3/4"40845,000عدد

607
آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل اکو)
H1/2" , H3/4"40875,000عدد

608
آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,025,000عدد

609
آبکاری کروم  -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE 304)                    (مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,215,000عدد

610
مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,065,000عدد

611
مشکی -سفید-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)               (مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,545,000عدد

612
استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,205,000عدد

613
استیل خش دار -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)                 (مدل آلمانی)
H1/2" , H3/4"161,685,000عدد

614
آبکاری طالیی -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)براق 
H1/2" , H3/4"161,375,000عدد

615
آبکاری طالیی -دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)             (مدل آلمانی)براق 
H1/2" , H3/4"161,855,000عدد

616
-مسی-زیتونی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)صدفی ساتن 
H1/2" , H3/4"161,475,000عدد

617
-مسی-زیتونی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)(مدل آلمانی)صدفی ساتن 
H1/2" , H3/4"161,955,000عدد

735,000

قیمت واحد 

توالت  (ریال)

120cm

865,000

895,000

1,075,000

1,825,000

1,445,000

1,925,000

1,265,000

1,035,000

1,515,000

1,175,000

1,655,000

1,345,000
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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 دفترمرکزی

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

مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، رابط دوش حمام، شیلنگهای توالت با گوشی شاتاف  (6

کد 

کاال
تعداد در کارتننوع اتصالنام محصول

قیمت  

دوش   (ریال)واحد

150cm

تصویر

618
-آبکاری طالیی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(مدل آلمانی)رزگلد - مات
H1/2" , H3/4"161,465,000عدد

619
-آبکاری طالیی-دوش کششی ریزبافت -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)(مدل آلمانی)رزگلد - مات
H1/2" , H3/4"161,945,000عدد

620
مدل )دوش آنتی باکتریال نقره ای مات-شیلنگ توالت 

(ایتالیایی
H1/2" , H3/4"161,675,000عدد

621
مدل )دوش آنتی باکتریال نقره ای براق -شیلنگ توالت 

(ایتالیایی
H1/2" , H3/4"162,065,000عدد

622
مدل )مشکی -دوش آنتی باکتریال سفید-شیلنگ توالت 

(ایتالیایی
H1/2" , H3/4"162,425,000عدد

623
 GOLD-دوش آنتی باکتریال طالیی-شیلنگ توالت 

(مدل ایتالیایی)
H1/2" , H3/4"162,665,000عدد

624
مدل )زیتونی -دوش آنتی باکتریال رزگلد-شیلنگ توالت 

(ایتالیایی
H1/2" , H3/4"162,875,000عدد

625
       (مدل سوئدی)دوش فنری صاف کروم -شیلنگ توالت 

                         (G RADE    304)
H1/2" , H3/4"161,865,000عدد

626
  (مدل سوئدی)دوش فنری موج دار کروم -شیلنگ توالت 

                              (G RADE    304)
H1/2" , H3/4"162,365,000عدد

627
مدل )آبکاری طالیی -دوش فنری صاف -شیلنگ توالت 

(GRADE   304                         ) (سوئدی
H1/2" , H3/4"162,435,000عدد

628
آبکاری طالیی -دوش فنری موج دار -شیلنگ توالت 

(GRADE   304)              (مدل سوئدی)
H1/2" , H3/4"162,935,000عدد

755,000عددH1/2" , H3/4"16(GRADE   304)دوش حصیری   -شیلنگ توالت 629

630
گوشی +شیلنگ شاتاف پولیش )پک شاتاف مدل صدف 

(پایه قلبی+شاتاف صدف
H1/2" , H3/4"40عدد-----

631
شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم )پک شاتاف مدل مروارید 

(پایه قلبی+گوشی شاتاف مروارید+
H1/2" , H3/4"40عدد-----

2,935,000

785,000

1,275,000

1,825,000

2,445,000

2,685,000

2,895,000

1,865,000

2,365,000

2,435,000

قیمت واحد 

توالت  (ریال)

120cm

2,085,000

1,435,000

1,915,000

1,695,000
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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 دفترمرکزی

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

مدل های مورد مصرف شیلنگ های توالت، رابط دوش حمام، شیلنگهای توالت با گوشی شاتاف  (6

