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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 przyłączy i wężyków o różnych średnicach i długościach: 

a/ przyłącza gazowe - przewody elastyczne zwykłe i z szybkozłączem oraz rozciągliwe; 

b/ wężyki do wody, połączenia do baterii, zaworów i pralek. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.  
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Przewód elastyczny do gazu 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

400 szt. PRZ-GAZ-EL-0400-K  

600 szt. PRZ-GAZ-EL-0600-K  

750 szt. PRZ-GAZ-EL-0750-V  

1000 szt. PRZ-GAZ-EL-1000-V  

1250 szt. PRZ-GAZ-EL-1250-V  

1500 szt. PRZ-GAZ-EL-1500-V  

2000 szt. PRZ-GAZ-EL-2000-V  

 

Przewód - szybkozłącze do gazu 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

500 szt. PRZ-SZYB-GAZ-0500-K  

750 szt. PRZ-SZYB-GAZ-0750-K  

800 szt. PRZ-SZYB-GAZ-0800-K  

1000 szt. PRZ-SZYB-GAZ-1000-V  

1500 szt. PRZ-SZYB-GAZ-1500-V  

 

Wężyk rozciągliwy do gazu 

GW/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

90-140 szt. PRZ-GAZ-R-090-0140WZ  

130-220 szt. PRZ-GAZ-R-130-0220WZ  

220-420 szt. PRZ-GAZ-R-220-0420WZ  

300-600 szt. PRZ-GAZ-R-300-0600WZ  

500-1000 szt. PRZ-GAZ-R-500-1000WZ  

 

Wąż odpływowy do pralki 

ARKA S.J. 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” 1500 szt. WAZ-PRO-020-1500  

 

Wąż zasilający do pralki 

ARKA S.J. 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” 1500 szt. WAZ-PRZ-020-1500  

¾” 2000 szt. WAZ-PRZ-020-2000  
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Wężyk przyłączeniowy do wody 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” 200 szt. WAZ-P-WW-010-0200  

⅜” 300 szt. WAZ-P-WW-010-0300  

⅜” 400 szt. WAZ-P-WW-010-0400  

⅜” 500 szt. WAZ-P-WW-010-0500  

⅜” 600 szt. WAZ-P-WW-010-0600  

⅜” 800 szt. WAZ-P-WW-010-0800  

⅜” 1000 szt. WAZ-P-WW-010-1000  

½” 200 szt. WAZ-P-WW-015-0200  

½” 250 szt. WAZ-P-WW-015-0250  

½” 300 szt. WAZ-P-WW-015-0300  

½” 400 szt. WAZ-P-WW-015-0400  

½” 500 szt. WAZ-P-WW-015-0500  

½” 500K szt. WAZ-P-WW-015-0500K  

½” 600 szt. WAZ-P-WW-015-0600  

½” 800 szt. WAZ-P-WW-015-0800  

½” 900 szt. WAZ-P-WW-015-0900  

½” 1000 szt. WAZ-P-WW-015-1000  

½” 1500 szt. WAZ-P-WW-015-1500  

½” 2000 szt. WAZ-P-WW-015-2000  

¾” 400 szt. WAZ-P-WW-020-0400  

¾” 400SZ szt. WAZ-P-WW-020-0400SZ  

¾” 500 szt. WAZ-P-WW-020-0500  

¾” 500SZ szt. WAZ-P-WW-020-0500SZ  

1” 400 szt. WAZ-P-WW-025-0400  

1” 600 szt. WAZ-P-WW-025-0600  

1 ¼” 500 szt. WAZ-P-WW-032-0500  

 

Wężyk przyłączeniowy-redukcja 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”x⅜” 300 szt. WAZ-P-WW015-010-0300  

½”x⅜” 400 szt. WAZ-P-WW015-010-0400  

½”x⅜” 500 szt. WAZ-P-WW015-010-0500  

½”x⅜” 600 szt. WAZ-P-WW015-010-0600  

½”x⅜” 1000 szt. WAZ-P-WW015-010-1000  

½”x¾” 400 szt. WAZ-P-WW020-015-0400  

½”x¾” 500 szt. WAZ-P-WW020-015-0500  

 

Wężyk przyłączeniowy GW/GZ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” 400 szt. WAZ-P-WZ-010-0400  

⅜” 500 szt. WAZ-P-WZ-010-0500  

½” 400 szt. WAZ-P-WZ-015-0400  

½” 500 szt. WAZ-P-WZ-015-0500  

¾” 200 szt. WAZ-P-WZ-020-0400  

 

Wężyk przyłączeniowy do baterii 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” 400 szt. WAZ-P-BAT-010-0400  

⅜” 500 szt. WAZ-P-BAT-010-0500  

⅜” 600 szt. WAZ-P-BAT-010-0600  

⅜” 1000 szt. WAZ-P-BAT-010-1000  

½” 400 szt. WAZ-P-BAT-015-0400  

½” 500 szt. WAZ-P-BAT-015-0500  

 


