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utrzymywany przez 
sprężynę gazową.

WYŁAZ OTWARTY

na zamek hakowy
WYŁAZ ZAMKNIĘTY

WYŁAZ DACHOWY typ standard RB

Wyłazy tego typu montowane są na dachach płaskich (pochylenie
do 15°)  z pokryciem papowym lub folią dachową. 

Podstawa o wysokości 150 mm. wykonana z dwóch warstw żywicy 
poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym wypełniona pianką 
poliuretanową, rama zawiasowa z pięciokomorowego profila PCV
i pokryciem z płyty poliwęglanowej 16 mm. pięciokomorowej. Zamek 
hakowy z kluczem i sprężyna gazowa utrzymująca wyłaz w pozycji 
otwa�ej.

WYŁAZ DACHOWY typ standard RB2



Sposoby zabudowy:

Montaż wyłazu ogranicza się do posmarowania stopy podstawy 
klejem dekarskim odpowiednim do rodzaju podłoża, przykręceniem 
wkrętami na całym obwodzie i oklejeniem czterema paskami papy 
termozgrzewalnej. 
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Podstawa wyłazu

Wkręty lub kołki rozporowe

Klej dekarski

Strop betonowy lub deskowanie

Papa lub folia dekarska

Cokolik drewniany
lub murowany

Ocieplenie wełną mineralna
lub styropianem

Obróbka GK lub tynk
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Do montażu przy ścianach i murkach ogniowych.

Z pokryciem kopułowym i dodatkową sprężyną.

Z pokryciem kopułowym.
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WYŁAZ DACHOWY typ standard RB



Z podstawami z odwzorowaniem profilu blachy na dachu.

Z podstawami stalowymi – wymagające obróbek dekarskich.

Z pokryciem nieprzeziernym – oraz jako wejście z dachu.
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WYŁAZ DACHOWY specjalne



Wyłazy tego typu montowane są na istniejących cokołach 
murowanych lub betonowych. Zabudowa klasycznego wyłazu 
spowodowała by nadmierne wyniesienie go ponad połać dachową
i utrudniła wychodzenie na dach.

WYŁAZ DACHOWY typ nasadowy

Wyłaz zamontowany 
gotowy do użytkowania

Przykręcenie ościeżnicy 
wyłazu oraz wykonanie 
uszczelnienia klejem 
dekarskim.

Przygotowanie podłoża 
pod montaż wyłazu, 
nałożenie masy 
klejowo-uszczelniającej
na krawędź cokołu.

Montaż wyłazu na „stary” cokół 

sprężyna
gazowa

zamek
hakowy
+ 2 kluczyki

pochwyt
zamknięcia

płyta
poliwęglanowa

PC 16 mm
5 komór wsp.

U = 1,84 W/m2K

rama zawiasowa
PCV z uszczelką

obwodową

zawiasy
ze stali

nierdzewnej

rama
ościeżnicowa

PCV

WYŁAZ DACHOWY typ nasadowy
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Świetliki do pomieszczeń mieszkalnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółdzielni mieszkaniowych,
w których adaptowane są pomieszczenia techniczne i pralnie ostatniej 
kondygnacji na cele mieszkaniowe proponujemy świetliki o dodatkowym 
ociepleniu (podstawa z 4 cm płytą poliuretanową + przeszklenie 
zespolone i kopułka). Zabudowa takich świetlików gwarantuje 
odpowiednie doświetlenie pomieszczenia, ogranicza straty ciepła,
a wersja uchylna pozwala na przewietrzanie pomieszczeń.

Przykład z realizacji: dach

Przykład z realizacji: wnętrze

ŚWIETLIKI do pomieszczeń mieszkalnych
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i  po wymianieStan przed wymianą

Stan przed wymianą i  po wymianie



RB Sp. z o.o.
ul. Chopina 29
62 – 050 Mosina

tel/fax 061 810 54 32, 506 233 844
anita.a@rbpolska.pl
www.rbpolska.pl

Wszelkie szczegółowe
informacje techniczne,
ofe�ę handlową otrzymacie
Państwo komunikując się z nami.


