
صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

لیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mmمدل هاى مورد مصرف مخصوص شیرآالت تکپایـه و اهرمـى

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفته

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001

کدکاال

101M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 , M8 

M10 H1/2 - M8 H1/2
40cm

50cm

60cm

55cm

55cm

20

20

20

20

20

200

200

200

200

200

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

102

103

104

105

106

107

108

109

110

80,000

87,000

88,000

95,000

96,000

103,000

126,000

133,000

131,000

138,000

نــام کـــاال

شیلنگ تکپایه استیل

شیلنگ تکپایه استیل

شیلنگ تکپایه استیل
120mm میله

شیلنگ تکپایه استیل
130mm میله

40cm

50cm

60cm

20

20

20

200

200

200

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

M10 H3/8 - M8 H3/8

M10 H1/2 - M8 H1/2

111

112

113

114

115

116

63,000

70,000

67,000

74,000

71,000

78,000

شیلنگ تکپایه
P.P طرح استیل

شیلنگ تکپایه
P.P طرح استیل

شیلنگ تکپایه
P.P طرح استیل

40cm

50cm

60cm

20

20

20

200

160

300

H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝

H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝

H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝

207

208

209

210

211

212

76,000

83,000

80,000

87,000

84,000

91,000

شیلنگ دوسرمهره
P.P طرح استیل

شیلنگ دوسرمهره
P.P طرح استیل

شیلنگ دوسرمهره
P.P طرح استیل

تصویـــرقیمت واحد (ریال)طولنـوع اتصـاالت تعداد
در بسته

تعداد
درکارتن

قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mmمدل هاى مورد مصرف دو سر مهره مخصوص شیرآالت مخلوط و فالش تانک و پمپ آب و توالت فرنگى 

201H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝
40cm

50cm

60cm

20

20

20

200

160

300

H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝

H1/2˝ x H3/8˝

H1/2˝ x H1/2˝

202

203

204

205

206

92,000

99,000

100,000

107,000

108,000

115,000

شیلنگ دوسرمهره استیل

شیلنگ دوسرمهره استیل

شیلنگ دوسرمهره استیل

www.kohankaran.com

شیلنگ تکپایه استیل
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

لیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mmمدل هاى مورد مصرف شیلنگهاى رابط جهت افزایش طول

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفته

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001

تصویـــرقیمت واحد (ریال)طولنـوع اتصـاالتنــام کـــاالکدکاال تعداد
در بسته

تعداد
درکارتن

www.kohankaran.com

301

302

303

304

305

306

307

308

309

73,000

81,000

89,000

97,000

81,000

89,000

81,000

89,000

73,000

شیلنگ رابط افزایش طول
استیــل

شیلنگ رابط افزایش طول
استیــل

شیلنگ رابط افزایش طول
استیــل

شیلنگ رابط افزایش طول
استیــل

شیلنگ رابط افزایش طول
استیل شیر شاورى

H3/8˝ x M3/8˝

H3/8˝ x M3/8˝

H1/2˝ x M1/2˝

H1/2˝ x M1/2˝

H3/8˝ x M1/2˝

H3/8˝ x M1/2˝

H1/2˝ x M3/8˝

H1/2˝ x M3/8˝

M10 , M8 x H15

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

20cm

20300

20300

20300

20300

20300

310

311

312

313

314

315

316

317

318

63,000

67,000

79,000

83,000

71,000

75,000

71,000

75,000

63,000

شیلنگ رابط افزایش طول
P.P طرح استیل

شیلنگ رابط افزایش طول
P.P طرح استیل

شیلنگ رابط افزایش طول
P.P طرح استیل

شیلنگ رابط افزایش طول
P.P طرح استیل

شیلنگ رابط افزایش طول
P.P طرح استیل شیرشاورى

H3/8˝ x M3/8˝

H3/8˝ x M3/8˝

H1/2˝ x M1/2˝

H1/2˝ x M1/2˝

H3/8˝ x M1/2˝

H3/8˝ x M1/2˝

H1/2˝ x M3/8˝

H1/2˝ x M3/8˝

M10 , M8 x H15

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

10,20cm

30cm

20cm

20300

20300

20300

20300

20300
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401325.000

صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

لیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mmمدل هاى مورد مصرف ماشین لباسشوئى ، ظرف شوئى ،آبسردکن ، تانکرهاى آب

