
Nr  24  (1093)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41
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(51) E05D 7/06 (2006.01)
 E05F 5/08 (2006.01)
 E05D 7/04 (2006.01)
 E05D 7/12 (2006.01)

(31) 201420244781.4 (32) 2014 05 13 (33) CN

(71) GUANGDONG TAIMING METAL PRODUCTS CO. LTD, 
Foshan City, CN

(72) NG TAI WAI, CN

(54) Zawias z dużym kątem otwarcia-zamknięcia drzwi 
meblowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawias z dużym kątem 
otwarcia - zamknięcia drzwi meblowych, który obejmuje wspornik 
mocujący (1) połączony z płytą ścienną, gniazdo przesuwne (2) po-
łączone z drzwiami i moduł zawiasowy połączony ze wspornikiem 
mocującym (1) i gniazdem przesuwnym (2). Moduł zawiasowy obej-
muje ramię (3) zamocowane na stałe, ramię łączące (4), zamocowa-
ne zawiasowo po kolei pierwsze ramię obrotowe (5), drugie ramię 
obrotowe (6) i trzecie ramię obrotowe (7). Jeden koniec pierwszego 
ramienia obrotowego (5) z wystającym punktem (5.1) lub wygię-
ciem jest przymocowany zawiasowo do wspornika mocującego. 
Wspomniany wspornik zawiasowy jest zamontowany z amortyza-
torem i blokiem wahliwym. Amortyzator (8) ma sprężynę powrot-
ną, natomiast blok wahliwy (9) ma pierwszą i drugą powierzchnię 
roboczą. W sposobie zamykania zawiasu, pierwsza powierzchnia 
robocza ma na celu koordynację z wystającym punktem lub wy-
gięciem na pierwszym ramieniu obrotowym, natomiast druga po-
wierzchnia robocza jest skoordynowana z amortyzatorem.

(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 123077 (22) 2014 05 14

(51) E06B 9/40 (2006.01)

(71) BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 
ANDRZEJ BOJANEK, JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA, 
Częstochowa

(72) BOJANEK JACEK

(54) Roleta

(57) Roleta (1) została wykonana ze stosunkowo miękkiego mate-
riału, korzystnie z tkaniny naturalnej lub syntetycznej. W rolecie (1) 
wykonane zostały poziome, zamykane tunele (2), które mogą zostać 
zablokowane zamknięciami, a w które wsunięte zostały elementy 
magnetyczne (4). Elementy magnetyczne (4) mogą mieć wzdłuż-
ny kształt, a po ich wsunięciu do poziomych tuneli (2) mogą one 
zostać zablokowane zamknięciami. Po odpowiednim uniesieniu 
tkaniny rolety (1) - elementy magnetyczne (4) zaczynają silniej przy-
ciągać się i powodują przylgnięcie do siebie tuneli (2) w rolecie (1), 
układając tkaninę rolety (1) w równomierne fałdy. Dla wygodnego 
uniesienia i ułożenia tkaniny rolety (2) pomaga uchwyt (5) przy-
mocowany do jednego z dolnych tuneli (2). Górna część rolety (1) 
przymocowana jest - korzystnie przy pomocy taśmy przylepnej 
z rzepem (6) - do poziomej listwy montażowej (7), która za pomocą 

elementów mocujących albo haczyków (9) przymocowywana jest 
rozłącznie do ramy okiennej lub drzwiowej, do której mocowana 
jest roleta (1).

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 123095 (22) 2014 05 19

(51) E21D 5/12 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) HANSEL JÓZEF; WÓJCIK MARIAN; ROKITA TOMASZ; 
OLSZYNA GRZEGORZ

(54) Sztuczne dno szybu górniczego

(57) Dno szybu zawiera ruchomy pomost bezpieczeństwa (1) 
o konstrukcji kratowej, połączony przez cierne zespoły hamują-
ce (4) z pionowymi prowadnicami ciernymi (3), które przytwierdzo-
ne są do ścian szybu górniczego. Na pomoście bezpieczeństwa (1) 
ułożony jest pokład amortyzujący (2), złożony z kilku warstw rur 
stalowych, w każdej warstwie ułożonych poziomo obok siebie oraz 
skierowanych prostopadle do rur w warstwie sąsiadującej. Prze-
strzenie miedzy rurami wypełnione są materiałem sypkim.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123426 (22) 2014 10 02

(51) E21D 11/15 (2006.01)

(31) RCD 002464412-001 (32) 2014 05 14 (33) EM

(71) KINDER HENRYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWY POLMET ZAKŁAD PRACY 
CHRONIONEJ, Starogard Gdański

(72) KINDER HENRYK; WIT WŁODZIMIERZ; DERENGOWSKI 
ANDRZEJ

(54) Samonośna górnicza siatka okładzinowa 
łańcuchowo-węzłowa

(57) Samonośna górnicza siatka okładzinowa łańcuchowo-węzło-
wa lub łańcuchowa charakteryzuje się tym, że bezpośrednio przed 
poprzecznym prętem zaczepowo-nośnym (2a) siatka ma bezpręto-
wą lukę o szerokości B = 3A ± 2%, z kolei długość części wysięgni-
kowej zespołu zaczepowo-podporowego (II) wynosi: 1,4 A ± 2%. 


