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Hurtownia P.Plast 
Materiały hydrauliczne i instalacyjne 

 

53-608 Wrocław 

ul. Robotnicza 50 

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

www.pplast.pl        info@pplast.pl 
 

 

 

 

Hurtownia „P.Plast” prowadzi dystrybucję systemów klejonych do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 

innych płynów. System ten ma szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym. W skład systemu 

wchodzą rury PVC, rury CPVC, kształtki, redukcje, złączki, trójnik, zawory, akcesoria w zakresie 

średnic od ∅ ½” do ∅ 2½”, kleje i środki czyszczące.  

Rury PVC przeznaczone są do instalacji zimnej wody użytkowej oraz innych płynów o temperaturze do 

60ºC. Maksymalne ciśnienie przy temperaturze 23ºC dla rur PVC-SDR 13,5 wynosi 21,5 bara, dla rur 

PVC-SDR 21 wynosi 14 barów. Rury CPVC przeznaczone są do instalacji ciepłej (kolor kremowy) 

i zimnej (kolor biały) wody użytkowej oraz innych płynów o temperaturze do 95ºC. Maksymalne 

ciśnienie przy temperaturze 99ºC dla rur CPVC wynosi 10 barów do 48 godzin.  

Łączenie rur i kształtek w systemie PVC realizowane jest przy wykorzystaniu klejów agresywnych 

tzw. zgrzewanie na zimno. W systemie występują również elementy gwintowane oraz kołnierzowe 

pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym. 

Sprzedawane prze naszą hurtownię systemy gwarantują wysoką szczelność połączeń kielichowych oraz 

brak podatności na działanie korozyjne wód gruntowych jak i wielu substancji agresywnych. 

 
Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów   
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Instalacje klejone CPVC – ciepła woda 

 

Rura CPVC – 3 mb 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-R-CPVC-015  

¾” szt. KLC-R-CPVC-020  

1” szt. KLC-R-CPVC-025  

 

Kolano CPVC 45° 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-K45-KW-015  

¾” szt. KLC-K45-KW-020  

1” szt. KLC-K45-KW-025  

KW – klejone wewnętrznie, KZ – klejone zewnętrznie 

 

Kolano CPVC 45° nyplowe 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-K45-KZ-KW-015  

¾” szt. KLC-K45-KZ-KW-020  

 

Kolano CPVC 90° 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-K90-KW-015  

¾” szt. KLC-K90-KW-020  

1” szt. KLC-K90-KW-025  

 

Kolano CPVC 90° nyplowe 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-K90-KZ-KW-015  

¾” szt. KLC-K90-KZ-KW-020  

 

Kolanko mos. z półśrubunkiem 

(gw) i plastikiem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-KW90-SR-KW-GW-015  
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Mufa CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-M-KW-015  

¾” szt. KLC-M-KW-020  

1” szt. KLC-M-KW-025  

 

Redukcja CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” x ½” szt. KLC-RP-KZ-KW-020-015  

1” x ½” szt. KLC-RP-KZ-KW-025-015  

1” x ¾” szt. KLC-RP-KZ-KW-025-020  

2” x 1” szt. KLC-RP-KZ-KW-050-025  

 

Trójnik CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-T-KW-015  

¾” szt. KLC-T-KW-020  

1” szt. KLC-T-KW-025  

 

Trójnik redukcyjny CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾”x¾”x½” szt. KLC-TRKW-020-020-015  

1”x1”x½” szt. KLC-TRKW-025-025-015  

1”x1”x ¾” szt. KLC-TRKW-025-025-020  

 

Śrubunek CPVC/MET GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-SRM-KW-GW-015  

¾” szt. KLC-SRM-KW-GW-020  

 

Śrubunek CPVC/MET GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-SRM-KW-GZ-015  

¾” szt. KLC-SRM-KW-GZ-020  
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Uchwyt pojedynczy CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” – 21,3 szt. KLC-UPK-KW-015  

¾” – 26,7 szt. KLC-UPK-KW-020  

 

