
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1222  رقم الطلب

   10/20/1982  تاريخ الطلب

   1222  رقم البراءة

  اسم األختراع
composite panel for covering aplane surface and method for 

manufacturing the same   

   حشوة مركبة لتغطية سطح مستوي وطريقة من اجل تصنيع هذه الحشوة ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The pannel comprises a plate made of insulating material with a 

cellular structure,which is intimately fixed to a plate made of 

reinforced cement. on the side which faces the insulating 

material, the platehas ribs which are high enough to create in the 

insulating plate rated breaking zones.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

) الحشو يتركب من لوحة مصنوعه من مادة عازلة مع تركيب ذو ثقوب وتجاويف

على السطح الذي . الذي يثبت يدقة الى مكان مصنوعا من اسمنت مسلح (منخرب

درجة كافية لكي تختلق في العازلة، تكون اللوحة ذات دعامات مرتفعه ب يواجه المادة

   .مناطق فصل مقدرة اللوح العازل

   BELGIUM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 

 

 



 المالك

   انشتالت فير ميتالباو ( عربى)اسم المالك 

   فادوز امارة ليختينشتاين 4044 074بوستفاخ  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Anstalt Fur Metallbau ( التينى)اسم المالك 

   Postfach 470, 9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   كاروالس جوزيفاس انا بيترز ( عربى)اسم المالك 

   هاسيلت، بلجيكا 954كورينجيرستينوغ  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Carolus Josephus Anna Peeters ( التينى)اسم المالك 

   Kuringersteenweg 159, Hasselt, Belgium ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فيرنارد ليون بيثا مورز ( عربى)اسم المالك 

   كيركهوفين ستينويغ لوميل، بلجيكا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Fernard Leon Bertha Moors ( التينى)اسم المالك 

   Kerkhovensteenweg 341, Lommel, Belgium ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   494514/99949ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   فيرنارد ليون بيثا مورز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Fernard Leon Bertha Moors ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   كاروالس جوزيفاس انا بيترز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Carolus Josephus Anna Peeters ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 



 


