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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 zaworów różnego typu, które mają szerokie zastosowanie 

w budownictwie ogólnym do wykonywania instalacji wodnych i gazowych. 

Charakteryzują się łatwością montażu oraz dużą niezawodnością i bardzo dużą trwałością. 

Sprzedawane przez naszą hurtownię zawory gwarantują wysoką szczelność połączeń oraz brak 

podatności na działanie korozyjne i wielu substancji agresywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów  
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System zaworów 

 

Filtr do gazu – wewnętrzny 

 

wymiary 
 

j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”  szt. ZF-GAZ-015  

 ¾”  szt. ZF-GAZ-020  

 1”  szt. ZF-GAZ-025  

 

Odpowietrznik automatyczny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ⅜” szt. ZAO-VALMAT-010-MOS  

 ½” szt. ZAO-ARCO-015-MOS  

 ½” szt. ZAO-VALVEX-015-CHR  

 ½” szt. ZAO-VALMAT-015-MOS  

 ½” szt. ZAO-VALVEX-015-MOS  

 ½” szt. ZAO-KĄT-015-CHR  

 ½” szt. ZAO-KĄT-015-CHR-AFR  

MOS–mosiężny, CHR-chrom 

 

Zawór STOP do odpowietrznika 

aut. - VALMAT 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ⅜” szt. ZAOS-VALMAT-STOP-010  

 ½” szt. ZAOS-VALMAT-STOP-015  

 

Przyłącze CV podwójne 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  ZW-PRZ-KĄT-WATTS  

 szt. ZW-PRZ-PRO-WATTS  

 

Reduktor ciśnienia wody 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-RED-CISN-WODA-15  

 ¾” szt. ZA-RED-CISN-WODA-20  

 1” szt. ZA-RED-CISN-WODA-25  
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Zawór antyskażeniowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-ANTYSKA-015  

 ¾” szt. ZA-ANTYSKA-020  

 1” szt. ZA-ANTYSKA-025  

 1¼” szt. ZA-ANTYSKA-032  

 1½” szt. ZA-ANTYSKA-040  

 2” szt. ZA-ANTYSKA-050  

 

Zawór antyskażeniowy z kołnierzem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 2” szt. ZA-ANTYSKA-050-KOŁ  

 

Zawór bezpieczeństwa zwrotny 
spustowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”-6.0 szt. ZA-BEZ-015-6.0-BARSP  

 ¾”-6.0 szt. ZA-BEZ-020-6.0-BARSP  

Zawór bezpieczeństwa  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”-1.5 szt. ZA-BEZ-015-1.5-BAR  

 ½”-2.5 szt. ZA-BEZ-015-2.5-BAR  

 ½”-3.0 szt. ZA-BEZ-015-3.0-BAR  

 ½”-6.0 szt. ZA-BEZ-015-6.0-BAR  

 ½”-8.0 szt. ZA-BEZ-015-8.0-BAR  

 ¾”-2.5 szt. ZA-BEZ-020-2.5-BAR  

 ¾”-3.0 szt. ZA-BEZ-020-3.0-BAR  

 ¾”-6.0 szt. ZA-BEZ-020-6.0-BAR  

 1” szt. ZA-BEZ-025-6.0-BAR  

 

Zawór czerpalny - ogrodowy 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAK-KRAN-K-015  

 ½” szt. ZAK-KRAN-K-015CHROM  

 ¾” szt. ZAK-KRAN-K-020  

 1” szt. ZAK-KRAN-K-025  
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Zawór czerpalny mrozoodporny 

CALIDO  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”x ¾”x15 szt. ZAK-KRAN-K-15-20-15C  

 

Zawór czerpalny – szybkozłączka 
VALVEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAK-KRAN-V-015  

 ¾” szt. ZAK-KRAN-V-020  

 

Zawór czerpalny-na wąż 
i szybkozłącze CALIDO 

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

 ½”x  ½” szt. ZAK-KRAN-K-15-15-WSZ  

 

Zawór do rozdzielacza - prawy  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 1” szt. ZAA-ROZDZ-PR-025-CZ  

 1” szt. ZAA-ROZDZ-PR-025-NB  

 

Zawór do gazu DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-GAZ-RK-WW-015  

 ¾” szt. ZA-GAZ-RK-WW-020  

 ¾” szt. ZA-GAZ-RK-WW-020-C  

 1” szt. ZA-GAZ-RK-WW-025  

 1¼” szt. ZA-GAZ-RK-WW-032  

 1¼” szt. ZA-GAZ-RK-WW-032-C  

 1½” szt. ZA-GAZ-RK-WW-040-C  

C- Calido 

 

Zawór do gazu VALVEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-GAZ-RV-WW-015  

