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Hurtownia „P.Plast” prowadzi dystrybucję systemów opartych o rury wielowarstwowe. System ten ma szerokie 

zastosowanie w budownictwie ogólnym do wykonywania instalacji zimnej i ciepłej wody c.w.u, instalacji 

centralnego ogrzewania c.o., ogrzewania płaszczyznowego i innych, w których płynie nieagresywny czynnik 

roboczy. Charakteryzują się niskim ciężarem, dużą elastycznością, niskimi oporami hydraulicznymi, łatwością 

montażu oraz bardzo dużą trwałością. W skład systemu wchodzą rury PE-RT, akcesoria, kształtki, redukcje, 

trójniki, zgrzewane i skręcane w zakresie średnic od ∅16 do ∅25, kształtki zaprasowywane o profilu „U” oraz 

„TH” w zakresie średnic od ∅16 do ∅ 32.  

W naszej ofercie kształtki zaciskowe do rur PEX-AL-PEX w systemie U (rura ALUPEX) firmy DIAMOND oraz 

w systemie U i TH firmy SigmaLi. Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP 

FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone 

w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników. 

Proponowane przez nas kształtki wykonane z wysokiej jakości materiałów mają zastosowanie do instalacji 

sanitarnych i grzewczych oparty na rurze wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT, zapewniają łatwy, szybki i pewny 

montaż, natychmiastową możliwość obciążenia ciśnieniem, estetyczny wygląd instalacji, bezpośrednie podejście 

do grzejników rurami PEX – kształtki, lekkie, łatwe w obsłudze narzędzia montażowe. W systemie występują 

również elementy gwintowane pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym. Sprzedawane 

przez 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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System PEX 

 

Rura ALUPLEX w zwojach SiGMA-Li 

 

 

 

Kształtki zgrzewane PE-RT SiGMA-Li 

 

Eurokonus GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾”x16x2 szt. PEX-EURO-K-GW-020-16  

 

Kolano GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-KGW-16-015  

20 x ½” szt. PEX-PERT-KGW-20-015  

Kolano 90O 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-PERT-K90-16  

20 szt. PEX-PERT-K90-20  

 

Kolano GW z wieszakiem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-KGW-16-015W  

20 x ½” szt. PEX-PERT-KGW-16-015W  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x 2.0 szt. PEX-PERT-AL-RURA-16  

20 x 2.0 szt. PEX-PERT-AL-RURA-20  

25 x 2.5 szt. PEX-PERT-AL-RURA-25  

32 x 3,0 szt. PEX-PERT-AL-RURA-32  
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Kolano GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-KGZ-16-015  

20 x ½” szt. PEX-PERT-KGZ-20-015  

 

Mufa 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-PERT-M-16  

20 szt. PEX-PERT-M-20  

 

Mufa redukcyjna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 - 16 szt. PEX-PERT-MR-20-16  

25 - 16 szt. PEX-PERT-MR-25-16  

 

Trójnik 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-PERT-T-16  

20 szt. PEX-PERT-T-20  

 

Trójnik GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-T-GW-16-015  

 

Trójnik redukcyjny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 - 16 szt. PEX-PERT-TR-20-16  
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Zaślepka 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-PERT-Z-16  

20 szt. PEX-PERT-Z-20  

 

Złączka GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-Z-GW-16-015  

20 x ½” szt. PEX-PERT-Z-GW-20-015  

 

Złączka GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-PERT-Z-GZ-16-015  

20 x ½” szt. PEX-PERT-Z-GZ-20-015  
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System PEX – kształtki skręcane 

 

Kolano skręcane 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-SKR-K-16  

20 szt. PEX-SKR-K-20  

25 szt. PEX-SKR-K-25  

 

Kolano skręcane GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-K-GW-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-SKR-K-GW-16-020  

20 x ½” szt. PEX-SKR-K-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-SKR-K-GW-20-020  

 

Kolano skręcane GW z wieszakiem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-K-GW-16-015W  

20 x ½” szt. PEX-SKR-K-GW-20-015W  

Kolano skręcane GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-K-GZ-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-SKR-K-GZ-16-020  

20 x ¾” szt. PEX-SKR-K-GZ-20-020  

25 x 1” szt. PEX-SKR-K-GZ-25-025  

 

Trójnik skręcany 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-SKR-T-16  

20 szt. PEX-SKR-T-20  

25 szt. PEX-SKR-T-25  

 

Trójnik skręcany redukcyjny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20-16-16 szt. PEX-SKR-TR-20-16-16  

25-20-25 szt. PEX-SKR-TR-25-20-25  

Trójnik skręcany GW 
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wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-T-GW-16-015  

20 x ½” szt. PEX-SKR-T-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-SKR-T-GW-20-020  

25 x 1” szt. PEX-SKR-T-GW-25-025  

 

Trójnik skręcany GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-K-GZ-16-015  

 

Złączka skręcana 

 
wymiary j.m. nr katalogowy 

waga 
[kg] 

16 szt. PEX-SKR-Z-16  

20 szt. PEX-SKR-Z-20  

25 szt. PEX-SKR-Z-25  

Złączka skręcana GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GW-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GW-16-020  

20 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GW-20-020  

25 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GW-25-015  

25 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GW-25-020  

25 x 1” szt. PEX-SKR-Z-GW-25-025  

 

Złączka skręcana GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GZ-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GZ-16-020  

20 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GZ-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GZ-20-020  

25 x ½” szt. PEX-SKR-Z-GZ-25-015  

25 x ¾” szt. PEX-SKR-Z-GZ-25-020  

25 x 1” szt. PEX-SKR-Z-GZ-25-025  

 

Złączka skręcana redukcyjna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 x 16 szt. PEX-SKR-ZR--20-16  

20 x 25 szt. PEX-SKR-ZR-20-25  
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System PEX – kształtki zaprasowywane 

 

 

w ofercie kształtki zaciskowe (zaprasowywane) do rur PEX-AL-PEX  

 w systemie U (rura ALUPEX) firmy DIAMOND 

 w systemie U i TH firmy SIGMALI 

Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP FZZ przeznaczone do 

instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G 

i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników. 

