
                                  System sanitarny 

www.pplast.pl 
 

  

Hurtownia P.Plast 
Materiały hydrauliczne i instalacyjne 

  

System sanitarny 
baterie, brodziki, syfony, akcesoria 

 

 
 
 

  
Wrocław 2019 

Copyright (c) P.Plast  



Hurtownia P.Plast                                                     System sanitarny 

  

 

          Armatura i akcesoria łazienkowe                       katalog firmy  www.pplast.pl          str. 2/25 
 

 

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 systemów sanitarnych. 

W ofercie: baterie (wannowe, natryskowe, umywalkowe, ścienne i stojące) , zestawy prysznicowe, bidety, 

miski WC (zwykłe i kompaktowe), pisuary, ramy montażowe (stelaże), umywalki, brodziki, 

zlewozmywaki, syfony, akcesoria do montażu, firm: 

     
 

   

 

 

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.  

https://www.ferro.pl/
http://www.eakces.eu/
http://ofne.pl/
https://www.tresgriferia.com/
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Baterie, zestawy bateryjne oraz natryskowe 

 

Bateria do bidetu 

FERRO 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-BIDET-CYPR  

 szt. BA-BIDET-FERRO  

 szt. BA-BIDET-TRES  

 

Bateria natryskowa 

FERRO 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-NATRYSK-FLAT-TRES  

 szt. BA-NATRYSK-FERRO  

 szt. BA-NATRYSK-NEGRO  

 szt. BA-NATRYSK-RETRO-VE  

 szt. BA-NATRY-K1U-CYPR-CH  

 

Zestawy natryskowe 

  
wymiary j.m. nr katalogowy 

waga 
[kg] 

  BS-ZN-DARSENA  

  BS-ZN-ZD-OCEANO  

 

Bateria umywalkowa stojąca 

Verde-SD 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-UM-ST-FLAT-TRES  

 szt. BA-UM-ST-NEGRO  

 szt. BA-UM-ST-VERDE-RE  

 szt. BA-UM-ST-VERDE-SD  

 szt. BA-UM-ST-VERDE-SD-M  

 szt. BA-UM-ST-K1U-CYPR-CH  

 szt. BA-UM-ST-VERDE-RE-RW  
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Bateria umywalkowa ścienna 

NEGRO 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-UM-SC-NEGRO  

 szt. BA-UM-SC-SPEC-LEK  

 szt. BA-UM-SC-VERDE-RE  

 szt. BA-UM-SC-VERDE-SD-TS  

 szt. BA-UM-SC-K1U- CYPR-CH  

 

Bateria wannowa ścienna  

Verde 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-WANNA-NEGRO  

 szt. BA-WANNA-VERDE-RE  

 szt. BA-WANNA-VERDE-SD  

 szt. BA-WANNA-K1U-CYPR-CH  

 

Bateria zlewozmywakowa 

stojąca 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-ZL-ST-FERRO-SD  

 szt. BA-ZL-ST-NEGRO  

 szt. BA-ZL-ST-VERDE-SD  

 szt. BA-ZL-ST-K1U-CYPR-CH  

 szt. BA-ZLEW-WYL-CYPR  

 szt. BA-ZL-ST-NEGRO-WW  

 szt. BA-ZL-ST-BAZILIO-SPR  

 

Bateria zlewozmywakowa 

ścienna  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BA-ZL-SC-K1U-FIDŻ-CH  

 szt. BA-ZL-SC-NEGRO  

 szt. BA-ZL-SC-VERDE-R-S25  

 szt. BA-ZL-SC-VERDE-SDC20  

 szt. BA-ZL-SC-VERDE-SDC25  

 szt. BA-ZL-SC-K1U-CYPR-CH  
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Zestaw baterii Valvex Grand 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-ZB-UMST-NA-ZLST  

  BS-ZB- UMST-NA-ZLSC  

  BS-ZB- UMST-WA-ZLSC  

  BS-ZB- UMST-WA-ZLST  
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Akcesoria bateryjne 

 

Głowica do baterii 

duro 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½’ szt. BA-AP-GŁ-015-CERAM  

