
Wyłaz dachowy UNIROOF
Jeden wyłaz dachowy do wszystkich dachów stalowych i krytych dachówką

Nowy wyłaz dachowy VILPE® UNIROOF zmieni twoje dotychczasowe spo-
jrzenie na wyłazy dachowe. Od teraz, ten sam model pasuje do wszystkich 
pochyleń oraz profi li popularnych dachów stalowych i krytych dachówką. No-
woczesne uszczelnienie zapewnia doskonałą szczelność niezależnie od rod-
zaju pokrycia dachowego.

Dzięki zastosowaniu formowania wtryskowego, końcowy produkt oferuje 
jednolitą jakość i wytrzymałość struktury. Dzięki współpracy z projektan-
tami, wyłaz dachowy jest nie tylko najlepszym wyborem pod względem 
technicznym, ale również doskonale komponuje się wizualnie z każdym po-
kryciem dachowym.

VILPE® UNIROOF  – jeden produkt, wiele możliwości

Nowość!

• Odpowiednie dla różnych pokryć dachowych tj.: dachówkowe, 
profi lowane stalowe oraz na rąbek stojący

• Elastyczna górna krawędź ułatwia instalację przy kalenicy.
• Pokrywa wyłazu posiadająca blokadę
• Szeroki zakres opcji kolorystycznych
• Łatwa instalacja
• W pełni uszczelnione 
• Gwarancja VILPE® - 20 lat gwarancji technicznej, 10 lat gwarancji 

estetycznej

Na wyłaz dachowy 
VILPE® UNIROOF udzielamy 
   -lat gwarancji 
               technicznej
   -lat gwarancji 
               estetycznej

    20
10



Jasny szary
Kolor wg RAL 7040

Standardowe kolory

VILPE®-produkty zaprojektowane i produkowane w Finlandii odporne na najcięższe warunki klimatyczne.

Wymiary

Czarny
Kolor wg RR 33. RAL 9005

Numery produktów

    
    WYŁAZ DACHOWY - VILPE® UNIROOF  czarny   738852       
      brązowy   738854 
      zielony   738856 
      szary   738857 
      czerwony   738858 
      ceglasty    738859
      jasny szary  738851 

    Dostępny również BITUMICZNY WYŁAZ DACHOWY do pokryć bitumicznych (Numery produktu: 738842-738849)

    NAZWA PRODUKTU    KOLOR   NUMER PRODUKTU 

Szary
Kolor wg RR 23, RAL 7015

Zielony
Kolor wg RR 11

Ceglasty
Kolor wg RR 750, RAL 8004

Czerwony
Kolor wg RR 28/29, RAL 3009

Brązowy
Kolor wg RR 32 899 
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Materiał
Wyłaz dachowy VILPE® UNIROOF wykonany jest techniką  formo-
wania wtryskowego z wysokiej jakości mieszanki polipropylenu (PP) 
odpornego na promieniowanie UV. Surowiec ten jest trwały i niesz-
kodliwy dla środowiska.

*Dodatkowe uszczelnienie występuje 
jako opcja

Instalacja

*Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją znajdującą się w 
opakowaniu!
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