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Wyłazy dachowe VERSA to idealne rozwiązanie do doświetlenia, przewietrzania oraz 
wygodnego, szybkiego i bezpiecznego wyjścia na dach.

 
W zależności od typu mogą być stosowane do pomieszczeń ogrzewanych - użytkowych i nie-
ogrzewanych – nieużytkowych, takich jak strych. 

Energooszczędne wyłazy do pomieszczeń użytkowych posiadają wysokie parametry izolacyj-
ne, dzięki którym można znacznie zredukować straty ciepła w okresie zimowym, wpływając na 
oszczędność energii. Dodatkowo wyposażone są w pakiet szybowy z powłoką samoczyszczącą 
zwiększającą komfort użytkowania. Szeroka gama ze względu na funkcję otwierania skrzydła 
i rodzaj stolarki ułatwia wybór idealnego rozwiązania dla każdego użytkownika.
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model 
 wyłazu opis

szer. x wys. [cm]

47x57

WVM+ wyłaz otwierany do góry 327,00
402,21

termin dostawy 
[dni robocze] 2 dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

VERSA WVM+

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube 

KLAPOWY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

cennik

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

pakiet szybowy 
z szybą hartowaną 
(ochrona przed gradobiciem)

Otwierany do góry.

stolarka
klejone drewno sosnowe

listwa kominiarska

uchwyt 
blokuje skrzydło  
w 3 pozycjach

klin uszczelniający
uszczelnia boczne połączenia 
wyłazu z dachem

zintegrowany
kołnierz paroprzepuszczalny  
poprawia izolację przeciwwil-
gociową dzięki szczelnemu 
połączeniu wyłazu  
z membraną dachową 

fartuch ołowiany 
podklejony butylem

zintegrowany
kołnierz uszczelniający 

wspornik dachówki

rynna odwadniająca
poprawia izolację odprowadzając 
wilgoć poza obrys wyłazu

zapewnia szczelny montaż 
w połaci dachu

zapewnia 
sprawne wyj-
ście na dach 
i ochronę 
stolarki

zapewnia 
szczelne  
i trwałe 
połączenie 
z pokryciem 
dachowym

ogranicznik otwierania
zapobiega zatrzaśnięciu się 
skrzydła
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model 
 wyłazu opis

szer. x wys. [cm] 

47x73 80x80

WVD+ wyłaz otwierany na bok 
na prawą lub lewą stronę

370,00
455,10

570,00
701,10

termin dostawy 
[dni robocze] 2 dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

VERSA WVD+

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube

UCHYLNY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

funkcjonalność - wygodne i bezpieczne wyjście na dach
 

cennik

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

stolarka
klejone drewno sosnowe

listwa kominiarska

uchwyt 
blokuje skrzydło 
w 3 pozycjach

uniwersalne zawiasy 
umożliwiają zmianę kie-
runku otwierania skrzydła

na prawą lub 
lewą stronę
nawet po 
zamontowa-
niu wyłazu  
w dachu 

zintegrowany
kołnierz paroprzepuszczalny  
poprawia izolację przeciwwil-
gociową dzięki szczelnemu 
połączeniu wyłazu z membra-
ną dachową 

zintegrowany
kołnierz uszczelniający 

wspornik dachówki

rynna odwadniająca
poprawia izolację odprowa-
dzając wilgoć poza obrys 
wyłazu

ogranicznik otwierania
zapobiega zatrzaśnięciu się 
skrzydła

pakiet szybowy
z szybą hartowaną 
(ochrona przed gradobiciem)

Otwierany na bok, na prawą lub lewą stronę - sam decydujesz.

klin uszczelniający
uszczelnia boczne połącze-
nia wyłazu z dachem

fartuch ołowiany 
podklejony butylem

zapewnia szczelny montaż 
w połaci dachu

zapewnia 
sprawne wyj-
ście na dach 
i ochronę 
stolarki

zapewnia 
szczelne  
i trwałe 
połączenie 
z pokryciem 
dachowym
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model 
 wyłazu opis

szer. x wys. [cm] 

55x85

WVD+ PVC wyłaz otwierany na bok 
na prawą lub lewą stronę

670,00
824,10

termin dostawy 
[dni robocze] 10 dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

VERSA WVD+ PVC

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube

UCHYLNY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

funkcjonalność - wygodne i bezpieczne wyjście na dach
 

cennik

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

Otwierany na bok, na prawą lub lewą stronę - sam decydujesz.