½’ szt. BA-AP-GŁ-015-M  

½’ szt. BA-AP-GŁ-015-Z  

⅜” szt. BS-BAT-GŁ-010  

 

Pokrętło do baterii  

duro 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. BA-AP-PRIMULA-015-CH  

⅜” szt. BS-BAT-POK-010-CZ  

⅜” szt. BS-BAT-POK-010-NB  

 

Krzywka do baterii 

(mimośród) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” x ¾” szt. BA-AP-KRZYWKA  

 

Uszczelki do baterii - komplet 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. USZ-BAT-KPL  

 

Rozetka chrom 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. BS-ROZ-015-CH-MAS  

¾” szt. BS-ROZ-020-CH-WYS  

1 ¼” szt. BS-ROZ-032-CH-P  

 

Rozetka biała 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1 ¼” szt. BS-ROZ-032-B  

1 ½” szt. BS-ROZ-040-B  

2” szt. BS-ROZ-050-B  
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Wąż do baterii-słuchawki 
/natryskowej, prysznicowej/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BS-WP-BAT-KU-CH-TW  

150 cm szt. BS-WP-BAT-150-TW  

175 cm szt. BS-WP-POD-OPL-1.750  

 

Słuchawka natryskowa  

 Valvex 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SN-A  

  BS-SN-V-5F-FIGAR  

  BS-SN-A-5F-LOARA-CH  

  BS-W-015-BAT-KUCH  

  BS-SN-V-DALI-WHITE  

 

Oring wylewki 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½” szt. USZ-G-OR-WYL-015  

¾” szt. USZ-G-OR-WYL-020  

Wylewka do baterii 

duro 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 ½”:   BS-W-015-BAT-KUCH  

C ½” 16 cm  BS-W-015-C-L160  

C ½” 25 cm  BS-W-015-C-L250  

C ¾” 16 cm  BS-W-020-C-L160  

C ¾” 25 cm  BS-W-020-C-L250  

F ¾” 20 cm  BS-W-020-F-L200  

¾” 20 cm  BS-W-020-PR-PŁ-L200  

¾” 30 cm  BS-W-020-SC-L300  

S ½” 16 cm  BS-W-015-S-L160  

S ½” 25 cm  BS-W-015-S-L250  

S ¾” 16 cm  BS-W-020-S-L160  

S ¾” 25 cm  BS-W-020-S-L250  

U ¾” 16 cm  BS-W-020-U-L160  

 

Sitko - napowietrzacz do 

wylewki 

Valvex 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

GZ 24 x 1  BS-NAP-GZ-M24-1-SIT  

GZ 28 x 1  BS-NAP-GZ-M28-1-SIT  

GW 22 x 1  BS-NAP-GW-M22-1-SIT  
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Kolano do baterii stojącej 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

1/2" x 3/4"  BA-ST-KOL-015-020-CH  

CH-chrom 

 

Kran z ruchomą wylewką 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”  B-KRAN-RUCH-WYL-C1/2  

½”  B-KRAN-RUCH-WYL-S1/2  
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Zawory - umywalkowe i pisuarowe czasowe, automat do WC 
 

Zawór umywalkowy czasowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

39999  BS-ZCZ-UM  

 

Zawór spłukujący do pisuaru 

Valvex 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”  BS-ZS-PISUAR  

 

Automat spłukujący do WC  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾”  BS-ZS-AS-020  
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Armatura łazienkowa 
(miski WC, umywalki, wanny brodziki i zlewozmywaki) 

 

Bidet wiszący ROCA 
bidet wiszący ROCA VICTORIA 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-BIDET-W-RVIC  

 

Miska WC- stojące i wiszące  

 
     ROCA                    KOŁO NOVA 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-WC-M-RM-PION  

  BS-WC-MU-RM  

  BS-WC-MW-RM  

  BS-WC-MW-RVIC  

  BS-WC-M-WAR-KOŁO-NOV  

Miska kompaktowa WC 

ze spłuczką i deską 
ROCA Madalena 

ROCA 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-WC-MK-D-RM  

  BS-SPŁUCZKA-K-2F-RM  

 

