
 

 

Rodzaje przejść dachowych Vilpe do pokryć metalowych 

 
CLASSIC VINO (ø 75-160 mm) 
Max. nachylenie dachu: 

• 57˚ dla ø110 

• 55˚ dla ø125 

• 52˚ dla ø160 
Zastosowanie:  

• płaskie pokrycia stalowe (rąbek stojący) 

• pokrycie bitumiczne  
 
Montuje się na gotowy dach 
Gumowa uszczelka na spodzie przejścia.  
Przy montażu na dachu bitumicznym zalecany 
silikon (brak w zestawie). 
 Minimalny kąt nachylenia dachu 1:5 (11,5°). 
 
Zawartość opakowania:  
Przejście dachowe, uszczelka, wkręty, szablon i 
instrukcja montażu. 

 
 

 
CLASSIC XL (ø 200-250 mm) 
Max. nachylenie dachu: 

• 47˚ dla ø200 

• 47˚ dla ø250 
Zastosowanie: 

• płaskie pokrycia stalowe (rąbek stojący)  

• pokrycia bitumiczne  
 
Montuje się na gotowy dach.  
Gumowa uszczelka na spodzie przejścia. 
Przy montażu na dachu bitumicznym zalecany 
silikon (brak w zestawie). 
 
Zawartość opakowania: 
przejście dachowe, dwuczęściowa uszczelka XL, 
wkręty, szablon i instrukcja montażu. 

 

 

 
UNIWERSALNE S (ø 75-160 mm) 
 
Max. nachylenie dachu: 

• 50˚ dla ø110 

• 45˚ dla ø125 

• 40˚ dla ø160 
 

Zastosowanie:  
Pasuje do dachów pokrytych blachodachówką  
o kształcie profilu litery S, długości min. 350 mm  
i wysokości fali 20-50 mm np.: 

• RUUKKKI Monterey 

• PLANNJA Regent, Smart, Scandic 

• BALEX METAL Spektrum, Horyzont 

• BLACHOTRAPEZ Kingas 

• BUDMAT Wenus, Sara 

• PRUSZYŃSKI Kron, Rubin, Szafir20.  

 
Zawartość opakowania:  
Przejście dachowe, uszczelka, wkręty, silikon i 
instrukcja montażu/szablon. 

 

 



 

 

 
AALTO  (ø 75-160 mm)  
 
Max. nachylenie dachu: 

• 55˚ dla ø110 

• 50˚ dla ø125 

• 45˚ dla ø160 
 

Zastosowanie:  
Stalowe, profilowane pokrycia dachowe o 
wysokości profilu 55 mm.  

• RUUKKI Adamante 

• PRUSZYNSKI Arad 
 

Zawartość opakowania:  
Przejście dachowe, uszczelka, wkręty. 

 

 
 
NERA  (ø 75-160 mm) 
 
Max. nachylenie dachu: 

• 57˚ dla ø110 

• 57˚ dla ø125 

• 50˚ dla ø160 
 

Zastosowanie:  
Dla pokryć dachowych metalowych. Dł. 357 mm, 
szer.247mm. Pasuje do blachodachówek typu: 

• RUUKKI  Finnera,  

• BUDMAT Venecja,  

• PLANNJA Flex,  

• PRUSZYSKI Gryf, Loara 

• BALEXMETAL  Panorama.  
 

Zawartość opakowania:  
Przejście dachowe, wkręty mocujące, masa 
uszczelniająca i uszczelka. 

 

Brak rysunku 

 
UNI U  (ø 75-160 mm) 
  
Max. nachylenie dachu: 

• 45˚ dla ø110 

• 40˚ dla ø125 

• 27˚ dla ø160 
 

Zastosowanie:  
Uni U. stalowe przejście dachowe może być 
dopasowane do większości rodzajów dachów 
stalowych, niezależnie od profilu dachu. Gumowy 
kołnierz posiada aluminiową podstawę, którą 
modeluje się w zależności od kształtu pokrycia 
dachowego.  
 
Zawartość opakowania:  
Przejście dachowe, uszczelka, silikon, wkręty, 
szablon i instrukcja montażu. 

  

 