کد 

کاال
تعداد در کارتننوع اتصالنام محصول

قیمت  

دوش   (ریال)واحد

150cm

تصویر

632
شیلنگ شاتاف ریزبافت )پک شاتاف مدل مرجان 

(پایه مثلثی+گوشی شاتاف مرجان+کروم
H1/2" , H3/4"40عدد-----

633
شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم )پک شاتاف مدل ساحل 

(پایه مثلثی+گوشی شاتاف ساحل+304
H1/2" , H3/4"40عدد-----

634
شیلنگ )GOLD-آبکاری طالیی-پک شاتاف مدل ساحل

(پایه طالیی+گوشی شاتاف ساحل طالیی+طالیی 
H1/2" , H3/4"40عدد-----

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

585,000عددM1/2"------30گوشی شاتاف مدل صدف635

955,000عددM1/2"------30گوشی شاتاف  مدل مروارید636

1,385,000عددM1/2"------30گوشی شاتاف مدل مرجان637

1,815,000عددM1/2"------30گوشی شاتاف  مدل ساحل638

2,055,000عددGOLDM1/2"------30-آبکاری طالیی-گوشی شاتاف  مدل ساحل639

535,000عددP.PM15 , M16150 cm---16شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 640

695,000عددM15 , M16150 cm---16شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل641

قیمت واحد 

توالت  (ریال)

120cm

2,255,000

3,045,000

3,365,000
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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 دفترمرکزی

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

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداددر

 کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

755,000عددM15 , M16150 cm40پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی642

915,000عددM15 , M16150 cm40آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی643

644
آبکاری -شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 

کروم
M15 , M16150 cm40935,000عدد

645
آبکاری -شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 

(GRADE 304)کروم                            
M15 , M16150 cm401,195,000عدد

646
آبکاری - شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت 

GOLD-طالیی
M15 , M16150 cm401,455,000عدد

325,000عدد200عددP.PM15 , M1645 cm20شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری طرح استیل 647

365,000عدد200عددM15 , M1645 cm20شیلنگ شیر سینک شاوری حصیری استیل648

455,000عدد200عددM15 , M1645 cm20پولیش-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی649

535,000عدد200عددM15 , M1645 cm20آبکاری کروم-شیلنگ شیر سینک شاوری کششی650

651
آبکاری -شیلنگ شیر سینک شاوری کششی ریز بافت

کروم
M15 , M1645 cm20545,000عدد200عدد

585,000عدد200عددM15 , M1645cm20مات-شیلنگ شاوری آنتی باکتریال نقره ای براق652

525,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای مات653

654
-سفید-شیلنگ رابط دوش آنتی باکتریال نقره ای براق

مشکی
H1/2" x H1/2"50 cm20625,000عدد200عدد

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

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداددر

 کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

785,000عدد200عددGOLDH1/2" x H1/2"50 cm20-شیلنگ های رابط دوش آنتی باکتریال طالیی655

335,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20پولیش-شیلنگ رابط دوش یونیورست656

405,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست657

415,000عدد200عددH1/2" x H1/2"50 cm20آبکاری کروم-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 658

659
آبکاری کروم       -شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 

                             ( GRADE304)
H1/2" x H1/2"50 cm20535,000عدد200عدد

660
-آبکاری طالیی-شیلنگ رابط دوش یونیورست ریزبافت 

GOLD
H1/2" x H1/2"50 cm20655,000عدد200عدد

( میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی )مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج، آبگرمکن و تانکر آب     (7

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

359,000عدد150عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"30 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده-(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره701

397,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"40 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده-(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره702

435,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"50 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده-(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره703

473,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"60 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده-(1/2)شیلنگ استیل دوسر مهره704

446,000عدد100عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"30 cm10(3/4)یکسر مهره یکسردنده-(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره705

484,000عدد100عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"40 cm10(3/4)یکسر مهره یکسردنده-(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره706

522,000عدد80عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"50 cm10(3/4)یکسر مهره یکسردنده-(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره707

560,000عدد80عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"60 cm10(3/4)یکسر مهره یکسردنده-(3/4)شیلنگ استیل دوسر مهره708

 ریال محاسبه میگردد38000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

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

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

( میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی )مدل های مورد مصرف فن کوئل،پکیج، آبگرمکن و تانکر آب     (7
کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

709
یکسرمهره -(1/2)دوسرمهره P.Pشیلنگ طرح استیل 

(1/2)یکسردنده
H1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"30 cm10321,000عدد150عدد