قطر داخلى 11mm  و قطر خارجى 16mmمدل هاى مورد مصرف ماشین لباسشوئى ، ظرف شوئى ،آبسردکن ، تانکرهاى آب

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفته

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001

تصویـــرقیمت واحد (ریال)طولنـوع اتصـاالتنــام کـــاالکدکاال تعداد
درکارتن

www.kohankaran.com

شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل
H3/4˝ x C3/4˝1/5m25مهره برنجى و چپقى برنجى

402365.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝2m25مهره برنجى و چپقى برنجى

403405.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝2/5m25مهره برنجى و چپقى برنجى

404445.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝3m25مهره برنجى و چپقى برنجى

405255.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝1/5m25مهره برنجى و چپقى برنجى

406275.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝2m25مهره برنجى و چپقى برنجى

407295.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝2/5m25مهره برنجى و چپقى برنجى

408315.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝3m25مهره برنجى و چپقى برنجى

409390.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝1/5m15مهره برنجى و چپقى برنجى

410450.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝2m15مهره برنجى و چپقى برنجى

411510.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝2/5m15مهره برنجى و چپقى برنجى

412570.000
شیلنگ ماشین لباسشوئى استیل

H3/4˝ x C3/4˝3m15مهره برنجى و چپقى برنجى

413280.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝1/5m15مهره برنجى و چپقى برنجى

414310.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝2m15مهره برنجى و چپقى برنجى

415340.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝2/5m15مهره برنجى و چپقى برنجى

416370.000
P.P شیلنگ ماشین لباسشوئى طرح استیل

H3/4˝ x C3/4˝3m15مهره برنجى و چپقى برنجى
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501122.000

صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

لیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

قطر داخلى 11mm  و قطر خارجى 16mmمدل هاى مورد مصرف آبگرمکن ، تانکرهاى آب

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفته

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001

تصویـــرقیمت واحد (ریال)کدکاال

www.kohankaran.com

تعدادطولنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
در بسته

تعداد
درکارتن

شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝10150یکسرمهره  یکسردنده ( 1/2)

502134.000
شیلنگ استیل دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝10100یکسرمهره  یکسردنده ( 1/2)

503146.000
شیلنگ استیل دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝10100یکسرمهره  یکسردنده ( 1/2)

504

601

158.000
شیلنگ استیل دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝10یکسرمهره  یکسردنده ( 1/2)

30cm

40cm

50cm

60cm150

مدل هاى مورد مصرف شیلنگهاى توالت ، رابط دوش حمام ، شیلنگهاى توالت با گوشى شاتاف

تصویـــرقیمت واحد (ریال)کدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

شیلنگ توالت و دوش
245,000265,000کششـى ، ABS  ، پولیـش

290,000280,000

قیمت واحد (ریال)
120cm  150توالتcm  دوش

H1/2˝ x H3/4˝40

602
ABS ، شیلنگ توالت کششـى

---255,000پولیش (مدل تیزپاش) H1/2˝ x H3/4˝40

603

604

شیلنگ توالت کششى با قطعات برنجى
پولیش (مدل تیزپاش)

شیلنگ توالت و دوش کششى
با قطعات برنجى ، پولیش

285,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

H1/2˝ x H3/4˝40

315,000310,000 605
شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت

H1/2˝ x H3/4˝40با قطعات برنجى ، پولیش

360,000370,000 606
شیلنگ توالت و دوش کششى

H1/2˝ x H3/4˝40با قطعات برنجى ، آبکارى کـروم

380,000390,000 607
شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت

H1/2˝ x H3/4˝40آبکارى کروم (مدل اکو)

465,000445,000 608
شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت

H1/2˝ x H3/4˝16آبکارى کروم (مدل آلمانى)

545,000525,000 609
شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت

GRADE 304 (مدل آلمانى) آبکارى کرومH1/2˝ x H3/4˝16

04



صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

610

شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت
سفیـد ، مشکـى

GRADE 304 (مدل آلمانى)
660,000680,000 H1/2˝ x H3/4˝16

611

شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت
استیـل خشـدار

GRADE 304 (مدل آلمانى)
730,000750,000 H1/2˝ x H3/4˝16

612

شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت
آبکارى طالیـى بـراق

GRADE 304 (مدل آلمانى)
780,000800,000 H1/2˝ x H3/4˝16

613

شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت
زیتونى ، مسـى ، صدفى ساتن