Zaślepka CPVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-Z-KW-015  

¾” szt. KLC-Z-KW-020  

1” szt. KLC-Z-KW-025  

 

Złączka CPVC GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-MR-KW-GW-015  

¾” szt. KLC-MR-KW-GW-020  

1” szt. KLC-MR-KW-GW-025  

 

Złączka CPVC GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-MR-KW-GZ-015  

¾” szt. KLC-MR-KW-GZ-020  

1” szt. KLC-MR-KW-GZ-025  

 

Zawór kulowy CPVC  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLC-ZK-KW-015  

 

Klej uniwersalny 125 ml 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

0,125l szt. KL-KLEJ-PVC-CPVC  

 

Środek czyszczący 125 ml 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

0,125l szt. KL-CZYSZCZ-PVC-CPVC  
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Instalacje klejone PVC – zimna woda 

 

 

Rura PVC SCH40 – 3 mb 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-R-PVC-015  

¾” szt. KLZ-R-PVC-020  

1” szt. KLZ-R-PVC-025  

1 ¼” szt. KLZ-R-PVC-032  

1 ½” szt. KLZ-R-PVC-040  

2” szt. KLZ-R-PVC-050  

2 ½” szt. KLZ-R-PVC-076  

 

Kolano PVC 45° 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K45-KW-015  

¾” szt. KLZ-K45-KW-020  

1” szt. KLZ-K45-KW-025  

1 ¼” szt. KLZ-K45-KW-032  

1 ½” szt. KLZ-K45-KW-040  

2” szt. KLZ-K45-KW-050  

KW – klejone wewnętrznie, KZ – klejone zewnętrznie 

 

 

Kolano PVC 90° 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K90-KW-015  

¾” szt. KLZ-K90-KW-020  

1” szt. KLZ-K90-KW-025  

1 ¼” szt. KLZ-K90-KW-032  

1 ½” szt. KLZ-K90-KW-040  

2” szt. KLZ-K90-KW-050  

2 ½” szt. KLZ-K90-KW-076  

 

Kolano PVC 90° nyplowe 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K90-KW-KZ-015  

¾” szt. KLZ-K90-KW-KZ-020  

1” szt. KLZ-K90-KW-KZ-025  

1 ¼” szt. KLZ-K90-KW-KZ-032  

1 ½” szt. KLZ-K90-KW-KZ-040  

2” szt. KLZ-K90-KW-KZ-050  
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Kolano PVC 90° redukcyjne 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1 ¼” – 1” szt. KLZ-KR90-KW-032-025  

 

Kolano PVC 90° GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K90-KW-GZ-015  

¾” szt. KLZ-K90-KW-GZ-020  

1” szt. KLZ-K90-KW-GZ-025  

 

Kolano PVC 90° GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K90-KW-GW-015  

¾” szt. KLZ-K90-KW-GW-020  

1” szt. KLZ-K90-KW-GW-025  

 

Kolano mosiężne z uchwytem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-K90-GW-GW-015  

 

Korek GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1” szt. KLZ-K-GZ-025  

 

Mufa PVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-M-KW-015  

¾” szt. KLZ-M-KW-020  

1” szt. KLZ-M-KW-025  

1 ¼” szt. KLZ-M-KW-032  

1 ½” szt. KLZ-M-KW-040  

2” szt. KLZ-M-KW-050  

2 ½” szt. KLZ-M-KW-076  

3” szt. KLZ-M-KW-088  
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Obejście PVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” szt. KLZ-O-KW-020  

 

Płytka montażowa 

z półśrubunkiem (GW) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KL-PM-POD-BAT-SR-015  

 

Płytka montażowa (GW x GW) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KL-PM-POD-BAT-015  

 

Przedłużka metalowa 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

2½” szt. KLZ-PM-GW-GZ-076  

 

Redukcja PVC KZxKW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” x ½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-020-015  