710
یکسرمهره -(1/2)دوسرمهره P.Pشیلنگ طرح استیل 

(1/2)یکسردنده
H1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"40 cm10341,000عدد100عدد

711
یکسرمهره -(1/2)دوسرمهره P.Pشیلنگ طرح استیل 

(1/2)یکسردنده
H1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"50 cm10361,000عدد100عدد

712
یکسرمهره -(1/2)دوسرمهره P.Pشیلنگ طرح استیل 

(1/2)یکسردنده
H1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"60 cm10381,000عدد100عدد

713
یکسرمهره -(3/4)دوسرمهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 

(3/4)یکسردنده
H3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"30 cm10408,000عدد100عدد

714
یکسرمهره -(3/4)دوسرمهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 

(3/4)یکسردنده
H3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"40 cm10428,000عدد100عدد

715
یکسرمهره -(3/4)دوسرمهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 

(3/4)یکسردنده
H3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"50 cm10448,000عدد80عدد

716
یکسرمهره -(3/4)دوسرمهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 

(3/4)یکسردنده
H3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"60 cm10468,000عدد80عدد

( میلیمتر19 و قطر خارجی 13قطر داخلی (        )مدل های مصرف مخصوص نصب فن کوئل،پکیج،آبگرمکن:)شیلنگ های شیردار  (7

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

1,065,000عدد100عددH1/2" x V1/2"30 cm10(1/2)یکسرشیر-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 717
1,103,000عدد80عددH1/2" x V1/2"40 cm10(1/2)یکسرشیر-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 718
1,141,000عدد50عددH1/2" x V1/2"50 cm10(1/2)یکسرشیر-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 719
1,179,000عدد80عددH1/2" x V1/2"60 cm10(1/2)یکسرشیر-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 720
1,265,000عدد100عددH3/4" x V3/4"30 cm10(3/4)یکسرشیر-(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره721
1,303,000عدد80عددH3/4" x V3/4"40 cm10(3/4)یکسرشیر-(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره722
1,341,000عدد50عددH3/4" x V3/4"50 cm10(3/4)یکسرشیر-(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره723
1,379,000عدد80عددH3/4" x V3/4"60 cm10(3/4)یکسرشیر-(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره724

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

479,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"30 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده -(1/2)شیلنگ دوسر مهره 801
529,000عدد70عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"40 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده -(1/2)شیلنگ دوسر مهره 802
579,000عدد70عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"50 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده -(1/2)شیلنگ دوسر مهره 803
629,000عدد100عددH1/2"×H1/2"-H1/2" x M1/2"60 cm10(1/2)یکسر مهره یکسر دنده -(1/2)شیلنگ دوسر مهره 804
574,000عدد100عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"30 cm10(3/4)یکسر مهره یکسر دنده -(3/4)شیلنگ دوسر مهره 805
624,000عدد70عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"40 cm10(3/4)یکسر مهره یکسر دنده -(3/4)شیلنگ دوسر مهره 806
674,000عدد70عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"50 cm10(3/4)یکسر مهره یکسر دنده -(3/4)شیلنگ دوسر مهره 807
724,000عدد80عددH3/4"×H3/4"-H3/4" x M3/4"60 cm10(3/4)یکسر مهره یکسر دنده -(3/4)شیلنگ دوسر مهره 808

 ریال محاسبه میگردد50000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد38000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

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

( میلیمتر22 و قطر خارجی 16قطر داخلی )مدل های مصرف مخصوص نصب فن کوئل،پکیج،آبگرمکن و تانکر آب    (8
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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 دفترمرکزی

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

825,000عدد70عددH3/4" x M3/4"30 cm5(3/4)و یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 901
895,000عدد50عددH3/4" x M3/4"40 cm5(3/4)و یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 902
965,000عدد50عددH3/4" x M3/4"50 cm5(3/4)و یکسر دنده(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 903
1,165,000عدد50عددH1" x M1"30 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 904
1,235,000عدد50عددH1" x M1"40 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 905
1,305,000عدد50عددH1" x M1"50 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 906

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

1,390,000عدد50عددH1" x M1"30 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 1001
1,495,000عدد50عددH1" x M1"40 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 1002
1,600,000عدد50عددH1" x M1"50 cm5  اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر مهره 1003

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

309,000عدد200عددH3/8" x M1/4"70 cm20(1/4)و یکسر دنده  (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 1101