GRADE 304 (مدل آلمانى)
870,000890,000 H1/2˝ x H3/4˝16

614

شیلنگ توالت و دوش کششى ریزبافت
آبکارى طالیى مات ، رزگلـد
GRADE 304 (مدل آلمانى)

840,000860,000 H1/2˝ x H3/4˝16

615

شیلنگ توالت و دوش آنتى باکتریال
نقـره اى مـات
(مدل ایتالیایى)

540,000530,000 H1/2˝ x H3/4˝16

616

شیلنگ توالت و دوش آنتى باکتریال
نقـره اى بـراق
(مدل ایتالیایى)

700,000690,000 H1/2˝ x H3/4˝16

617

شیلنگ توالت و دوش آنتى باکتریال
سفیـد ، مشکـى
(مدل ایتالیایى)

850,000840,000 H1/2˝ x H3/4˝16

618

شیلنگ توالت و دوش آنتى باکتریال
GOLDطالیـى
(مدل ایتالیایى)

890,000880,000 H1/2 x H3/416

619

شیلنگ توالت و دوش آنتى باکتریال
رزگلـد ، زیتونـى
(مدل ایتالیایى)

940,000930,000 H1/2˝ x H3/4˝16

قیمت واحد (ریال)قیمت واحد (ریال)
120cm  150توالتcm  دوش
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

620

شیلنگ توالت و دوش
فنـرى صـاف کـروم

GRADE 304 (مدل سوئدى)
700,000700,000 H1/2˝ x H3/4˝16

621

شیلنگ توالت و دوش
فنـرى مـوج دار کـروم

GRADE 304 (مدل سوئدى)
790,000790,000 H1/2˝ x H3/4˝16

622

شیلنگ توالت و دوش
فنرى صاف ، آبکارى طالیى
GRADE 304 (مدل سوئدى)

960,000960,000 H1/2 x H3/416

623

شیلنگ توالت و دوش
فنرى موج دار ، آبکارى طالیى
GRADE 304 (مدل سوئدى)

1,050,0001,050,000 H1/2˝ x H3/4˝16

624
شیلنگ توالت حصیرى

GRADE 304
300,000290,000 H1/2˝ x H3/4˝16

625

پک شاتاف مدل صـدف
(شیلنگ شاتاف پولیش و

گوشى شاتاف صدف و پایه قلبى)
455,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

626

پک شاتاف مدل مرواریـد
(شیلنگ شاتاف کروم و

گوشى شاتاف مروارید و پایه قلبى)
675,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

627

پک شاتاف مدل مرجـان 
(شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم و 

گوشى شاتاف مرجان و پایه مثلثى)
955,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

628

پک شاتاف مدل ساحـل
(شیلنگ شاتاف ریزبافت کروم 304 و
گوشى شاتاف ساحل و پایه مثلثى)

1,215,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

629

پک شاتاف مدل ساحـل
آبکارى طالیى GOLD (شیلنگ طالیى و

گوشى طالیى و پایه طالیى)
1,545,000--- H1/2˝ x H3/4˝40

قیمت واحد (ریال)قیمت واحد (ریال)
120cm  150توالتcm  دوش
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
در بسته

175,000گوشى شاتـاف مدل صـدف630 M1/230

325,000گوشى شاتـاف مدل مرواریـد631 M1/230

525,000گوشى شاتـاف مدل مرجـان632 M1/230

685,000گوشى شاتـاف مدل ساحـل633 M1/230

634
گوشى شاتـاف مدل ساحـل

GOLD 785,000آبکارى طالیـى M1/230

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

قیمت واحد (ریال) طول

مدل هاى مورد مصرف گوشى هاى شاتاف ، رابط دوش یونیورست ، رابط شیرهاى شاورى شیلنگ دار

635
شیلنگ شیر سینک شـاورى
P.P 170,000حصیـرى ، طرح استیـل M15 , M1640 --- 150cm

636
شیلنگ شیر سینک شـاورى

265,000حصیـرى ، استیـل M15 , M1616 --- 150cm

637
شیلنگ شیر سینک شـاورى

320,000کششـى ، پولیـش M15 , M1640 --- 150cm

638
شیلنگ شیر سینک شـاورى

410,000کششـى ، آبکارى کروم M15 , M1640 --- 150cm
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
در بسته

