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  ملخص الوصف الفنى

The invention concerns a method for assembling two shaped 

sections (1. 2) at intersecting directions, this method consists in 

engaging one of the shaped section, 2 into a slot fashioned in the 

other 1, and in locking the later using cotter 3 comprising a rod 

with a thinned segment on part of its periphery, each cotter is 

introduced by simple sliding action in ahole with its thinned part 

in contact with the shaped section 2 and then is made to pivot to 

ensure the locking The invention is applicable in particular to 

the housing and construction industries to assemble balustrade 

or stairway uprights and rails   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

عند اتجاهات ( 7، 1)يخص االختراع طريقة من اجل تجميع مقطعين متشكلين 

في شق صغير ضيق  (7)تشتمل هذه الطرقة اشغال احد المقاطع المشتكلة  متقاطعه،

تشتمل على ( 3)االخر وباغالق وتثبيت االخير باستعمال اوتاد  في المقطع المتسكل

جزء من محيطه، يتم ادخال كل وتد بواسطة عملية  قضيب له مقطع رفيع على

وبعدها يصار ( 7)الرفيع المقطع المتشكل  انزالق بسيطة في ثقب بحيث يالمس جزء

قابل للتطبيق بشكل خاص فيما يتعلق  غالق االختراعالى دوران الوتد لتامين اال
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 األسبقية

    بيانات األسبقية

 



 المالك

   الكان فرانس ( عربى)اسم المالك 

   روليون جولين تولوز فرنسا722الكان فرانس  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ALCAN FRANCE HODINGS ( التينى)اسم المالك 

   RUE LEON 270JOULIN TOULOUSE FRANCE ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 
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   012012/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 
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   دومنيك لوجيه ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   DOMINIQUE LAUGIER ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