Pisuar MINI 
ROCA 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-PISUAR-ROCA-MINI  
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Umywalka MADALENA 
ROCA 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

b/o 50 cm  BS-UM-50-B/O-RM  

b/o 55 cm  BS-UM-55-B/O-RM  

z/o 50 cm  BS-UM-50-Z/O-RM  

z/o 55 cm  BS-UM-55-Z/O-RM  

 

Zlewozmywak nierdzewny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

60x80  BS-ZN-1K-80-60-U  

60x80  BS-ZN-2K-80-60  

1K - 1-komorowy, 2K - 2-komorowy 

Zlewozmywak plastikowy 
/komora gospodarcza/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

46x34  BS-ZLP-1K-46-34-KGOS  

 
 

 

  

http://www.madalena.pl/temp/upload/produkty/WM810MD3Z001001.jpg


Hurtownia P.Plast                                                     System sanitarny 

  

 

          Armatura i akcesoria łazienkowe                       katalog firmy  www.pplast.pl          str. 14/25 
 

Akcesoria armatury łazienkowej 

 

Półsyfon bidetowy - Viega 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYFP-BID-V-B-TW  

  BS-SYFP-BID-V-R-TW  

B-butelkowy, R-rurowy 

 

Ramy montażowe /stelaże/ 
do WC, umywalki, pisuaru i bidetu 

 Stelaż Viega 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-RAMA-UM-VIEGA  

  BS-RAMA-WC-IN-Z/ZA  

  BS-RAMA-UM  

  BS-RAMA-BID-IN-B/ZA  

  BS-RAMA-PI  

Zawór zwrotny do WC 
/młynka/ - gumowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-ZWROT-GUMA-032  

 

Przekładka do miski WC 

i bidetu 

 
 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-WC-PRZEKŁADKA  
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Spłuczka do WC 

Akces 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SPŁU-D-BK  

  BS-SPŁU-G-B  

D – dolnopłuk, G - górnopłuk 

 

Lejek sedesowy biały 
/dolnopłuka i górnopłuka/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-LS-D-001  

  BS-LS-G-001  

D- dolnopłuk, G- górnopłuk 

 

Zawór napełniający dolny 
/dolnopłuka/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”  BS-ZN-P-015-D  

 

Zawór napełniający boczny 
/dolnopłuk/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”  BS-ZN-P-015-B  

⅜”  BS-ZN-P-010-B  

⅜”  BS-ZN-010-B-SANIT  
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Zawór napełniający boczny 

uniwersalny 
/dolnopłuk/ 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

½”  BS-ZN-U-015-B  

⅜”  BS-ZN-U-010-B  

 

Zawór spłukujący 3/6L 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

3/6L  BS-ZS-3/6L  

Deska WC 

 
Madalena 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-WC-DESKA-KU-RM  

  BS-WC-DESKA-WO-RM  

  BS-WC-DESKA-WO-RVIC  

  BS-WC-DESKA-PCV-RM  

 

Klapka WC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-KL-SAN-B-D  

  BS-KL-SAN-B-M.  

  BS-KL-SAN-B-T  

  BS-KL-SAN-B-M  

  BS-KL-SAN-CH-G-K  

  BS-KL-SAN-CH-G-T  

  BS-KL-SAN-CH-M-K  

  BS-KL-SAN-B-PISUAR  

  BS-KL-SAN-CH-G-KU  

  BS-KL-SAN-CH-M-KU  

  BS-KL-SAN-CH-M-T  

B-biała, CH-chrom, M-mat 
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Brodzik emaliowany 
SANPOL 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

70x70x16  BS-BROD-E-70-70-16  

80x80x16  BS-BROD-E-80-80-16  

90x90x16  BS-BROD-E-90-90-16  

80x80x15  BS-BROD-80-80-15-PÓŁ  

80 x 80  BS-BROD-80-80-ST-PÓŁ  

 

Wkład brodzikowy 
"nośnik styropianowy" 

SANPOL SP. Z O.O 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

70  BS-BROD-WKŁAD-70  

80  BS-BROD-WKŁAD-80  

90  BS-BROD-WKŁAD-90  

 