639430,000 M15 , M1640

640520,000 M15 , M1640

641760,000 M15 , M1640

642108,000 M15 , M16200

643
شیلنگ شیر سینک شـاورى

132,000حصیـرى ، استیـل M15 , M16200

---

---

---

20

20

150cm

150cm

150cm

45cm

45cm

قیمت واحد (ریال) طول

مدل هاى مورد مصرف گوشى هاى شاتاف ، رابط دوش یونیورست ، رابط شیرهاى شاورى شیلنگ دار

644
شیلنگ شیر سینک شـاورى

175,000کششـى ، پولیـش M15 , M16200 20 45cm

645
شیلنگ شیر سینک شـاورى

210,000کششـى ، آبکارى کروم M15 , M16200 20 45cm

646
شیلنگ شیر سینک شـاورى

220,000کششى ریز بافت ، آبکارى کروم M15 , M16200 20 45cm

647
شیلنگ شـاورى آنتى باکتریال

210,000نقـره اى بـراق ، مـات M15 , M16200 20 45cm

شیلنگ شیر سینک شـاورى
کششى ریز بافت ، آبکارى کروم

شیلنگ شیر سینک شـاورى
P.P حصیـرى ، طرح استیـل

شیلنگ شیر سینک شـاورى
کششى ریز بافت ، آبکارى کروم

GRADE 304

شیلنگ شیر سینک شـاورى
GOLD کششى ریز بافت ، آبکارى طالیى

GRADE 304
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
در بسته

648185,000 H1/2˝ x H1/2˝200

649250,000 H1/2˝ x H1/2˝200

650340,000 H1/2˝ x H1/2˝200

651145,000 H1/2˝ x H1/2˝200

652
شیلنگ کششـى رابـط دوش
180,000یونیـورست ، آبکارى کروم H1/2˝ x H1/2˝200

20

20

20

20

20

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

قیمت واحد (ریال) طول

مدل هاى مورد مصرف گوشى هاى شاتاف ، رابط دوش یونیورست ، رابط شیرهاى شاورى شیلنگ دار

653
شیلنگ کششـى رابـط دوش

190,000یونیورست ریز بافت ، آبکارى کروم H1/2˝ x H1/2˝200 20 50cm

654
شیلنگ کششـى رابـط دوش

یونیورست ریز بافت ، آبکارى کروم
GRADE 304

230,000 H1/2˝ x H1/2˝200 20 50cm

655
شیلنگ کششـى رابـط دوش

یونیورست ریز بافت ، آبکارى طالیى
GRADE 304

330,000 H1/2˝ x H1/2˝200 20 50cm

شیلنگ هاى رابط دوش آنتى باکتریال
نقـره اى مـات

شیلنگ هاى رابط دوش آنتى باکتریال
نقره اى براق ، سفید ، مشکى

شیلنگ کششـى رابـط دوش
یونیـورست ، پولیـش

شیلنگ هاى رابط دوش آنتى باکتریال
GOLD طالیـى

09



صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

قطر داخلى 13mm  و قطر خارجى 19mmمدل هاى مورد مصرف فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن و تانکر آب

701145,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

702160,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝40cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

703175,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝50cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

704190,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

705180,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

706195,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝40cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

707210,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝50cm80یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

708225,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

709118,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

710126,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝40cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

711134,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝50cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

712142,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H1/2˝ x M1/2˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

713153,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H3/4˝ x M3/4˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

714161,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H3/4˝ x M3/4˝40cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

715169,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H3/4˝ x M3/4˝50cm80یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

716177,000
شیلنگ طرح استیلP.P دوسرمهره

H3/4˝ x M3/4˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

قطر داخلى 13mm  و قطر خارجى 19mmشیلنگ هاى شیر دار: ( مدل هاى مصرف مخصوص نصب فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن )

717465,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x V1/2˝30cm100یکسر شیـر (1/2) 10

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

718480,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x V1/2˝40cm80یکسر شیـر (1/2) 10

719495,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x V1/2˝50cm50یکسر شیـر (1/2) 10

720510,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x V1/2˝60cm80یکسر شیـر (1/2) 10

721545,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x V3/4˝30cm100یکسر شیـر (3/4) 10

722560,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x V3/4˝40cm80یکسر شیـر (3/4) 10