stolarka
PVC

uchwyt 
blokuje skrzydło 
w 3 pozycjach

uniwersalne zawiasy 
umożliwiają zmianę kie-
runku otwierania skrzydła

na prawą lub 
lewą stronę
nawet po 
zamontowa-
niu wyłazu  
w dachu 

zintegrowany
kołnierz paroprzepuszczalny  
poprawia izolację przeciwwil-
gociową dzięki szczelnemu 
połączeniu wyłazu z membra-
ną dachową 

zintegrowany
kołnierz uszczelniający 

wspornik dachówki

rynna odwadniająca
poprawia izolację odprowa-
dzając wilgoć poza obrys 
wyłazu

ogranicznik otwierania
zapobiega zatrzaśnięciu się 
skrzydła

pakiet szybowy
z szybą hartowaną 
(ochrona przed gradobiciem)

klin uszczelniający
uszczelnia boczne połącze-
nia wyłazu z dachem

fartuch ołowiany 
podklejony butylem

zapewnia szczelny montaż 
w połaci dachu

zapewnia 
szczelne  
i trwałe 
połączenie 
z pokryciem 
dachowym

NOWOŚĆ
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cennik

VERSA WNS E3

model  
wyłazu opis

szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru

55x78
01

1  WNS E3 wyłaz z drewna Uw  = 1,4 699,00
859,77

2  U* kołnierz uniwersalny do pokryć 
o wysokości do 5 cm

211,00
259,53

     1+2 wyłaz + kołnierz 910,00
1119,30

termin dostawy 
[dni robocze] 3 -5  dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

Uw = 1,4 W/m2K

KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10

funkcjonalność  - wygodne i bezpieczne wyjście na dach 

1. uchylenie skrzydła - 30O

2. otwarcie skrzydła - 180O 

wysoka energooszczędność

Uw - współczynnik przenikalności cieplnej  wyłazu

1  2

stolarka
klejone drewno sosnowe

narożnik montażowy
łatwy i szybki montaż

pakiet szybowy E3
z szybą hartowaną
i powłoką samoczyszczącą 

Otwierany do góry.

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube 
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model  
wyłazu opis

szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru

55x78
01

1 WNG E3 wyłaz z PVC Uw = 1,4 799,00
982,77

2 U* kołnierz uniwersalny do pokryć 
o wysokości do 5 cm

211,00
259,53

    1+2 wyłaz + kołnierz 1010,00
1242,30

termin dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

cennik

VERSA WNG E3

stolarka
PVC

Uw = 1,4 W/m2K

* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10

funkcjonalność  - wygodne i bezpieczne wyjście na dach 

1. uchylenie skrzydła - 30O

2. otwarcie skrzydła - 180O 

wysoka energooszczędność

Uw - współczynnik przenikalności cieplnej  wyłazu

1  2

narożnik montażowy
łatwy i szybki montaż

pakiet szybowy E3
z szybą hartowaną
i powłoką samoczyszczącą 

Otwierany do góry.

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube 
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cennik

VERSA WNS+ E3

model  
wyłazu opis

szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru

55x78
01

55x98
02

66x98
03

78x98
05

1  WNS+ E3 wyłaz z drewna Uw  = 1,4 810,00
996,30

879,00
1081,17

909,00
1118,07

1008,00
1239,84

2  U* kołnierz uniwersalny do pokryć 
o wysokości do 5 cm

211,00
259,53

212,00
260,76

223,00
274,29

226,00
277,98

     1+2 wyłaz + kołnierz 1021,00
1255,83

1091,00
1341,93

1112,00
1367,76

1234,00
1517,82

termin dostawy 
[dni robocze] 3 -5  dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

Uw = 1,4 W/m2K

KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10

funkcjonalność  - wygodne i bezpieczne wyjście na dach 

1. uchylenie skrzydła - 30O

2. otwarcie skrzydła - 180O 

wysoka energooszczędność

Uw - współczynnik przenikalności cieplnej  wyłazu
1  2

siłowniki 
wspomagają płynne 
otwieranie skrzydła  
w zakresie 30O

kołnierz  paroprzepuszczalny 
w standardzie  
poprawia izolację przeciwwil-
gociową dzięki szczelniejszemu 
połączeniu wyłazu z membraną 
dachową 

stolarka
klejone drewno sosnowe

pakiet szybowy E3
z szybą hartowaną
i powłoką samoczyszczącą 

Otwierany do góry.