1” x ½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-025-015  

1” x ¾” szt. KLZ-RP-KZ-KW-025-020  

1¼” x ½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-032-015  

1¼” x ¾” szt. KLZ-RP-KZ-KW-032-020  

1¼” x 1” szt. KLZ-RP-KZ-KW-032-025  

1½” x ½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-040-015  

1½” x ¾” szt. KLZ-RP-KZ-KW-040-020  

1½” x 1” szt. KLZ-RP-KZ-KW-040-025  

1½” x 1¼” szt. KLZ-RP-KZ-KW-040-032  

2” x ½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-050-015  

2” x ¾” szt. KLZ-RP-KZ-KW-050-020  

2” x 1” szt. KLZ-RP-KZ-KW-050-025  

2” x 1¼” szt. KLZ-RP-KZ-KW-050-032  

2” x 1½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-050-040  

2½” x 1½” szt. KLZ-RP-KZ-KW-076-040  

2½” x 2” szt. KLZ-RP-KZ-KW-076-050  

 

Trójnik PVC KWxKWxKW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-T-KW-015  

¾” szt. KLZ-T-KW-020  

1” szt. KLZ-T-KW-025  

1¼” szt. KLZ-T-KW-032  

1½” szt. KLZ-T-KW-040  

2” szt. KLZ-T-KW-050  

2½” szt. KLZ-T-KW-076  
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Trójnik (KWxKWxGW) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-TRKW-015-GW-015  

 

Trójnik redukcyjny PVC 

KWxKWxKW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” x ½” szt. KLZ-TR-KW-020-015  

1” x ½” szt. KLZ-TR-KW-025-015  

1” x ¾” szt. KLZ-TR-KW-025-020  

1¼” x ½” szt. KLZ-TR-KW-032-015  

1¼” x ¾” szt. KLZ-TR-KW-032-020  

1¼” x 1” szt. KLZ-TR-KW-032-025  

1½” x ¾” szt. KLZ-TR-KW-040-020  

1½” x 1” szt. KLZ-TR-KW-040-025  

1½” x 1¼” szt. KLZ-TR-KW-040-032  

2” x ½” szt. KLZ-TR-KW-050-015  

2” x 1¼” szt. KLZ-TR-KW-050-032  

2” x 1½” szt. KLZ-TR-KW-050-040  

 

Uchwyt pojedynczy PVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” – 21,3 szt. KLZ-UPB-KW-015  

¾” – 26,7 szt. KLZ-UPB-KW-020  

1” – 33,4 szt. KLZ-UPB-KW-025  

 

Zaślepka PVC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-Z-KW-015  

¾” szt. KLZ-Z-KW-020  

1” szt. KLZ-Z-KW-025  

1 ¼” szt. KLZ-Z-KW-032  

1 ½” szt. KLZ-Z-KW-040  

2” szt. KLZ-Z-KW-050  

2 ½” szt. KLZ-Z-KW-076  

 

Złączka PVC GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-Z-KW-GW-015  

¾” szt. KLZ-Z-KW-GW-020  

1” szt. KLZ-Z-KW-GW-025  
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Złączka PVC GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-Z-KW-GZ-015  

¾” szt. KLZ-Z-KW-GZ-020  

1” szt. KLZ-Z-KW-GZ-025  

1 ¼” szt. KLZ-Z-KW-GZ-032  

1 ½” szt. KLZ-Z-KW-GZ-040  

2” szt. KLZ-Z-KW-GZ-050  

2 ½” szt. KLZ-Z-KW-GZ-076  

 

 

 
Oznaczenia: 

 
KW – klejone wewnętrznie 
KZ – klejone zewnętrznie  

GW – gwintowane wewnętrznie 
GZ – gwintowane zewnętrznie 

 

Zawór kulowy PVC (KWxKW) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. KLZ-ZK-KW-015  

¾” szt. KLZ-ZK-KW-020  

1” szt. KLZ-ZK-KW-025  

2” szt. KLZ-ZK-KW-050  

2 ½” szt. KLZ-ZK-KW-076  

3” szt. KLZ-ZK-KW-088  

 

 