327,000عدد160عددH3/8" x M1/4"80 cm20(1/4)و یکسر دنده  (3/8) یکسر مهره ALشیلنگ 1102

285,000عدد200عددH3/8" x M1/4"70 cm20(1/4)و یکسر دنده (3/8) یکسر مهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 1103

299,000عدد160عددH3/8" x M1/4"80 cm20(1/4)و یکسر دنده (3/8) یکسر مهرهP.Pشیلنگ طرح استیل 1104

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

552,000عدد100عددH1/2" x M1/2"60 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گازمنجیددارپکیج،یکسرمهره1201

602,000عدد80عددH1/2" x M1/2"70 cm10(1/2)،یکسردنده (1/2)شیلنگ گاز منجیددار پکیج،یکسرمهره1202

639,000عدد80عددH3/4" x M3/4"60 cm10(3/4)،یکسردنده(3/4)شیلنگ گاز منجیددارپکیج،یکسرمهره1203

689,000عدد80عددH3/4" x M3/4"70 cm10(3/4)،یکسردنده (3/4)شیلنگ گاز منجیددار پکیج،یکسرمهره1204

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

705,000عدد80عددH1/2" x M1/2"70 cm10(1/2)و یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1205

743,000عدد80عددH1/2" x M1/2"80 cm10(1/2)و یکسر دنده (1/2)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1206

575,000عدد80عددH1/2" x M1/2"70 cm10(1/2)و یکسردنده(1/2)یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 1207

595,000عدد80عددH1/2" x M1/2"80 cm10(1/2)و یکسردنده(1/2)یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 1208

 ریال محاسبه میگردد70000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

( میلیمتر19 و قطر خارجی13قطر داخلی    )1/2شیلنگ مشعل گازی   (12

جهت گازوئیل(   میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی )مدل های مورد مصرف مشعلهای گازوئیل سوز     (11

( میلیمتر35 و قطر خارجی 25قطر داخلی )مدل های مورد مصرف پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب،ایرکاندیشن     (10

( میلیمتر27 و قطر خارجی 20قطر داخلی )مدل های مورد مصرف پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب،ایرکاندیشن    (9

ریال محاسبه میگردد50000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

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

جهت گاز                                                                                       ( میلیمتر19،20،27،35 و قطر خارجی 13،13.5،20،25قطر داخلی )مدل های مورد مصرف گاز پکیج،مشعلهای گازی و وسایل گازسوز (12

( میلیمتر20 و قطر خارجی 13.5قطر داخلی )   شیلنگ گاز منجید دارپکیج        
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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 دفترمرکزی

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

845,000عدد70عددH3/4" x M3/4"70 cm10(3/4)و یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1209

883,000عدد70عددH3/4" x M3/4"80 cm10(3/4)و یکسر دنده (3/4)شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1210

715,000عدد70عددH3/4" x M3/4"70 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4) یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل1211

735,000عدد70عددH3/4" x M3/4"80 cm10(3/4)ویکسردنده(3/4) یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل1212

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

1,845,000عدد30عددH1" x M1"70 cm5 اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1213

1,915,000عدد30عددH1" x M1"80 cm5 اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1214

1,635,000عدد30عددH1" x M1"70 cm5اینچ1اینچ و یکسردنده 1یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 1215

1,675,000عدد30عددH1" x M1"80 cm5اینچ1اینچ و یکسردنده 1یکسرماسورهP.Pشیلنگ طرح استیل 1216

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

2,265,000عدد20عددH1" x M1"70 cm5 اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1217

2,370,000عدد20عددH1" x M1"80 cm5 اینچ1 اینچ و یکسر دنده 1شیلنگ استیل یکسر ماسوره 1218

1,935,000عدد20عددH1" x M1"70 cm5اینچ1اینچ ویکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 1219

1,995,000عدد20عددH1" x M1"80 cm5اینچ1اینچ ویکسردنده 1یکسرماسوره P.Pشیلنگ طرح استیل 1220

