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Hurtownia P.Plast 
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53-608 Wrocław 

ul. Robotnicza 50 

tel./fax: 601 587 779, tel.: 607 234 575 
 

www.pplast.pl        info@pplast.pl 
 

 

 

 

 

Hurtownia „P.Plast” prowadzi dystrybucję systemów wykonanych z mosiądzu. 

Systemy z mosiądzu są wykorzystywane wewnątrz budynków mieszkalnych i przemysłowych. Systemy 

te mą szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym w: instalacjach sanitarnych do wody i gazu, 

instalacjach ogrzewania, instalacjach przeciwpożarowych systemach zraszania, instalacjach 

kanalizacyjnych, instalacjach wentylacyjnych i ściekowych.  

W skład systemu wchodzą kształtki, redukcje, w zakresie średnic od ⅜” do 3”. 

W ofercie hurtowni posiadamy między innymi kształtki firmy Diamond, Arco, Valvex.  

Sprzedawane przez naszą hurtownię systemy gwarantują wysoką szczelność połączeń oraz brak 

podatności na działanie korozyjne wódy jak i wielu substancji agresywnych. 

  



Hurtownia P.Plast                       System mosiężny – kształtki mosiężne 

  

 

          Kształtki z mosiądzu                                                 katalog firmy  www.pplast.pl          str. 3/8 
 

Spis treści 
Filtr skośny do wody .............................................. 4 

Kolano mosiężne GW/GW ..................................... 4 

Kapa mosiężna ....................................................... 4 

Kolano mosiężne GW/GZ ....................................... 4 

Kolano mosiężne GZ/GZ ........................................ 5 

Kolano mosiężne redukcyjne GZ/GW .................... 5 

Korek mosiężny ...................................................... 5 

Mufa mosiężna ...................................................... 5 

Mufa redukcyjna mosiężna.................................... 5 

Nypel mosiężny ...................................................... 6 

Nypel redukcyjny mosiężny ................................... 6 

Przedłużka mosiężna ............................................. 6 

Przedłużka redukcyjna GW/GZ .............................. 6 

Redukcja mosiężna GW/GZ ................................... 7 

Śrubunek kątowy mosiężny ................................... 7 

Śrubunek mosiężny Valvex .................................... 7 

Śrubunek mosiężny prosty .................................... 7 

Śrubunek mosiężny GW ......................................... 8 

Śrubunek do gazu GW/GW .................................... 8 

Trójnik mosiężny .................................................... 8 

Trójnik redukcyjny mosiężny ................................. 8 

Trójnik mosiężny GW/GZ/GW ............................... 8 

Trójnik mosiężny GZ/GZ/GZ ................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hurtownia P.Plast                       System mosiężny – kształtki mosiężne 

  

 

          Kształtki z mosiądzu                                                 katalog firmy  www.pplast.pl          str. 4/8 
 

Filtr skośny do wody 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-F-015  

¾” szt. MOS-F-020  

1” szt. MOS-F-025  

1¼” szt. MOS-F-032  

1½” szt. MOS-F-040  

2” szt. MOS-F-050  

 

Kolano mosiężne GW/GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-K-GW-GW-010  

½” szt. MOS-K-GW-GW-015  

¾” szt. MOS-K-GW-GW-020  

1” szt. MOS-K-GW-GW-025  

1¼” szt. MOS-K-GW-GW-032  

1½” szt. MOS-K-GW-GW-040  

2” szt. MOS-K-GW-GW-050  

Kapa mosiężna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-KA-010  

½” szt. MOS-KA-015  

¾” szt. MOS-KA-020  

1” szt. MOS-KA-025  

 

Kolano mosiężne GW/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-K-GW-GZ-010  

½” szt. MOS-K-GW-GZ-015  

¾” szt. MOS-K-GW-GZ-020  

1” szt. MOS-K-GW-GZ-025  

1¼” szt. MOS-K-GW-GZ-032  

1½” szt. MOS-K-GW-GZ-040  

2” szt. MOS-K-GW-GZ-050  
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Kolano mosiężne GZ/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-K-GZ-GZ-015  

 

Kolano mosiężne redukcyjne 

GZ/GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” - ¾” szt. MOS-KR-GZ-GW-015-020  

¾” – 1” szt. MOS-KR-GZ-GW-020-025  

 

Korek mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
 waga 

[kg] 

⅜” szt. MOS-KO-010   

½” szt. MOS-KO-015   

¾” szt. MOS-KO-020   

1” szt. MOS-KO-025   

 

Mufa mosiężna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-M-010  

½” szt. MOS-M-015  

¾” szt. MOS-M-020  

1” szt. MOS-M-025  

1¼” szt. MOS-M-032  

1½” szt. MOS-M-040  

2” szt. MOS-M-050  

 

Mufa redukcyjna mosiężna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” - ½”  szt. MOS-MR-010-015  

½” - ¾” szt. MOS-MR-015-020  

½” - 1” szt. MOS-MR-015-025  

¾” - 1” szt. MOS-MR-020-025  

1” - 1¼” szt. MOS-MR-025-032  

1¼” - 1½” szt. MOS-MR-032-040  
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Nypel mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-N-010  

