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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E04C 1/00
B32B 17/06
( 11 ) 0004604

(2006.01)
(2006.01)
2016.03.10.

( 21 ) U 14 00278
( 22 ) 2014.12.17.
( 73 ) FALFOK Kft., Budapest (HU)
( 72 ) Várkonyi László, Budapest, (HU)
( 54 ) Építmény
( 74 ) Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 57 )
Építmény (10), amely tartószerkezetet (12) és legalább egy fényáteresztő panelt (14), valamint ezek által határolt
belső teret (27) tartalmaz azzal jellemezve, hogy legalább egy fényáteresztő panel (14) az építmény (10)
térfűtésére alkalmasan kialakított fényáteresztő fűtőréteget (20) tartalmazó fűthető fényáteresztő panel (14’).

( 51 ) E05C 17/00

(2006.01)

( 11 ) 0004601

2016.02.29.

( 21 ) U 15 00191
( 22 ) 2015.10.22.
( 73 ) Bányai György Viktor, Budapest (HU)
Juhász Mihály, Nagykálló (HU)
( 72 ) Bányai György Viktor, Budapest, (HU)
Juhász Mihály, Nagykálló, (HU)
( 54 ) Ajtórögzítő és feszítő szerkezet hűtőregálok üvegpanel ajtóihoz
( 74 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Ajtórögzítő és feszítő szerkezet hűtőregálok függőleges tengely körül elfordítható üvegpanel ajtóihoz, amelynél
az üvegpanelben legalább két egymástól térközzel elválasztott üveglap van tömítőanyaggal légzáróan egymáshoz
kapcsolva, és az üvegpanelt célszerűen keret (10) veszi körül, azzal jellemezve, hogy az üvegpanel hátsó élének
az aljánál és a tetejénél a tömítőanyagba körkeresztmetszetű felső konzolrúd (12) és alsó konzolrúd (13) van az
ajtó élével párhuzamosan beágyazva és ahhoz rögzítve, amelyek alul és felül egyaránt túlnyúlnak az üvegpanel
felső illetve alsó szintjén, alul az alsó konzolrúd (13) vége talpcsapágy (16) felső gyűrűjére támaszkodik, és a
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talpcsapágy (16) állítható helyzetű támasztó elemben (17) van rögzítve, a felső konzolrúdnak (12) a kinyúló
szakaszához csapágy, célszerűen golyóscsapágy (18) elfordíthatóan kapcsolódik, és a felső konzolrúdnak (12) a
csapágy feletti szakaszát kötélvezető görgő (20) veszi körül, amelyhez rajta átvezetett kötél (22) vége van
rögzítve, és a kötél másik vége kétállású rugós feszítőszerkezethez kapcsolódik, amelynek első állásban a
feszítőerő a nyitott ajtót behajtani igyekszik, második állásában pedig a 90°-nál nagyobb mértékben kinyitott ajtó
állapotát nem befolyásolja.

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 51 ) F27D 5/00

(2006.01)

( 11 ) 0004602

2016.02.29.

( 21 ) U 15 00023
( 22 ) 2015.02.25.
( 73 ) Imerys Kiln Furniture Hungary Ltd., Hódmezővásárhely (HU)
( 72 ) Kiss Sándor, Hódmezővásárhely, (HU)
Andreas Sonntag, Wasserburg am Inn, (DE)
( 54 ) Készlet porcelánégető tok létrehozására
( 30 ) 202014100848.9

2014.02.25. DE

( 74 ) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Készlet magas hőfokú alkalmazásokban történő használatra szánt porcelánégető tok (1) létrehozására, amely
tartalmaz fenékelemet és oldalelemeket, azzal jellemezve, hogy
- a fenékelemet téglalap alakú első fenékelem (2) képezi;
- az oldalelemeket téglalap alakú oldalelemek (3, 3', 3", 3”’) első és második csoportjából választott két-két
oldalelem képezi, ahol a két csoport oldalelemeinek egy-egy mérete rendre a fenékelem (2) első és második
átellenes éleinek méretével egyezik meg; ahol a készlet tartalmaz továbbá
- négy darab sarokelemet (4, 4', 4", 4"'); és
- rögzítőszereket (5, 5', 5", 5"');
ahol az első fenékelemnek (2) és az oldalelemeknek (3, 3', 3", 3"') téglatest alakú porcelánégető tokká való
összeállíthatóságot, valamint a sarokelemek (4, 4', 4", 4”’) és a rögzítőszerek (5, 5', 5", 5”’) útján való
összeerősíthetőséget biztosító kialakítása van, továbbá
- ahol az első fenékelem (2) korrózióálló anyagból van.
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( 51 ) F27D 5/00

(2006.01)

( 11 ) 0004603

2016.02.29.

( 21 ) U 15 00024
( 22 ) 2015.02.25.
( 73 ) Imerys Kiln Furniture Hungary Ltd., Hódmezővásárhely (HU)
( 72 ) Kiss Sándor, Hódmezővásárhely, (HU)
Andreas Sonntag, Wasserburg am Inn, (DE)
( 54 ) Készlet porcelánégető tok létrehozására
( 30 ) 202014100849.7

2014.02.25. DE

( 74 ) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Készlet magas hőfokú alkalmazásokban történő használatra szánt porcelánégető tok létrehozására, amely
tartalmaz fenékelemet és falelemeket, azzal jellemezve, hogy
- a fenékelem (1) téglalap alakú, valamint a falelemeket téglalap alakú falelemek (2, 2', 3, 3') első és második
csoportjából választott két-két falelem képezi, ahol
- a téglalap alakú fenékelem (1) az első csoport két téglalap alakú falelemével (2, 2') a két átellenes oldalnál való
összekapcsolódáshoz két átellenes oldalon kötőelemeket (11, 11') tartalmaz,
- az első csoport két téglalap alakú falelemének (2, 2') mindegyike első élen kötőelemmel (12, 12') rendelkezik a
téglalap alakú fenékelemmel (1) a fenékelem két átellenes oldalán való összekapcsolódáshoz, továbbá az első
csoport két téglalap alakú falelemének (2, 2') mindegyike egy az első éllel átellenes második élen az első csoport
téglalap alakú falelemei (2, 2') második élének végei közelében két horonnyal (14, 14') rendelkezik, és
- a második csoport két téglalap alakú falelemének (3, 3') mindegyike az első csoport téglalap alakú falelemeinek
(2, 2') hornyaival (14, 14') való összekapcsolódáshoz a téglalap alakú falelemek (3, 3') két szomszédos sarkáról
kinyúló két füllel (13, 13') rendelkezik.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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