
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/963  رقم الطلب

   2/20/1979  تاريخ الطلب

   963  رقم البراءة

   adevice in concrete blocks  اسم األختراع

   اداة من قوالب خرسانيه ( عربى)اسم األختراع 

   06:عدد الجريدة   01/12/1979  تاريخ النشر

   3/2/1980  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

An arrangement in concrete blocks, which are intended to be 

positioned end- to- end to form barriers for e.g. roadways and 

parking lots. the concrete blocks(1) have an elongate shape with 

an essentially triangular cross-sectional configuration with 

rounded side walls, and are interconnected by means of T- 

shaped metal pieces(4, 5), the latter being secured in the end 

faces of the blocks (1) during the casting thereof and formed 

with cross-bars (4', 5') the interconnection of the blocks (1) 

being effected in that two such cross-bars at adjoining end faces 

of two concrete blocks. Positioned end- to –end are enclosed by 

a tubular member (8), whereby the blocks are locked together. 

the blocks may be provided with a deivces(31) widening their 

upper part and increasing the ability of the block to guide 

vehicles softly back to the roadway.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

ترتيب من القوالب الخرسانية والمراد منها وضعها بحيث تالمس اطرافها بعضها 

ولهذه القوالب الخرسانية . لتشكل حواجز للطرق والمواقف على سبيل المثال البعض

شكل مطول ومقطع عرضي مثلثي وجدران جانبية مستديرة، وهي متصلة  اساسا( 1)

، وهذه االخيرة مثبته بالوجوه الطرفية T لها شكل( 5، 4)معدنية  اسطة قطعداخليا بو

، ويكون (5، 4)صبها والمتشكلة مع القضبان المستعرضة  عند عملية( 1)للقوالب

. حيث تثبت هذه القوالب معا( 8)مطوقا بعنصر انبوبي  (1)الوصل الداخلي للقوالب 

ان المستعرضة ذات وجوه طرفية اثنين من القضب ويتأثر الوصل الداخلي في ان

الموضوعه بحيث تالمس اطرافها بعضها  مجاورة الثنين من القوالب الخرسانية

جزئها العلوي ولزيادة مقدرة القالب  لتوسع( 11)ويمكن تزويد القوالب باداه . البعض

   .في ارشاد العربات للرجوع تدريجيا الى الطريق

   SWEDEN  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى



 األسبقية

   AT 27/10/1978 IN SWEDEN 7-7811174  بيانات األسبقية

 المالك

   بنجت اونرت المر ( عربى)اسم المالك 

   فاسترا، فرولوندا، السويد 60 421 -، س5سالثولمزجاتان  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Bengt Onnert Almer ( التينى)اسم المالك 

   Saltholmsgatan 5, s- 421 76 Vastra, Frolunda, Sweden ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   كارل جونار جدلوف ( عربى)اسم المالك 

   فاسترا، فرولوندا، السويد 61 421 -، س28سجوجانجين  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Karl Gunnar Gidlof ( التينى)اسم المالك 

   Sjogangen 28, s- 421 71 Vastra, Frolunda, Sweden ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   016586/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   بنجت اونرت المر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   BENGT ONNERT ALMER ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   كارل جونار جدلوف ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   KARL GUNNAR GIDLOF ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


