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Hurtownia „P.Plast” prowadzi dystrybucję systemów PE do wody wykonanych z polipropylenu. 

Kompletna oferta zawiera rury PE i złączki skręcane z polipropylenu przeznaczone do łączenia rur. 

System ten ma szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym do wykonywania instalacji 

wodociągowych, nawadniających, basenowych i przemysłowych.  

Charakteryzują się odpornością na korozję, łatwością montażu bez specjalistycznych narzędzi oraz dużą 

niezawodnością, niskim ciężarem, dużą elastycznością, niskimi oporami hydraulicznymi, oraz bardzo 

dużą trwałością. W skład systemu wchodzą rury PE, kształtki skręcane, redukcyjne, trójniki, w zakresie 

średnic od ∅20 do ∅63 i akcesoria. 

W systemie występują również elementy gwintowane GW i GZ pozwalające na połączenie z dowolnym 

systemem instalacyjnym. 

Sprzedawane przez naszą hurtownię systemy gwarantują wysoką szczelność połączeń 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 PE - PRANDELLI 

 

Rura PE z polipropylenu 

 

Kolano 90o PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 szt. PE-K90-20  

25 szt. PE-K90-25  

32 szt. PE-K90-32  

40 szt. PE-K90-40  

50 szt. PE-K90-50  

63 szt. PE-K90-63  

 

Kolano 90o PE/GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 - 020 szt. PE-K90-GW-25-020  

32 - 020 szt. PE-K90-GW-32-020  

32 - 025 szt. PE-K90-GW-32-025  

40 - 032 szt. PE-K90-GW-40-032  

50 - 040 szt. PE-K90-GW-50-040  

63 - 050 szt. PE-K90-GW-63-050  

 

Kolano 90o PE/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 - 015 szt. PE-K90-GZ-25-015  

25 - 020 szt. PE-K90-GZ-25-020  

32 - 020 szt. PE-K90-GZ-32-020  

32 - 025 szt. PE-K90-GZ-32-025  

40 - 032 szt. PE-K90-GZ-40-032  

50 - 040 szt. PE-K90-GZ-50-040  

63 - 050 szt. PE-K90-GZ-63-050  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20-2.0 szt. PE-R-20-2.0  

25-2.0 szt. PE-R-25-2.0  

32-2.0 szt. PE-R-32-2.0  

40-2.4 szt. PE-R-40-2.4  

50-3.7 szt. PE-R-50-3.7  

63-4.7 szt. PE-R-63-4.7  

90-5.4 szt. PE-R-90-5.4  
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Korek zaślepka PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 szt. PE-K-25  

32 szt. PE-K-32  

40 szt. PE-K-40  

50 szt. PE-K-50  

63 szt. PE-K-63  

 

Mufa PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 szt. PE-M-20  

25 szt. PE-M-25  

32 szt. PE-M-32  

40 szt. PE-M-40  

50 szt. PE-M-50  

63 szt. PE-M-63  

 

Trójnik redukcyjny PE/PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

32 – 25 - 32 szt. PE-TR-32-25-32  

40 – 32 - 40 szt. PE-TR-40-32-40  

50 – 40 - 40 szt. PE-TR-50-40-50  

Trójnik PE/PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 szt. PE-T-20  

25 szt. PE-T-25  

32 szt. PE-T-32  

40 szt. PE-T-40  

50 szt. PE-T-50  

63 szt. PE-T-63  

 

Trójnik PE/GW/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 - 020 szt. PE-T-GW-25-020  

32 - 020 szt. PE-T-GW-32-020  

32 - 025 szt. PE-T-GW-32-025  

40 - 032 szt. PE-T-GW-40-032  

50 - 040 szt. PE-T-GW-50-040  

 

Trójnik PE/GZ/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

63 - 050 szt. PE-T-GZ-63-050  
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Zawór PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 szt. PE-ZKZ-025  

32 szt. PE-ZKZ-032  

40 szt. PE-ZKZ-040  

50 szt. PE-ZKZ-050  

 

Złączka PE/GW 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 - 020 szt. PE-Z-GW-25-020  

25 - 025 szt. PE-Z-GW-25-025  

32 - 020 szt. PE-Z-GW-32-020  

32 - 025 szt. PE-Z-GW-32-025  

40 - 032 szt. PE-Z-GW-40-032  

50 - 040 szt. PE-Z-GW-50-040  

63 - 050 szt. PE-Z-GW-63-050  

 

Złączka PE/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

20 - 015 szt. PE-Z-GZ-20-015  

20 - 020 szt. PE-Z-GZ-20-020  

25 - 015 szt. PE-Z-GZ-25-015  

25 - 020 szt. PE-Z-GZ-25-020  

25 - 025 szt. PE-Z-GZ-25-025  

32 - 020 szt. PE-Z-GZ-32-020  

32 - 025 szt. PE-Z-GZ-32-025  

32 - 032 szt. PE-Z-GZ-32-032  

40 - 025 szt. PE-Z-GZ-40-025  

40 - 032 szt. PE-Z-GZ-40-032  

40 - 040 szt. PE-Z-GZ-40-040  

50 - 040 szt. PE-Z-GZ-50-040  

63 - 050 szt. PE-Z-GZ-63-050  

 

Złączka redukcyjna PE/PE 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

25 - 020 szt. PE-T-ZR-25-20  

32 - 025 szt. PE-T-ZR-32-25  

40 - 032 szt. PE-T-ZR-40-32  

50 - 040 szt. PE-T-ZR-50-40  

63 - 032 szt. PE-T-ZR-63-32  

63 - 050 szt. PE-T-ZR-63-50  

 


