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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 złączek zaciskowych Gebo. Złączki mą szerokie 

zastosowanie w budownictwie ogólnym, do naprawy istniejących rurociągów wodnych oraz nowo 

budowanych instalacjach wodnych i rurociągach ze sprężonym powietrzem.  

Grupa obejm montażowo-naprawczych służy do napraw nieszczelności i pęknięć w instalacjach 

rurowych.  

Złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych z rur stalowych, 

żeliwnych, miedzianych, ołowianych i PE.Złączki mają zastosowanie do rur o średnicy od ∅ ⅜” do 

nawet ∅ 4”. 

Sprzedawane przez naszą hurtownię systemy gwarantują wysoką szczelność. 

 
 

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów  
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Budowa uniwersalnej złączki zaciskowej 

 

 
 
Złączka zaciskowa GW 

 
Typ QI 

wymiar1 wymiar2 j.m. nr katalogowy waga [kg] 

 ⅜” szt. GEBO-GW-010  

19,7 – 21,8 ½” szt. GEBO-GW-015  

24,6 – 27,3  ¾” szt. GEBO-GW-020  

31,4 – 34,2  1” szt. GEBO-GW-025  

40,0 – 42,9  1¼” szt. GEBO-GW-032  

47,9 – 51,5  1½” szt. GEBO-GW-040  

59,7 – 63,6  2” szt. GEBO-GW-050  

 2½” szt. GEBO-GW-076  

 3” szt. GEBO-GW-088  

wymiar1 - zewnętrzna średnica rury-Ø [mm],  

wymiar2 - gwint łącznika 

Złączka zaciskowa GZ 

 
Typ QA 

wymiar1 wymiar2 j.m. nr katalogowy waga [kg] 

 ⅜” szt. GEBO-GZ-010  

19,7 – 21,8 ½” szt. GEBO-GZ-015  

24,6 – 27,3  ¾” szt. GEBO-GZ-020  

31,4 – 34,2  1” szt. GEBO-GZ-025  

40,0 – 42,9  1¼” szt. GEBO-GZ-032  

47,9 – 51,5  1½” szt. GEBO-GZ-040  

59,7 – 63,6  2” szt. GEBO-GZ-050  

 2½” szt. GEBO-GZ-076  

 3” szt. GEBO-GZ-088  

wymiar1 - zewnętrzna średnica rury-Ø [mm],  

wymiar2 - gwint łącznika 

korpus 

pierścień uszczelniający 

nakrętka zaciskowa 

pierścień dociskowy 

pierścień zaciskowy 

rura stalowa lub PE  
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Złączka zaciskowa obustronna 

  
Typ QO 

wymiar j.m. nr katalogowy waga [kg] 

½” szt. GEBO-ZO-015 0,186 

¾” szt. GEBO-ZO-020 0,254 

1” szt. GEBO-ZO-025 0,335 

1¼” szt. GEBO-ZO-032 0,566 

1½” szt. GEBO-ZO-040 0,552 

2” szt. GEBO-ZO-050 1,000 

 
Obejma trójnik 

 
Dwudzielna obejma remontowa – naprawcza  

Typ ANB 

wymiar1 wymiar2 j.m. nr katalogowy waga [kg] 

½” ½” szt. GEBO-OT-015-015  

¾” ½” szt. GEBO-OT-020-015  

1” ½” szt. GEBO-OT-025-015  

1” ¾” szt. GEBO-OT-025-020  

1¼” ¾” szt. GEBO-OT-032-020  

1½” ¾” szt. GEBO-OT-040-020  

2” 1” szt. GEBO-OT-050-025  

wymiar1 - średnica rury-Ø [mm],  

wymiar2 - gwint  

 

Trójnik zaciskowy 

 
Typ QT 

wymiar j.m. nr katalogowy waga [kg] 

½” szt. GEBO-T-015 0,237 

¾” szt. GEBO-T-020 0,309 

1” szt. GEBO-T-025 0,444 

 
Obejma dwudzielna - remontowa 

 
Typ DSK 

wymiar j.m. nr katalogowy waga [kg] 

⅜” szt. GEBO-O-010  

½” szt. GEBO-O-015  

¾” szt. GEBO-O-020  

1” szt. GEBO-O-025  

1¼” szt. GEBO-O-032  

1½” szt. GEBO-O-040  

2” szt. GEBO-O-050  

2½” szt. GEBO-O-076  

3” szt. GEBO-O-088  

4” szt. GEBO-O-108  

 


