
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1978/982  رقم الطلب

   9/12/1978  تاريخ الطلب

   982  رقم البراءة

   SQUATE TYPE WATER CLOSET  اسم األختراع

   دورة مياه من نوع القرفصاء ( عربى)اسم األختراع 

   06:عدد الجريدة   01/12/1979  تاريخ النشر

   3/1/1980  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A squat- type water closet self- supporting in environment of 

installation , especially in a poured or pre- cast slab – type floor, 

whithout need of boxing , is provided by a bowl casting having a 

horizontal cast fiange for achored support on a rough poured 

slab or other environmental structure , and a flush rin casting 

gasketed to a seat on and defining with the bowl top margin a 

flushing water passage and peripheral bowl- flushing slot, the 

rim opening being level with floor and defining the visible closet 

opening a vitreous coat and / or full porcelain enamel being 

applined to weeted and visible surfaces, the two members beings 

shaped for casting without ooring , and fiashing- securing means 

being iotional.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتم تزويد دورة مياه من نوع القرفصاء مدعما ذاتيا في محيط التركيب وخصوصا في

بة بدون الحاجة الى تعشيق وذلك بحوض صب له حافة ارضية من بالطة مصبو

التثبيت على بالطة مصبوبة خشنة او أي تركيب محيطي اخر  صب افقية لدعم

واحاطة حافة اعلى البالطة مجرى الماء التنظيف  مصطلح مصبوب مثبت بمقعد

في مستوى االرضي ومحددة لفتحة دورة  وثقب خارجي لتنظيف وتكون فتحة االطار

يكون مطبقا على االسطح ... بال او خزف صيني/ المرئية وغطاء زجاجي و المياه 

تجويف وتكون وسائل  المرئية او المبتله ويكون العضو من مشكلين للصب بدون
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