½” szt. MOS-N-015  

¾” szt. MOS-N-020  

1” szt. MOS-N-025  

1¼” szt. MOS-N-032  

1½” szt. MOS-N-040  

2” szt. MOS-N-050  

2½” szt. MOS-N-060  

 

Nypel redukcyjny mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” - ⅜” szt. MOS-NR-015-010  

½” - ¾” szt. MOS-NR-020-015  

½” - 1” szt. MOS-NR-025-015  

¾” - 1” szt. MOS-NR-025-020  

1” - 1¼” szt. MOS-NR-032-025  

1” - 1½” szt. MOS-NR-040-025  

1¼” - 1½” szt. MOS-NR-040-032  

Przedłużka mosiężna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” - L-10 szt. MOS-P-010-L10  

⅜” - L-15 szt. MOS-P-010-L15  

⅜” - L-20 szt. MOS-P-010-L20  

⅜” - L-25 szt. MOS-P-010-L25  

⅜” - L-30 szt. MOS-P-010-L30  

½” - L-10 szt. MOS-P-015-L10  

½” - L-15 szt. MOS-P-015-L15  

½” - L-20 szt. MOS-P-015-L20  

½” - L-25 szt. MOS-P-015-L25  

½” - L-30 szt. MOS-P-015-L30  

½” - L-40 szt. MOS-P-015-L40  

½” - L-50 szt. MOS-P-015-L50  

¾” - L-15 szt. MOS-P-020-L15  

⅜” - L-20 szt. MOS-P-020-L20  

⅜” - L-30 szt. MOS-P-020-L30  

1” - L-20 szt. MOS-P-025-L20  

 

Przedłużka redukcyjna GW/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” – ⅜” szt. MOS-PR-015-010  

¾” - ½” szt. MOS-PR-020-015  

1” - ½” szt. MOS-PR-025-015  

1” - ¾”” szt. MOS-PR-025-020  
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Redukcja mosiężna GW/GZ  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” - ½” szt. MOS-RN-015-010  

¾” - ½” szt. MOS-RN-020-015  

1” - ½” szt. MOS-RN-025-015  

1” - ¾” szt. MOS-RN-025-020  

1¼” - ½” szt. MOS-RN-032-015  

1¼” - ¾” szt. MOS-RN-032-020  

1¼” - 1” szt. MOS-RN-032-025  

1½” - 1” szt. MOS-RN-040-025  

1½” - 1¼” szt. MOS-RN-040-032  

2” - 1” szt. MOS-RN-050-025  

2” - 1¼” szt. MOS-RN-050-032  

2” - 1½” szt. MOS-RN-050-040  

2½” - 2” szt. MOS-RN-076-050  

 

Śrubunek kątowy mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-SK-GW-GZ-010  

½” szt. MOS-SK-GW-GZ-015  

¾” szt. MOS-SK-GW-GZ-020  

1” szt. MOS-SK-GW-GZ-025  

1¼” szt. MOS-SK-GW-GZ-032  

1½” szt. MOS-SK-GW-GZ-040  

Śrubunek mosiężny Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” L43 szt. MOS-SPV-GW-GZ-010  

½” L43 szt. MOS-SPV-GW-GZ-015 0.085 

¾” L49 szt. MOS-SPV-GW-GZ-020 0.166 

1” L54 szt. MOS-SPV-GW-GZ-025 0.273 

1¼” L65,5 szt. MOS-SPV-GW-GZ-032 0.388 

1½” L67 szt. MOS-SPV-GW-GZ-040 0.615 

2” L77 szt. MOS-SPV-GW-GZ-050 1.131 

 

Śrubunek mosiężny prosty 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-SPD-GW-GZ-015 0.085 

¾” szt. MOS-SPD-GW-GZ-020 0.166 

1” szt. MOS-SPD-GW-GZ-025 0.273 

1¼” szt. MOS-SPD-GW-GZ-032 0.388 

1½” szt. MOS-SPD-GW-GZ-040  

2” szt. MOS-SPD-GW-GZ-050  

2½” szt. MOS-SPD-GW-GZ-076  

3” szt. MOS-SPD-GW-GZ-088  
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Śrubunek mosiężny GW  

  

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1¼” szt. MOS-SPD-GW-032  

2” szt. MOS-SPD-GW-050  

 

Śrubunek do gazu GW/GW  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-SGAZ-GW-GW-015  

¾” szt. MOS-SGAZ-GW-GW-020  

1” szt. MOS-SGAZ-GW-GW-025  

 

Trójnik mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. MOS-T-010  

½” szt. MOS-T-015  

¾” szt. MOS-T-020  

1” szt. MOS-T-025  

1¼” szt. MOS-T-032  

1½” szt. MOS-T -040  

2” szt. MOS-T-050  

Trójnik redukcyjny mosiężny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” x ½” x ¾” szt. MOS-TR-020-015-020  

1” x ½” x 1” szt. MOS-TR-025-025-025  

1” x ¾” x 1” szt. MOS-TR-025-020-025  

 

Trójnik mosiężny GW/GZ/GW  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-T-WZW-015  

 

Trójnik mosiężny GZ/GZ/GZ  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. MOS-T-ZZZ-015  

 