 1” szt. ZA-GAZ-RV-WW-025  

 1¼” szt. ZA-GAZ-RV-WW-032  

 1½” szt. ZA-GAZ-RV-WW-040  

 2” szt. ZA-GAZ-RV-WW-050  
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Zawór do gazu 4TECH 

wzmocniony 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ¾” szt. ZA-GAZ-RV-WW-020-4T  

 

Zawór do gazu WZ VALVEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-GAZ-RV-WZ-015  

 

Zawór gazowy z końcówką na wąż 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” x 8 szt. ZA-GAZ-RK-WWW-015-08  

 ½” x 13 szt. ZA-GAZ-RK-WWW-015-13  

 

Zawór kątowy EKO Valvex  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-EKO-015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-EKO-015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-EKO-015-020  

 
Zawór kątowy ELICOTERO 

ceramiczny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-ELICO-015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-ELICO-015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-ELICO-015-020  

 

Zawór kątowy z filtrem DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-FILTR-015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-FILTR-015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-FILTR-015-020  
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Zawór kątowy IMPET antykamienny 

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-IMPET-015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-IMPET-015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-IMPET-015-020  

 

Zawór AQUACER ECO 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KUL-MINI-15-10-AQ  

  

Zawór Kątowy MANICO 
ceramiczny 

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-MANIC-015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-MANIC-015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-MANIC-015-020  

 

Zawór kątowy CLURO 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”x ¾”  ⅜” szt. ZA-KĄT-INNY-10-20-15  

 

Zawór kątowy grzybkowy OPAL 
Valvex 

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

 ½”x  ⅜” szt. ZA-KĄT-OPAL -015-010  

 ½”x  ½” szt. ZA-KĄT-OPAL -015-015  

 ½”x  ¾” szt. ZA-KĄT-OPAL -015-020  

 

Zawór kątowy z przedłużką, 
DIAMOND 

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

 ¾”x  ¾” szt. ZA-KĄT-PRZED-020-020  
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Zawór kątowy, komb., grzybkowy,  

DIAMOND 

  

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”x ¾”x ⅜” szt. ZA-KĄT-INNY-15-20-10  

 

Zawór kulowy z filtrem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAA-KUL-FILT-015  

 ¾” szt. ZAA-KUL-FILT-020  

 1” szt. ZAA-KUL-FILT-025  

 

Zawór kulowy, kołnierzowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 1¼” szt. ZAK-KOŁ-032  

 1½” szt. ZAK-KOŁ-040  

 2” szt. ZAK-KOŁ-050  

 2½” szt. ZAK-KOŁ-076  

 3” szt. ZAK-KOŁ-088  

Zawór kulowy GZ/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ¾” szt. ZA-KUL-K-R-ZZ -020  

 1” szt. ZA-KUL-K-R-ZZ-025  

 

Zawór kulowy - z rączką CALIDO 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ⅜” szt. ZA-KUL-C-WW-010-R  

 ½” szt. ZA-KUL-C-WW-015-R  

 ¾” szt. ZA-KUL-C-WW-020-R  

 1” szt. ZA-KUL-C-WW-025-R  

 1¼” szt. ZA-KUL-C-WW-032-R  

 1½” szt. ZA-KUL-C-WW-040-R  

 2” szt. ZA-KUL-C-WW-050-R  

 2½” szt. ZA-KUL-C-WW-065-R  

 3” szt. ZA-KUL-C-WW-080-R  

 

Zawór kulowy z motylkiem 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WW-015-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WW-020-M  

 1” szt. ZA-KUL-K-WW-025-M  
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Zawór kulowy z rączką DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WW-015-R  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WW-020-R  

 1” szt. ZA-KUL-K-WW-025-R  

 1¼” szt. ZA-KUL-K-WW-032-R  

 1½” szt. ZA-KUL-K-WW-040-R  

 2” szt. ZA-KUL-K-WW-050-R  

 2½” szt. ZA-KUL-K-WW-076-R  

 3” szt. ZA-KUL-K-WW-080-R  

 4” szt. ZA-KUL-K-WW-108-R  

 

Zawór kulowy W/Z z motylkiem 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WZ-015-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WZ-020-M  

 1” szt. ZA-KUL-K-WZ-025-M  

Zawór kulowy podtynkowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WW-PODT-015  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WW-PODT-020  

 

Zawór kulowy W/Z z rączką 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WZ-015-R  

 

Zawór kul. z motylkiem, śrubunek 

DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-015-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-020-M  

 1” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-025-M  
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Zawór kulowy z rączką, śrubunek 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-015-R  

 ¾” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-020-R  

 1” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-025-R  

 1¼” szt. ZA-KUL-K-WZ-SR-032-R  

 

Zawór kulowy MINI z motylkiem 
DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ¾” szt. ZA-KUL-MINI-K-WW-20-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-MINI-K-WZ-20-M  