723575,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x V3/4˝50cm50یکسر شیـر (3/4) 10

724590,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x V3/4˝60cm80یکسر شیـر (3/4) 10

قطر داخلى 16mm  و قطر خارجى 22mmمدل هاى مورد مصرف فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن و تانکر آب

801180,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

802200,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝40cm70یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

803220,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝50cm70یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

804240,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H1/2˝ x M1/2˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (1/2) 10

805220,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝30cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

806240,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝40cm70یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

807260,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝50cm70یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10

808280,000
شیلنگ استیل دوسرمهره
H3/4˝ x M3/4˝60cm100یکسرمهره یکسردنده (3/4) 10
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

قطر داخلى 20mm  و قطر خارجى 27mmمدل هاى موردمصرف پکیج ، تهویه مطبوع ،پمپ  آب ، ایرکاندیشن

قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mm جهت گازوئیلمدل هاى مورد مصرف مشعلهاى گازوئیل سوز

901285,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝30cm70یکسر دنده (3/4) 5

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

902315,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝40cm50یکسر دنده (3/4) 5

903345,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝50cm50یکسر دنده (3/4) 5

904375,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝60cm70یکسر دنده (3/4) 5

905410,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝30cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

906440,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝40cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

907470,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝50cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

908500,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝60cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

1101108,000
شیلنگ AL یکسرمهره (3/8)

H3/8˝ x M1/4˝70cm200یکسر دنده (1/4) 20

1102116,000
شیلنگ AL یکسرمهره (3/8)

H3/8˝ x M1/4˝80cm160یکسر دنده (1/4) 20

1103102,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H3/8˝ x M1/4˝70cm200یکسرمهره (3/8)  ، یکسردنده (1/4) 20

1104108,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H3/8˝ x M1/4˝80cm160یکسرمهره (3/8)  ، یکسردنده (1/4) 20

قطر داخلى 25mm  و قطر خارجى 35mmمدل هاى مورد مصرف پکیج ، تهویه مطبوع ،پمپ  آب ، ایرکاندیشن و کنتورآب

1001480,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝30cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

1002520,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝40cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

1003560,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝50cm50یکسر دنده 1 اینچ  5

1004600,000
شیلنگ استیل یکسرمهره 1 اینچ 

M1˝ x H1˝60cm50یکسر دنده 1 اینچ  5
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)

T eh ule

a  V U l   t i t em a

TUV
CB

ISO 9001
www.kohankaran.com

قطر داخلى 13mm  و قطر خارجى 19mmشیلنگ مشعل گازى 1/2 

19,27,35mm 13,20,25  و قطر خارجىmm قطر داخلى مدل هاى مورد مصرف مشعلهاى گازى و وسایل گاز سوز

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

1201270,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره (1/2)

H1/2˝ x M1/2˝70cm80یکسر دنده (1/2) 10

1202285,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره (1/2)

H1/2˝ x M1/2˝80cm80یکسر دنده (1/2) 10

1203195,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1/2˝ x M1/2˝70cm80یکسرماسوره (1/2)  ، یکسردنده (1/2) 10

1204203,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1/2˝ x M1/2˝80cm80یکسرماسوره (1/2)  ، یکسردنده (1/2) 10

قطر داخلى 13mm  و قطر خارجى 19mmشیلنگ مشعل گازى 3/4  مدل هاى مورد مصرف مشعلهاى گازى و وسایل گاز سوز

1205310,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝70cm70یکسر دنده (3/4) 10

1206325,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره (3/4)

H3/4˝ x M3/4˝80cm70یکسر دنده (3/4) 10

1207235,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H3/4˝ x M3/4˝70cm70یکسرماسوره (3/4)  ، یکسردنده (3/4) 10

1208243,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H3/4˝ x M3/4˝80cm70یکسرماسوره (3/4)  ، یکسردنده (3/4) 10

قطر داخلى 20mm  و قطر خارجى 27mmشیلنگ مشعل گازى̋  1 مدل هاى مورد مصرف مشعلهاى گازى و وسایل گاز سوز

1209645,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره 1 اینچ 

H1˝ x M1˝70cm30یکسر دنده 1 اینچ  5

1210675,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره 1 اینچ 

H1˝ x M1˝80cm30یکسر دنده 1 اینچ  5

1211530,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1˝ x M1˝70cm30یکسرماسوره 1 اینچ  ، یکسردنده 1 اینچ 5

