
المساهمة والتجارة والصناعة والسيارات لالنشاءات

طراز االنفاق   PVC انابيب 
االمطار  مياهلصرف 

الخواص 
ذو مقطع حدوة حصان 

قاعدتها مستقيمة لتامين سهولة السيولة 
مقاومة ضد الضربات 

احد الطرفين حاوية على قطعة رابطة 
تحتوي على قنوات داخلية وخارجية عمودية 

فتحات عمودية لدخول المياه  بين القنواتتحتوي على 
م /²ملم5500≥حات دخول المياهقطر فت

مقاومة ضد االشعاعات الشمسية 
ذو لون ازرق 

امتار 6بطول 

البنى التحتية للجسور  –انفاق  –طرق  
سدود و والبنى التحتية للري 

ومجمعات توكي والمنشأت البنى التحتية لالبنية ومراكز العمل 
جدران االستناد 
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مرآز :
Horasan Sok. No: 28/9

G.O.P. 06700 Ankara / Türkiye
هاتف : 48 88 446 (90.312+)
فاآس : 66 55 446 (90.312+)

المصنع :
İstanbul Yolu 28. km.

Saray - Kazan 06980 Ankara / Türkiye
هاتف : 35 40 815 - 89 44 815 (90.312+)

فاآس : 90 44 815 (90.312+)
k o l s a n @ k o l s a n s a n a y i . c o m . t r 
w w w . k o l s a n s a n a y i . c o m . t r

المساهمة والتجارة والصناعة والسيارات لالنشاءات

خواص الوحدات 

  
 

ملم  DN  :100لـ   القطر المسمى
ملم 110: القطر الخارجي 
ملم  99> : القطر الداخلي 

ملم  110: االرتفاع الخارجي 
م / كغم  0.700: الوزن 

²سم  100: مساحة المقطع 
م/ ²ملم  5016 ≥ :دخول الماء  فتحة 

ملم6070:  االنبوب ذو قطعة رابطة على طول 
  ملم  6000: او بدون قطعة رابطة

  

 DNلـ   القطر المسمى
القطر الخارجي 
القطر الداخلي 

االرتفاع الخارجي 
الوزن 

مساحة المقطع 
دخول الماء  فتحة 

ذو قطعة رابطة على طول االنبوب 
او بدون قطعة رابطة

ملم  150: 
ملم  160: 
ملم  147  : 
ملم  160: 
م / كغم  1.180 : 
²سم  210: 
م    / ²ملم  5005 ≥: 
ملم 6070: 
  ملم  5970: 

ملم  DN  :200لـ   القطر المسمى
ملم  215: القطر الخارجي 
ملم   193: القطر الداخلي 

ملم  215: االرتفاع الخارجي 
م / كغم  1.70:  الوزن 

²سم  375: مساحة المقطع 
م    / ²ملم  5500 ≥: دخول الماء  فتحة

ملم 6070: ذو قطعة رابطة على طول االنبوب 
ملم  5970: او بدون قطعة رابطة

ملم  DN  :325لـ   القطر المسمى
ملم  325: القطر الخارجي 
ملم   294: القطر الداخلي 

م    / ²ملم  5500 ≥: دخول الماء  فتحة
ملم  325: االرتفاع الخارجي 

م / كغم  3.6:  الوزن 
²سم  847: مساحة المقطع 

ملم 6343: طعة رابطة على طول االنبوب ذو ق
ملم  6144: او بدون قطعة رابطة

ملم  DN : 355لـ   القطر المسمى
ملم 350 : القطر الخارجي 
ملم   316: القطر الداخلي 

م    / ²ملم  5500 ≥: فتحة دخول الماء 
ملم  350: االرتفاع الخارجي 

م / كغم  4.1:  الوزن 
²سم  982: مساحة المقطع 

ملم 6343: ب ذو قطعة رابطة على طول االنبو
ملم  6130: او بدون قطعة رابطة