                  (نصب آسان و افزایش زاویه پیچ) (زانو خم دار)شیلنگ های چپقی 

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2" x C(1/2)و یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1301 1/2"40 cm20446,000عدد200عدد
H1/2" x C(1/2)و یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1302 1/2"50 cm20465,000عدد160عدد
H3/8" x C(1/2)و یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 1303 1/2"40 cm20436,000عدد200عدد
H3/8" x C(1/2)و یکسرزانوخم چپقی (3/8)شیلنگ استیل یکسر مهره 1304 1/2"50 cm20455,000عدد160عدد
H1/2" x C(3/8)و یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1305 3/8"40 cm20436,000عدد200عدد
H1/2" x C(3/8)و یکسرزانوخم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1306 3/8"50 cm20455,000عدد160عدد

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2" x C(1/2)و یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1307 1/2"40 cm10568,000عدد150عدد
H1/2" x C(1/2)و یکسر زانو خم چپقی (1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1308 1/2"50 cm10596,000عدد150عدد
H3/4" x C(3/4)ویکسرزانو خم چپقی (3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره1309 3/4"40 cm10658,000عدد150عدد
H3/4" x C(3/4)و یکسرزانوخم چپقی(3/4)شیلنگ استیل یکسرمهره1310 3/4"50 cm10686,000عدد150عدد

( میلیمتر16 و قطر خارجی11قطر داخلی ...  )مدل های مصرف مخصوص نصب آبگرمکن، پمپ آب و تانکرآب و ماشین ظرفشویی و  (13

( میلیمتر12 و قطر خارجی 8قطر داخلی ... )مدل های مورد مصرف مخصوص فالش تانک و توالت فرنگی و آبسرد کن و   (13

( میلیمتر35 و قطر خارجی 25قطر داخلی    )1"شیلنگ مشعل گازی   (12

( میلیمتر27 و قطر خارجی20قطر داخلی    )1"شیلنگ مشعل گازی   (12

( میلیمتر19 و قطر خارجی13قطر داخلی    )3/4شیلنگ مشعل گازی  (12

 ریال محاسبه میگردد19000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 

 ریال محاسبه میگردد28000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 
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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 دفترمرکزی

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

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2" x C(1/2)یکسرزانو خم چپقی-(1/2)شیلنگ استیل یکسرمهره1311 1/2"40 cm10577,000عدد100عدد
H1/2" x C(1/2)یکسر زانو خم چپقی-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1312 1/2"50 cm10615,000عدد100عدد
H1/2" x C(1/2)یکسر زانو خم چپقی-(1/2)شیلنگ استیل یکسر مهره 1313 1/2"60 cm10653,000عدد100عدد
H3/4" x C(3/4)یکسرزانوخم چپقی-(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 1314 3/4"40 cm10672,000عدد100عدد
H3/4" x C(3/4)یکسرزانوخم چپقی-(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 1315 3/4"50 cm10710,000عدد80عدد
H3/4" x C(3/4)یکسرزانوخم چپقی-(3/4)شیلنگ استیل یکسر مهره 1316 3/4"60cm10748,000عدد80عدد

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1" x C(1")و یکسرزانوخم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسرمهره1317 1"40 cm51,435,000عدد50عدد
H1" x C(1")و یکسرزانوخم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسرمهره1318 1"50 cm51,505,000عدد50عدد
H1" x C(1")ویکسرزانوخم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره1319 1"90 cm51,785,000عدد20عدد
H1" x C(1")ویکسرزانوخم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره1320 1"100 cm51,855,000عدد20عدد

کد 

کاال
طولنوع اتصالنام محصول

تعداد در 

بسته

تعداد 

در کارتن

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1" x C(1")و یکسر زانو خم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 1321 1"40 cm51,735,000عدد50عدد
H1" x C(1")و یکسر زانو خم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 1322 1"50 cm51,840,000عدد50عدد
H1" x C(1")و یکسر زانو خم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 1323 1"90 cm52,260,000عدد15عدد
H1" x C(1")و یکسر زانو خم چپقی  (1")شیلنگ استیل یکسر مهره 1324 1"100 cm52,365,000عدد15عدد

مدل های مورد مصرف شیرآالت بهداشتی،لوازم نصب دستگاه های پکیج،آبگرمکن،ماشین ظرفشویی،یخچال،پمپ های تحت فشار  (14