 

Zawór kulowy MINI z motylkiem 
Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-MINI-V-WW-15-M  

 ½” szt. ZA-KUL-MINI-V-WZ-15-M  

Zawór kulowy z motylkiem Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-V-WW-015-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-V-WW-020-M  

 1” szt. ZA-KUL-V-WW-025-M  

 

Zawór kulowy z rączką Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-V-WW-015-R  

 ¾” szt. ZA-KUL-V-WW-020-R  

 1” szt. ZA-KUL-V-WW-025-R  

 1¼” szt. ZA-KUL-V-WW-032-R  

 1½” szt. ZA-KUL-V-WW-040-R  

 2” szt. ZA-KUL-V-WW-050-R  

 

Zawór kulowy W/Z z motylkiem 
Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-V-WZ-015-M  

 1” szt. ZA-KUL-V-WZ-025-M  
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Zawór kulowy z motylkiem, 
śrubunek Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-015-M  

 ¾” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-020-M  

 1” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-025-M  

 

Zawór kulowy z rączką, śrubunek 
Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-015-R  

 ¾” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-020-R  

 1” szt. ZA-KUL-V-WZ-SR-025-R  

 

Zawór przelotowy, żeliwny 
grzybkowy, Valvex 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAV-WW-GRZYB-ZEL-015-R  

 ¾” szt. ZAV-WW-GRZYB-ZEL-020-R  

 1” szt. ZAV-WW-GRZYB-ZEL-025-R  

Zawór różnicowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy waga [kg] 

 1” szt. ZA-RÓŻ-025  

 1¼” szt. ZA-RÓŻ-032  

 1½” szt. ZA-RÓŻ-040  

 2” szt. ZA-RÓŻ-050  

 

Zawór spustowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-AK-SPUST-015  

 ½” szt. ZA-KUL-AV-SPUST-015  

 

Zawór trój i czterodrogowy 
TRIFLUX / WOMIX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 1¼” szt. ZA-3X-DROG-032T  

 1¼” szt. ZA-3X-DROG-032W  

 1¼” szt. ZA-4X-DROG-032  
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Zawór spustowy z szybkozłączką 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZA-KUL-AV-SPUST-015S  

 

Zawór ze spustem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST -015  

 ¾” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST-020  

 1” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST-025  

 1¼” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST-032  

 1½” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST-040  

 2” szt. ZAS-R-K-ZE-SPUST-050  

 

Zawór zwrotny z kulą 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAK-ZWROT-KULA-015  

 ¾” szt. ZAK-ZWROT-KULA-020  

 1” szt. ZAK-ZWROT-KULA-025  

Zawór ze spustem VALVEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAS-R-V-ZE-SPUST -015  

 ¾” szt. ZAS-R-V-ZE-SPUST-020  

 1” szt. ZAS-R-V-ZE-SPUST-025  

 1¼” szt. ZAS-R-V-ZE-SPUST-032  

 2” szt. ZAS-R-V-ZE-SPUST-050  

 

Zawór zwrotny DIAMOND 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAK-ZWROT-015  

 ¾” szt. ZAK-ZWROT-020  

 1” szt. ZAK-ZWROT-025  

 1¼” szt. ZAK-ZWROT-032  

 1½” szt. ZAK-ZWROT-040  

 2” szt. ZAK-ZWROT-050  

 

Zawór zwrotny do WC /młynka/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 1¼” szt. UD-BS-ZWROT-GUMA-032  
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Zawór zwrotny klapowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-015  

 ¾” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-020  

 1” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-025  

 1¼” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-032  

 2” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-050  

 2½” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-076  

 3” szt. ZAK-ZWROT-KLAP-088  

 

Zestaw różnicowo-pompowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 1¼” 230V szt. ZEST-RPCO-032-25/40  

 1¼” 230V szt. ZEST-RPCOE-032-25/40  

 

Zawór napełniający do pieca 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. BS-ZN-015-VF06  

  

Zawór napełniający boczny i dolny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ⅜” szt. BS-ZN-P-010-B  

 ½” szt. BS-ZN-P-015-B  

 ½” szt. BS-ZN-P-015-D  

 ½” szt. BS-ZN-U-015-B  

 

Zawór zwrotny do wodomierzy 
DN-20 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

DN20 szt. ZAK-ZWROT-WOD-020W  
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Zawór i automat spłukujący 
do pisuaru 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½” szt. BS-ZS-PISUAR  

 ¾” szt. BS-ZS-020  

 

Zawór umywalkowy czasowy 
VALVEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

TIMEPRESS szt. BS-ZCZ-UM  

 

Zawór spłukujący 3/6L 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BS-ZS-3/6L  

 