Syfon do brodzika 

Viega 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

   BS-SYF-BRO-V-DOM-CHR  

  BS-SYF-BRO-V-50  

   BS-SYF-BRO-V-TEM-60P  

 

Przycisk do pisuaru  
z zaworem - biały 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-PISUAR-PRZYC-B  

 

Syfon pisuarowy VIEGA 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYF-PISUAR-V-PION  

  BS-SYF-PISUAR-V-POZ  

  BS-SYF-PISUAR-V-B  
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Płytka uruchamiająca VIEGA 

  

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-KL-VIE-CH-S-10-K  

  BS-KL-VIE-CH-FS-12-P  

  BS-KL-VIE-CH-FS-14 1  

  BS-KL-VIE-CH-FS-14  

  BS-KL-VIE-CH-MS-10-K  

  BS-KL-VIE-CH-MS-12-P  

  BS-KL-VIE-S-B  

  BS-KL-VIE-CH-S-K  

 

Postument do umywalki 

ROCA 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-UM-POST-KOŁO  

  BS-UM-POST-RM  

 

Półpostument do umywalki 

ROCA 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BS-UM-PPOST-RM  

 szt. BS-UM-PPOST-REC-WYP  

Półsyfon umywalkowy 

Viega 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYFP-UM-P-MEBLE  

  BS-SYFP-UM-P-ODEJ  

  BS-SYFP-UM-K-TW  

  BS-SYFP-UM-V-B-ODEJ  

  BS-SYFP-UM-V-B-TW  

  BS-SYFP-UM-V-B-CH  

  BS-SYFP-UM-A-KW-CH  

  BS-SYFP-UM-V-R-ST-CH  

B-butelkowy, R-rurowy, KW-kwadratowy, CH-chromowany 

 

Syfon umywalkowy z sitkiem 
VIEGA 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYF-UM-V-B-SCH  

  BS-SYF-UM-V-B-STW  

  BS-SYF-UM-V-R-SCH  

B-butelkowy, R-rurowy, CH-chrom, TW-tworzywo 
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Korek KLIK-KLAK 

duro 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-KOR-KLIK-KLAK-OP  

  BS-KOR-KLIK-KLAK-KW  

  BS-KOR-KLIK-KLAK-BP  

 

Korek, zaślepka do umywalki  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-UM-KOREK-ZAŚL-CH  

 

Syfon wannowy Viega 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYF-WAN-SIM-V-ACH  

  BS-SYF-WAN-SIM-V-ŁC  

A- automatyczny, ŁC- z łańcuchem 

 

Syfon wannowy AKCES 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYF-WAN-AUT  

  BS-SYF-WAN-NAD  

AUT - automatyczny, NAD – nadstropowy 

 

Półsyfon zlewozmywakowy 

Viega 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYFP-ZLEW-V-TW  

powójny  BS-SYFP-ZLEW-V-2K  

2K-2-komorowy 

 

Syfon zlewozmywakowy 

 Akces 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-SYF-ZLEW-1K  

  BS-SYF-ZLEW-2K  

1K - 1-komorowy, 2K - 2-komorowy 
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Sitko do zlewozmywaka Viega 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

duże szt. BS-SYF-SITKO-D-V  

małe szt. BS-SYF-SITKO-M-V  

 

Syfon pralkowy podtynkowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

 szt. BS-SYF-PP-002-B  

 szt. BS-SYF-PP-002-CH  

B – biały, CH - chrom 

 

Wąż pralkowy odpływowy 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

¾” 1500 szt. WAZ-PRO-020-1500  

¾” 2000 szt. WAZ-PRO-020-2000  

Uchwyt z tworzywa DUPLEX 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  BS-UN-TW-DUPLEX  

 

Silikon sanitarny 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  AP-SIL-BEZ-300  

  AP-SIL-BIA-300  

 

Pistolet do wyciskania 

silikonu 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  N-WYCISKACZ-SILIKON  
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Traper WC 45O z uszczelką  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110-45 szt. TR-WC-110-045  

 

Traper WC 90O z uszczelką  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110-90 szt. TR-WC-110-090  

 

Traper z uszczelką 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 szt. TR-U-050  