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

narożnik montażowy
łatwy i szybki montaż
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model  
wyłazu opis

szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru

55x78
01

55x98
02

66x98
03

78x98
05

1 WNG+ E3 wyłaz z PVC Uw = 1,4 910,00
1119,30

979,00
1204,17

1009,00
1241,07

1108,00
1362,84

2 U* kołnierz uniwersalny do pokryć 
o wysokości do 5 cm

211,00
259,53

212,00
260,76

223,00
274,29

226,00
277,98

    1+2 wyłaz + kołnierz 1121,00
1378,83

1191,00
1464,93 

1232,00
1515,36

1334,00
1640,82

termin dostawy 
[dni robocze] 3-5 dni cena netto    

cena brutto (23%VAT)

KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY
DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

cennik

VERSA WNG+ E3

stolarka
PVC

Uw = 1,4 W/m2K

* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10

funkcjonalność  - wygodne i bezpieczne wyjście na dach 

1. uchylenie skrzydła - 30O

2. otwarcie skrzydła - 180O 

wysoka energooszczędność

Uw - współczynnik przenikalności cieplnej  wyłazu

1  2

siłowniki 
wspomagają płynne 
otwieranie skrzydła  
w zakresie 30O

kołnierz  paroprzepuszczalny 
w standardzie  
poprawia izolację przeciwwil-
gociową dzięki szczelniejszemu 
połączeniu wyłazu z membraną 
dachową 

narożnik montażowy
łatwy i szybki montaż

pakiet szybowy E3
z szybą hartowaną
i powłoką samoczyszczącą 

Otwierany do góry.

WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO

prezentacja produktów i sposobu montażu 
na naszym kanale youtube 



Ceny kołnierzy na stronie : http://www.versaexit.com 

Kołnierz uszczelniający jest niezbędnym elementem do zamontowania wyłazu w dachu. Odpowiedni typ dobrany do rodzaju pokrycia dacho-
wego zapewnia szczelne połączenie wyłazu z połacią dachu chroniąc przed działaniem czynników atmosferycznych. 

WYŁAZY NA WYMIAR
Możliwość wykonania wyłazów na wymiar w zakresach podanych poniżej (co 1 cm). Dotyczy zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.

WYŁAZY DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

U - KOŁNIERZ UNIWERSALNY

INNE KOŁNIERZE

 P - DO POKRYĆ PŁASKICH H  - DO POKRYĆ WYSOKICH  L  - DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH 
NISKICH (np. łupek)

LH  - DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH 
WYSOKICH (np. karpiówka)  

Umożliwia łączenie wyłazu z płaskimi i profilowanymi pokryciami 
dachowymi do wysokości 5 cm. 
Kolor RAL 7022.

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE

WYŁAZY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE [S]

WYŁAZY DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

od
 5

7 
do

 8
6 

cm

od 47 do 86 cm

od
 7

8 
do

 9
8 

cm

od 55 do 82 cm

[S] Zamówienie wymaga konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym. 

DREWNO DREWNO / PVC
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rodzaj pomieszczenia NIEUŻYTKOWE UŻYTKOWE

funkcja / rodzaj

sposób otwierania do góry na bok 
na prawo lub lewo do góry

widok

model / symbol WVM+ WVD+ WVD+ PVC WNS E3 WNS+ E3 WNG E3 WNG+ E3

materiały drewno PVC drewno PVC

Uw wyłazu - 1,4 W/m2K

kolor oblachowania RAL 7022 RAL 7022

pakiet szybowy jednokomorowy jednokomorowy

Ug pakietu szybowego - 1,0 W/m2K

gaz szlachetny - argon

ramka dystansowa aluminiowa ciepła

szyba  hartowana hartowana z powłoką samoczyszczącą
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Więcej informacji na temat akcesoriów na stronie : http://www.versaexit.com 

WYŁAZY VERSA 

AKCESORIA DO WYŁAZÓW VERSA 

NIEUŻYTKOWE UŻYTKOWE

roleta wewnętrzna -

moskitiera -

pianka ocieplająca -

Wyłazy VERSA+ wyposażone są w kołnierze paroprzepuszczalne AkP
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Doradcy Techniczno - Handlowi 
(kontakt)

www.versaexit.com
versa@versaexit.com
biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
fax 77 411 57 34

sprzedaż:
tel. 77 404 66 66
fax 77 411 57 34
zamowienia@versaexit.com

602 445 789
świętokrzyskie
lubelskie
podkarpackie

608 499 331
małopolskie
śląskie
opolskie (wschód, centrum)

606 958 921
warmińsko-mazurskie (zachód)
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie (wschód)
pomorskie

608 044 395
wielkopolskie (północ, centrum)
lubuskie
zachodniopomorskie (zachód)

600 452 253
podlaskie
warmińsko-mazurskie (wschód)
mazowieckie (wschód)

602 294 627
dolnośląskie (południe)

608 046 094
mazowieckie
łódzkie

608 358 703
dolnośląskie (północ)
wielkopolskie (południe)
opolskie (zachód)

serwis:
tel. 600 408 698
serwis@versaexit.com

ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle


