
Használati mintaoltalom megszûnése

díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001248 (21) U 96 00185
(54) Szerkezet kapcsolókészülékek csatlakozókapcsainak érintésvé-

delmére

(11) 001675 (21) U 99 00165
(54) Emelt komfortfokozatú személyszállító sínjármû

(11) 001814 (21) U 99 00144
(54) Jármûvek keréktárcsájára rögzíthetõ információhordozó szer-

kezet

(11) 001928 (21) U 00 00182
(54) Léces ágybetét

(11) 002047 (21) U 00 00192
(54) Takarófólia nyomatképek egyedi védelmére

(11) 002048 (21) U 00 00169
(54) Hõntartó készülék

(11) 002277 (21) U 01 00170
(54) Hõszigetelõ burkolat

(11) 002447 (21) U 02 00190
(54) Mozgórésszel kialakított közterületi reklámberendezés

(11) 002652 (21) U 03 00170
(54) Fokozatmentes szelepemelés vezérlés belsõ égésû motorokhoz

(11) 002653 (21) U 03 00162
(54) Javított konstrukciójú, hatóanyagtartályt tartalmazó, inhalálóké-

szülék száraz inhalálására

(11) 002654 (21) U 03 00159
(54) Speciális konstrukciójú inhalálókészülék száraz inhalálásra

(11) 002655 (21) U 03 00161
(54) Javított hatékonyságú inhalálókészülék-konstrukció száraz inha-

lálásra

(11) 002656 (21) U 03 00160
(54) Javított inhalálókészülék-konstrukció száraz inhalálásra

(11) 002710 (21) U 03 00172
(54) Elárusító eszköz elárusító pultokhoz, különösen hûtõtérrel ren-

delkezõ kereskedelmi csemege hûtõpultokhoz

(11) 002860 (21) U 04 00148
(54) Jármû légtisztító, légillatosító berendezés

(11) 002876 (21) U 04 00158
(54) Kábeles elosztószerkezet

(11) 002877 (21) U 04 00151
(54) Készülék élõ szövetek méreteinek növelésére

(11) 002961 (21) U 04 00222
(54) Plakátokat forgató reklámberendezés

(11) 002962 (21) U 05 00014
(54) Javított tulajdonságú épületszerkezet, különösen panelépület

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése NB3K

(11) 001258 (21) U 97 00125
(54) Öblítõberendezés szûrõágyak regenerálásához

(11) 001524 (21) U 98 00156
(54) Szerkezeti elrendezés térszín alatti építmények külsõ víz elleni

védelmére

(11) 001666 (21) U 99 00134
(54) Szivattyúzókészülék testváladékok elvezetésére

(11) 002218 (21) U 01 00115
(54) Eszköz a piramisenergia hasznosítására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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