1212545,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1˝ x M1˝80cm30یکسرماسوره 1 اینچ  ، یکسردنده 1 اینچ 5

قطر داخلى 25mm  و قطر خارجى 35mmشیلنگ مشعل گازى̋  1 مدل هاى مورد مصرف مشعلهاى گازى و وسایل گاز سوز

1213770,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره 1 اینچ 

H1˝ x M1˝70cm20یکسر دنده 1 اینچ  5

1214810,000
شیلنگ استیل یکسرماسوره 1 اینچ 

H1˝ x M1˝80cm20یکسر دنده 1 اینچ  5

1215630,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1˝ x M1˝70cm20یکسرماسوره 1 اینچ  ، یکسردنده 1 اینچ 5

1216650,000
P.Pشیلنگ طرح استیل

H1˝ x M1˝80cm20یکسرماسوره 1 اینچ  ، یکسردنده 1 اینچ 5

13



صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07
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قطر داخلى 8mm  و قطر خارجى 12mmشیلنگهاى چپقى ( زانوخم ) : مدل هاى مورد مصرف مخصوص فالش تانک و توالت فرنگى و آبسردکن و . . .

قطر داخلى 11mm  و قطر خارجى 16mmمدل هاى مصرف مخصوص نصب آبگرمکن ، پمپ آب و تانکر آب وماشین ظرفشویى و . . . 

1301160,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝40cm200یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 20

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

1302168,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝50cm160یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 20

1303155,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/8)

H3/8˝ x C1/2˝40cm200یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 20

1304163,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/8)

H3/8˝ x C1/2˝50cm160یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 20

1305155,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C3/8˝40cm200یکسر زانوخـم چپقـى (3/8) 20

1306163,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C3/8˝50cm160یکسر زانوخـم چپقـى (3/8) 20

قطر داخلى 13mm  و قطر خارجى 19mmمدل هاى مصرف مخصوص نصب آبگرمکن ، فن کوئل ، پکیچ ،پمپ آب و . . . 

1311235,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝40cm100یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 10

1312250,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝50cm100یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 10

1313265,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝60cm100یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 10

1314280,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x C3/4˝40cm100یکسر زانوخـم چپقـى (3/4) 10

1315295,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x C3/4˝50cm80یکسر زانوخـم چپقـى (3/4) 10

1316310,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x C3/4˝60cm100یکسر زانوخـم چپقـى (3/4) 10

1307208,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝40cm150یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 10

1308220,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (1/2)

H1/2˝ x C1/2˝50cm150یکسر زانوخـم چپقـى (1/2) 10

1309248,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x C3/4˝40cm150یکسر زانوخـم چپقـى (3/4) 10

1310260,000
شیلنگ استیل یکسرمهره (3/4)

H3/4˝ x C3/4˝50cm150یکسر زانوخـم چپقـى (3/4) 10
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صنایع اتصـاالت شیلنگـى کهـن

انواع اتصاالت و شیلنگهاى حصیرى و خرطومى براى سیستم هاى لوله کشى پیشرفتهلیست قیمت مصرف کننده           قابل اجراء از تاریخ 1397/09/07

دفترفروش : 4-55184413  /  55342804  /  55061498 (021)         کارخانه : 7- 36427200 (021)
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قطر داخلى 20mm  و قطر خارجى 27mmمدل هاى موردمصرف پکیج ، تهویه مطبوع ، پمپ آب ، ایرکاندیشن و . . .

تصویـــرکدکاال تعدادنـوع اتصـاالتنــام کـــاال
درکارتن

تعداد
قیمت واحد (ریال)در بسته طول

1317510,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝40cm50یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1318540,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝50cm50یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1319660,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝90cm20یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1320690,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝100cm20یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

قطر داخلى 25mm  و قطر خارجى 35mmمدل هاى مصرف مخصوص پکیج ، تهویه مطبوع ، پمپ  آب ، ایرکاندیشن و ...

1321640,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝40cm50یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1322680,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝50cm50یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1323840,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝90cm15یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

1324880,000
(1 شیلنگ استیل یکسرمهره (̋ 

H1˝ x C1˝100cm15یکسر زانوخـم چپقـى ( ˝1) 5

15


