
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/999  رقم الطلب

   3/22/1979  تاريخ الطلب

   999  رقم البراءة

  اسم األختراع
AConcrete Block , Primarlly intended For Use As a Road 

Barrier   

   قالب خرساني المراد استعماله اساسا كحاجز طريق ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A concrete block having an essentially triangular cross- 

serctional configuration and an elongate shape and intended to 

be used to temporarily or permanently delimit roadways, parking 

lots and the like, the block side face have a concavely rounded 

configuration matching that of a vehicles wheel, and the block 

base comprises beveled edge faces allowing the block to the 

tilted at a limited angle upon impact from e.g, a vehicle an 

anchoring means of an essentially crank-like shape may be 

provided to improve the stability of the block, one leg of said 

crank extending vertically into the foundation whereas the other 

one projects vertically into a recess formed in the block, said 

recess having a conical shape to allow tilting of the block upon 

impact   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 لمذكورة اعاله حيث تتميزفي االختراع الحالي يمكن التخلص كليا من المساوىء ا

بالنسبة للغرض المشار اليه سابقا في ان الوجوة الجانبية للقالب لها شكل مقعر 

ويكون وجه القاعدة مائال على حافتيه مما يساعد القالب على االنقالب عند  دائري،

وبالنسبة لجانب اخر من جوانب االختراع، يثبت القالب في االساس  زاوية محددة

ذراع تدوير، حيث تمتد احدى االذرع باتجاه االسفل نحو  مه شكلبواسطة دعا

االخر المعاكس من تجويف مخروطي داخل القالب  االساس، بينما يبرز الذراع

االختراع، تكون االذرع العمودية للدعامة  وبالنسبة لجانب اخر ايضا من جوانب

   .من الحديدعلى شكل عمود منبسط  انبوبية ومتصلة ببعضها بواسطة مقطع وسيط

   SWEDEN  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 



 األسبقية

    بيانات األسبقية

 المالك

   بنجت اونرت المر ( عربى)اسم المالك 

   فاسترا فرولوندا السويد 69 124 -س 5سالثولمزجاتان  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BENGT ONNERT ALMER ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
SALTHOLMAGATAN 5, S-421 76 VASTRA FROLUNDA 

SWEDEN   

   ( التينى)النشاط 

   كارل جونار جدلوف ( عربى)اسم المالك 

   فاسترا فرولوندا السويد 64 124 -س 22سجوجانجين  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   KARL GUNNAR GIDLOF ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
SJOGANGEN 28 , S-421 71 VASTRA FROLUNDA SWEDEN 

  

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   649529/44464ب .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 

 


