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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 systemu uszczelek, uszczelnienia i uszczelki do instalacji 

wodnych, grzewczych i kanalizacyjnych. Oferujemy Państwu szeroki wybór uszczelek do wężyków, 

śrubunków ocynkowanych, baterii łazienkowych i kuchennych, połączeń kołnierzowych, wodomierzy 

oraz rur kanalizacyjnych.  

W ofercie posiadamy uszczelki gumowe oraz fibrowe w różnych rozmiarach.  

 

 

 

 

 

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.  
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Oring wylewki 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½’ szt. USZ-G-OR-WYL-015  

¾” szt. USZ-G-OR-WYL-020  

 

Uszczelka do gazomierza 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1” szt. USZ-G-GAZ  

 

Uszczelka do kołnierza 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi 25 szt. USZ-F-KOL-025  

Fi 32 szt. USZ-F-KOL-032  

Fi 40 szt. USZ-F-KOL-040  

Fi 50 szt. USZ-F-KOL-050  

Fi 65 szt. USZ-F-KOL-065  

Fi 80 szt. USZ-F-KOL-080  

Fi 100 szt. USZ-F-KOL-100  

Fi 100 z uszami szt. USZ-F-KOL-120-USZY  

Fi 125 szt. USZ-F-KOL-125  

Uszczelka fibrowa do grzejnika 

żeliwnego 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1 ¼” szt. USZ-F-GRZ-ŻEL-032  

 

Uszczelka fibrowa do krzywki 

baterii 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  szt. USZ-F-BAT-KRZ  

 

Uszczelka fibrowa do 

wodomierza 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. USZ-F-WOD-015  

¾” szt. USZ-F-WOD-020  

1” szt. USZ-F-WOD-025  

1 ¼” szt. USZ-F-WOD-032  

1 ½” szt. USZ-F-WOD-040  
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Uszczelka fibrowa grzybka 

głowicy baterii 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. USZ-F-GRZ-010  

½” szt. USZ-F-GRZ-015  

¾” szt. USZ-F-GRZ-020  

 

Uszczelka fibrowa śrubunka 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. USZ-F-SR-015  

¾” szt. USZ-F-SR-020  

1” szt. USZ-F-SR-025  

1 ¼” szt. USZ-F-SR-032  

1 ½” szt. USZ-F-SR-040  

2” szt. USZ-F-SR-050  

2 ½” szt. USZ-F-SR-065  

3” szt. USZ-F-SR-076  

 

Uszczelka fibrowa wężyka 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. USZ-F-W-010  

½” szt. USZ-F-W-015  

¾” szt. USZ-F-W-020  

Uszczelka grzejnika 

aluminiowego 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1” szt. USZ-F-GRZ-ALU-025  

 

Uszczelka gumowa do WC 

kompaktowa 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

3 mm szt. USZ-G-WC-KOMP-6  

Uszczelka gumowa grzybka 

głowicy baterii 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. USZ-G-GRZ-010  

½” szt. USZ-G-GRZ-015  

¾” szt. USZ-G-GRZ-020  
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Uszczelka gumowa pompy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1” szt. USZ-G-POMPY-025  

 

Uszczelka gumowa śrubunka 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1” szt. USZ-G-SR-025  

1 ¼” szt. USZ-G-SR-032  

1 ½” szt. USZ-G-SR-040  

2” szt. USZ-G-SR-050  

2 ½” szt. USZ-G-SR-076  

3” szt. USZ-G-SR-088  

 

Uszczelka gumowa wężyka 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

⅜” szt. USZ-G-W-010  

½” szt. USZ-G-W-015  

¾” szt. USZ-G-W-020  

1” szt. USZ-G-W-025  

 

Uszczelka przyłączy kolan 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi 110 szt. USZ-P-K-110-C  

 

Uszczelka trapera 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi 50 szt. USZ-TR-050  

Fi 75 szt. USZ-TR-075  

Fi 110 szt. USZ-TR-110  

Fi 160 szt. USZ-TR-160  

 

Uszczelka wargowa 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi 32 szt. USZ-W-032  

Fi 50 szt. USZ-W-050  

Fi 75 szt. USZ-W-075  

Fi 110 szt. USZ-W-110  

Fi 160 szt. USZ-W-160  
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Uszczelki do baterii - komplet 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  szt. USZ-BAT-KPL  

 

Uszczelka złączy PEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi 16 szt. USZ-PEX-ZAP-U-16  

Fi 20 szt. USZ-PEX-ZAP-U-20  

Fi 25 szt. USZ-PEX-ZAP-U-25  

 