کد 

کاال
نوع اتصالنام محصول

      قیمت      

(ریال)
تصویر

M1/2"×M1/2"346,000(1/2)شیر پیسوار فیلتر دار 1401

M3/8"×M1/2"346,000(3/8)شیر پیسوار فیلتر دار 1402

M3/4"×M1/2"346,000(3/4)شیر ماشین لباسشویی 1403

M1/2"×M1/2"544,500(سنگین)  (1/2)شیر پکیج پروانه ای 1404

M3/4"×M3/4"776,500(سنگین)  (3/4)شیر پکیج پروانه ای 1405 عدد128

( میلیمتر27 و قطر خارجی 20قطر داخلی ...  )مدل های مورد مصرف مخصوص پکیج،تهویه مطبوع،پمپ آب ،ایرکاندیشن و  (13

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

عدد72

عدد72

عدد72

عدد160

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

تعداد در کارتن

ریال محاسبه میگردد38000 سانتیمتر افزایش یا کاهش طول شیلنگ مبلغ 10به ازای هر 
 

ریال محاسبه میگردد70000 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  (13
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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 دفترمرکزی

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

مدل های مورد مصرف شیرآالت بهداشتی،لوازم نصب دستگاه های پکیج،آبگرمکن،ماشین ظرفشویی،یخچال،پمپ های تحت فشار  (14

کد 

کاال
نوع اتصالنام محصول

      قیمت      

(ریال)
تصویر

H1/2" x H1/2"535,000(1/2)صافی 1406

H3/4" x H3/4"715,000(3/4)صافی 1407

1,165,000(3/4)شیر صافی رو پیچ 1408

1,205,000(3/4)شیر صافی تو پیچ 1409

705,000(سختی گیر،رسوب گیر)(1/2)فیلتر مغناطیسی مگنت دار 1410

795,000(سختی گیر،رسوب گیر)  (3/4)فیلتر مغناطیسی مگنت دار 1411

1,035,000(1/2)فیلتر پلی فسفات 1412

1413
-      (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 

پورت پلی آمید
3,695,000

1414
-      (3/4)فیلتر سیرکوالتور مگنت دار مدار گرمایش 

پورت برنجی
4,045,000

405,000کاتریج پلی فسفات1415

555,000( تکه7 )مهره درپوش رادیاتور 1416

49,800بست پرچمی رادیاتور1417

995,000محافظ برق دستگاه پکیج دوخانه ارت دار1418

184,500معمولی-نیپل فنری استیل بدون روکش1419

25MM114,500روپیچ تو پیچ برنجی 1420

32MM144,500روپیچ تو پیچ برنجی 1421

47MM214,500روپیچ تو پیچ برنجی 1422

27,900(سفید)نوارتفلون معمولی 1423

33,900(صورتی)نوارتفلون خمیری 1424

25m129,500- (صورتی)نوار تفلون خمیری1425

50m213,500- (صورتی)نوار تفلون خمیری1426

عدد150 -----

0.075×20mm×25m168عدد

0.075×24mm×50m108عدد

عدد160

H3/4" xM3/4"46عدد

H1/2"×M1/2"

عدد96

H3/4" xM3/4"64عدد

H3/4" x H3/4"64عدد

H1/2"×M1/2"46عدد

H1/2"×M1/2"480عدد

عدد560

H1/2"×M1/2"320عدد

0.075×12mm×10m648عدد

0.075×12mm×10m648عدد

H1/2" ×M1"44عدد

عدد38آمپر10

عدد15

عدد18

عدد50

M1/2"×M1/2"200عدد

-----

تعداد در کارتن

H3/4" xM3/4"18عدد

H1/2"×H1/2"

H3/4" xM3/4"
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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 دفترمرکزی

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

مدل های  مورد مصرف فالش تانک و فلوتر در سرویس های بهداشتی   (15

کد 

کاال
(لیتر)حجم نام محصول

      قیمت      

(ریال)
تصویر

3,185,000مدل نگین- فالش تانک تک حالته، تک زمانه1501

3,345,000مدل نگین- فالش تانک دو حالته، دو زمانه1502

4,415,000مدل صدف- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه1503

4,615,000مدل مروارید- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه1504

4,815,000مدل مرجان- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه1505

4,915,000مدل دریا- فالش تانک دو حالته ،دو زمانه1506

4,815,000مدل ساحل- (باریک)فالش تانک دو حالته ،دو زمانه1507

575,000ورودی از کنار  (فلوتر)شناور 1508

1,045,000ورودی از کف  (فلوتر)شناور 1509

عدد24

عدد24

عدد5لیتر9

عدد5لیتر6

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد5لیتر9

عدد5لیتر6

عدد5لیتر6

تعداد کارتن
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