 

Kolano zaprasowywane 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-K-16  

20 szt. PEX-ZAP-K-20  

25 szt. PEX-ZAP-K-25  

32 szt. PEX-ZAP-K-32  

 

Kolano zaprasowywane GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-ZAP-K-GW-16-020  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-ZAP-K-GW-20-020  

25 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-25-015  

25 x ¾” szt. PEX-ZAP-K-GW-25-020  

25 x 1” szt. PEX-ZAP-K-GW-25-025  

32 x 1” szt. PEX-ZAP-K-GW-32-025  
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Kolano zaprasowywane GW 

z wieszakiem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-16-015W  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-20-015W  

 

Kolano zaprasowywane GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-ZAP-K-GW-16-020  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-K-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-ZAP-K-GW-20-020  

32 x 1” szt. PEX-ZAP-K-GW-32-025  

 

Kolano zaprasowywane 
redukcyjne 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 x 16 szt. PEX-ZAP-KR-20-16  

 

Pierścień zaprasowywany 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-PZ-16  

20 szt. PEX-ZAP-PZ-20  

 

Sprężyna zaprasowywana 
wewnętrzna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-SW-16  

20 szt. PEX-ZAP-SW-20  

25 szt. PEX-ZAP-SW-25  
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Sprężyna zaprasowywana 
zewnętrzna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-SZ-16  

20 szt. PEX-ZAP-SZ-20  

25 szt. PEX-ZAP-SZ-25  

 

Trójnik zaprasowywany 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-T-16  

20 szt. PEX-ZAP-T-20  

25 szt. PEX-ZAP-T-25  

32 szt. PEX-ZAP-T-32  

 

Trójnik zaprasowywany GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-T-GW-16-015  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-T-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-ZAP-T-GW-20-020  

 

Trójnik zaprasowywany GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-T-GZ-16-015  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-T-GZ-20-015  

 

Trójnik zaprasowywany 
redukcyjny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16-20-16 szt. PEX-ZAP-TR-16-20-16  

20-16-16 szt. PEX-ZAP-TR-20-16-16  

20-16-20 szt. PEX-ZAP-TR-20-16-20  

20-20-16 szt. PEX-ZAP-TR-20-20-16  

20-25-20 szt. PEX-ZAP-TR-20-25-20  

25-16-25 szt. PEX-ZAP-TR-25-16-25  

25-20-20 szt. PEX-ZAP-TR-25-20-20  

25-20-25 szt. PEX-ZAP-TR-25-20-25  

32-16-32 szt. PEX-ZAP-TR-32-16-32  

32-20-32 szt. PEX-ZAP-TR-32-20-32  

32-25-32 szt. PEX-ZAP-TR-32-25-32  
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Uszczelka zaprasowywana oring 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-U-16  

20 szt. PEX-ZAP-U-20  

25 szt. PEX-ZAP-U-25  

 

Złączka zaprasowywana 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-Z-16  

20 szt. PEX-ZAP-Z-20  

25 szt. PEX-ZAP-Z-25  

32 szt. PEX-ZAP-Z-32  

 

Złączka zaprasowywana GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GW-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GW-16-020  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GW-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GW-20-020  

25 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GW-25-015  

25 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GW-25-020  

25 x 1” szt. PEX-ZAP-Z-GW-25-025  

32 x 1” szt. PEX-ZAP-Z-GW-32-025  

Złączka zaprasowywana GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-16-015  

16 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-16-020  

20 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-20-015  

20 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-20-020  

25 x ½” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-25-015  

25 x ¾” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-25-020  

25 x 1” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-25-025  

32 x 1” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-32-025  

32 x 1¼” szt. PEX-ZAP-Z-GZ-32-032  

 

Złączka zaprasowywana 
redukcyjna 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 - 16 szt. PEX-ZAP-TR-20-16  

25 - 16 szt. PEX-ZAP-TR-25-16  

25 - 20 szt. PEX-ZAP-TR-25-20  

32 - 16 szt. PEX-ZAP-TR-32-16  

32  -25 szt. PEX-ZAP-TR-32-25  
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Narzędzia i akcesoria do systemu PEX 

 

 

Kalibrator i kamienie 
do PEX PE-RT MODERN 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 - 25  szt. PEX-PERT-KK-16-25  

 

Kalibrator - rozwiertak  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 - 25  szt. PEX-ZAP-KR-16-25  

20 - 32 szt. PEX-ZAP-KR-20-32  

Nożyce do rur PEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 - 25  szt. PEX-NOŻYCE-16-25  

 

Nożyce do rur PE RT 16-25 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 - 25  szt. N-NOŻ-V-PC-42  

 

Kamienie do zaciskarki ręcznej 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-KZR-16  

20 szt. PEX-ZAP-KZR-20  
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Rozwijak do rur PEX  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. PEX-ZAP-ROZWIJAK  

 

Urządzenie do prostowania rur 

 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 szt. PEX-ZAP-PROST-16  

16 - 32 szt. PEX-ZAP-UPRP-16-32  

 

Zaciskarka ręczna do PEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

16 - 20  szt. PEX-ZAP-ZR-16-20  

16 - 32 szt. PEX-ZAP-ZR-16-32  

16 - 32 szt. PEX-ZAP-ZR-16-32-UTH  

Taker 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. PEX-TAKER  

Stojak do zgrzewarki 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. PEX-STOJAK-ZG  

 


