
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01G 31/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005241 2020.12.04.

 ( 21 )  U 19 00043

 ( 22 )  2019.03.15.

 ( 73 )  Hungaro Lux Light Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Szalai András 100%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Növénytermesztő egység

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Növénytermesztő egység (10), azzal jellemezve, hogy vázszerkezete (1), fényforrással (4D) ellátott megvilágító

panelt (4A) tartalmazó megvilágító egysége (4) és tápellátó rendszere van (5), a vázszerkezet (1) legalább egy

növényhordozó tálcát (2C) egy vagy több szinten megtartó és a legalább egy növényhordozó tálca (2C)

rögzíthetőségét biztosító vázszerkezet, a legalább egy növényhordozó tálcán (2C) növénytermesztésre kialakított

és a növénytermesztéshez a tápellátó rendszerrel (5) biztosított tápanyagokat fogadó és elosztó egy vagy több

szaporítótálca (2E) van elrendezve, ahol a növénytermesztés fényigényét az egy vagy több szaporítótálcára (2E)

néző helyzetben elrendezett megvilágító egység (4) megvilágító panelje (4A) mesterséges megvilágítás

formájában biztosítja, ahol a megvilágító egység (4) az egy vagy több szaporítótálcához (2E) képest a

vázszerkezeten (1) eltérő magasságokba beállítható megvilágító egység.

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005257 2021.01.05.

 ( 21 )  U 20 00153

 ( 22 )  2020.09.03.

 ( 73 )  Petrovics Kincső Anna, Gödöllő (HU)

 ( 72 )  Petrovics Kincső Anna, Gödöllő, (HU)

 ( 54 )  Nyakörv cserélhető kendővel
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 ( 74 )  Földi Julianna, Budapest

 ( 57 )
Nyakörv cserélhető kendővel, ahol a nyakörvnek első oldala, azzal átellenes második oldala, hossza és szélessége

van, azzal jellemezve, hogy a nyakörvön (2), annak hossza mentén legalább két, a kendő (3) nyakörvhöz (2)

csatlakoztatására alkalmas oldalsó rögzítőelem (4c) van elrendezve, a kendő (3) pedig az oldalsó

rögzítőelemekkel (4c) kapcsolódó legalább két oldalsó ellen-rögzítőelemmel (4s) van ellátva, ahol a kendő (3) a

nyakörv (2) első oldalát (2a) a nyakörv (2) szélessége (2w) mentén legalább részben fedi, továbbá a kendő (3)

egy része a nyakörvön (2), annak hossza (2l) mentén át van hajtva, és áthajtott állapotában a nyakörv (2) második

oldalát (2b) a nyakörv szélessége (2w) mentén legalább részben fedi.

 ( 51 ) A47J 37/06 (2006.01)

A47J 37/07 (2006.01)

 ( 11 ) 0005253 2020.12.11.

 ( 21 )  U 19 00195

 ( 22 )  2018.10.10.

 ( 67 )  P1800351 2018.10.10. HU

 ( 73 )  Kolos László, Budapest (HU)

 ( 72 )  Kolos László, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Grillsütő

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Grillsütő (1), amelynek lábakon álló vázszerkezete és a grillezéshez szükséges tűzteret befogadó, nyitható fedéllel

ellátott háza van, azzal jellemezve, hogy grillező teret befogadó, a függőleges és vízszintes elemekből (20, 18, 19)

álló vázszerkezetre (17) épült háza (2), a ház (2) hátsó falában lévő tárolóban (6) kialakított tűztere (9), a ház (2)

elülső részében lévő hátulról a tűztér (9) által határolt, elölről ajtóval (3) lezárt grillezőtere (44) és a grillezőtérbe

(44) helyezhető nyársa (32) van, ahol a ház (2) oldalfalaiban (5a, 5b) a grillezőtérbe (44) helyezhető nyársat (32)

befogadó kivágások (14) vannak kialakítva, a ház (2) oldalfalán (5b) motor (12) és a motort (12) működtető

áramforrása (15) van elhelyezve, a ház (2) alsó részében a grillezőtér (44) alatt egy rács (40), a rács (40) alatt egy,

a ház (2) hátsó fala felől a tűztér (9) alól kihúzható, fogantyúval (10) ellátott tálca (4) van elhelyezve, valamint a

házat (2) felülről lezáró fedele (7) és a fedélhez (7) csatlakozó füstelvezetője (8), továbbá a ház (2) függőleges

elemének (20) alsó végéhez csatlakozó, a ház (2) lábait (16) képező csatlakozóelemei (25) vannak.
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 ( 51 ) A61L 9/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005255 2020.12.16.

 ( 21 )  U 20 00124

 ( 22 )  2020.07.28.

 ( 73 )  Airvent Légtechnikai Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 72 )  Kutor László, Pilisborosjenő, (HU)

 Pataki Mihály, Kecskemét, (HU)

 ( 54 )  Légsterilizáló berendezés

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Légsterilizáló berendezés (10), amely tartalmaz:

- egy házat (12), amelynek alsó oldalán légbeömlő nyílás (14), a felső oldalán pedig légkiömlő nyílás (16) van,

- a ház (12) alsó részében egy alsó légszűrő egységet (20),

- az alsó légszűrő egység (20) felett egy ventilátor egysége (30),

- a ventilátor egység (30) felett egy légsterilizáló egységet (40), amely UV-C sugárzó fénycsöveket (42)

tartalmaz, és

- a légsterilizáló egység (40) felett egy felső légszűrő egységet (50),

ahol az alsó légszűrő egység (20), a ventilátor egység (30), a légsterilizáló egység (40) és a felső légszűrő egység

(50) áramlási összeköttetésben áll egymással,

azzal jellemezve, hogy

- a ventilátor egység (30) vízszintes tengelyű ventilátort tartalmaz,

- a légsterilizáló egység (40) oldalfalait UV-C fénysugárzást visszaverő lapok (44) alkotják, és

- az alsó légszűrő egység (20) és a felső légszűrő egység (50) fényzáró kialakítású.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E04C 3/02 (2006.01)

E04C 3/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005254 2020.12.14.

 ( 21 )  U 19 00212

 ( 22 )  2019.11.07.

 ( 73 )  Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)

 ( 72 )  Valdinger Gábor, Pápa, (HU)

 ( 54 )  Szerkezeti gerenda főleg építmények nyílásainak áthidalására

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Szerkezeti gerenda főleg építmények nyílásainak áthidalására, amelynek alsó- és felső öve, az alsó és felső öv

között gerince van, a gerenda utószilárduló anyagból, előnyösen betonból van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a

gerenda felső övét felső gerendaelem (1), az alsó övét alsó gerendaelem (2) alkotja, a felső gerendaelemet (1) és

az alsó gerendaelemet (2) összekötő gerinc (3) szilárd anyagának keresztmetszeti szélessége kisebb az alsó

gerendaelem (2) és a felső gerendaelem (1) szélességénél, a felső gerendaelem (1) és az alsó gerendaelem (2)

pedig erősítő betéttel (5), előnyösen betonacél huzallal van ellátva.
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A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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