75 szt. TR-U-075  

110 szt. TR-U-110  

160 szt. TR-U-160  

 

Uszczelka trapera 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 szt. K-USZ-TR-050  

75 szt. K-USZ-TR-075  

100 szt. K-USZ-TR-110  

160 szt. K-USZ-TR-160  

Kratka kanalizacyjna, prosta 
ø50/100x100 

regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali 

nierdzewnej  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 - 100 x 100 szt. KKR-050-100-100-DMRK  

 

Kratka kanalizacyjna, boczna 
ø50/100x100 

regulowana, ruszt ze stali nierdzewnej  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 - 100 x 100 szt. KKR-050-100-100-BMR  
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Kratka kanalizacyjna, boczna 
ø50/100x100 

regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali 

nierdzewnej  

 

wymiary 
j.m

. 
nr katalogowy 

waga 
[kg] 

50 - 100 x 100 szt. K-KR-050-100-100-BMRK  

40x50 - 100 x 100 szt. K-KR40x50-100-100-BMK  

 

Kratka kanalizacyjna, prosta 
ø50/150x150 

ruszt ze stali nierdzewnej  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 - 150 x 150 szt. K-KR-050-150-150-DM  

 

Kratka kanalizacyjna, prosta 
ø75/200x200 

ruszt ze stali nierdzewnej  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

75 - 200 x 200 szt. K-KR-075-200-200-D  

 

Kratka kanalizacyjna, prosta 
ruszt ze stali nierdzewnej  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 - 100 x 100 szt. K-KR-050-100-100-DM  

50 - 100 x 100 szt. KKR-050-100-100-DMVK  

50 - 150 x 150 szt. KKR-050-150-150-DMVK  

110 - 100 x 100 szt. K-KR-110-100-100-DMVK  

110 - 100 x 100 szt. K-KR-110-100-100-BMVK  

 

Kratka kanalizacyjna, prosta 
ø110/150x150 

regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali 

nierdzewnej,  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110 - 150 x 150 szt. 
K-KR-110-150-150-

DMRK 
 

 

Kratka kanalizacyjna, boczna 
ø110/150x150 

regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali 

nierdzewnej,  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110 - 150 x 150 szt. 
K-KR-110-150-150-

BMRK 
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Syfony pralkowe  

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

  SP-N-001-B  

  SP-N-001-CH  
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Złącza WC 

 

Kolano WC 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110 x 50 szt. K-KLWC-110-050  

 

Kolano nastawne (skrętne) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 szt. K-KLN-050  

110 szt. K-KLN-110  

 

Kolano nastawne (skrętne) 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 szt. K-KLN-050  

110 szt. K-KLN-110  

Króciec z uszczelką - kombi 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

Fi32 L500  BS-KR-32-L500-USZ  

 

Złącze WC skrętne z pamięcią 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110–250-530 szt. K-ZL-WC-110-250-530  

 

Złącze WC, skrętne 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

110 - 350 szt. K-ZL-WC-110-350  

110 - 450 szt. K-ZL-WC-110-450  
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Złącze wieloredukcyjne 

bez kielicha 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

50 - 350 szt. K-ZL-PCV-BK-050-350  

50 - 500 szt. K-ZL-PCV-BK-050-500  

Złącze wieloredukcyjne 

z kielichem 

 

wymiary j.m. nr katalogowy 
waga 
[kg] 

32 - 500 szt. K-ZL-PCVZK-032-500  

50 - 350 szt. K-ZL-PCVZK-050-350  

50 - 500 szt. K-ZL-PCVZK-050-500  

50/40 – 310-590 szt. KZL-PVCZK50/40-31-59  

 

 

 

Zawory kulowe, antyskażeniowe, bezpieczeństwa 

 
W katalogu zawory 

 

Wężyki i przewody przyłączeniowe 

 
W katalogu System połączeń 

 

https://pplast.pl/pplast-katalogi/pplast-12-katalog-zawory.pdf
https://pplast.pl/pplast-katalogi/pplast-15-katalog-połączenia.pdf
https://pplast.pl/pplast-katalogi/pplast-12-katalog-zawory.pdf

