
A1 (21) 359700 (22) 2003 04 15 7(51) E06B 5/00

(31) 02 10217532 (32) 2002 04 17 (33) DE

(71) ROTO FRANK AG, Leinfelden-Echterdingen,
DE

(72) Scheffel Jorg

(54) Okno dachowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest okno dachowe, zw³aszcza
okno dachowe dla budynku mieszkalnego, z oœcie¿nic¹ i ram¹
skrzyd³a, przy czym co najmniej jeden odcinek zewnêtrznej po-
wierzchni ramy skrzyd³a jest przykryty os³on¹. Charakteryzuje siê
ono tym, ¿e os³ona (11) ma ustalone po³o¿enie i/lub jest zamoco-
wana na ramie (8) skrzyd³a za pomoc¹ co najmniej jednego
po³¹czenia zatrzaskowego (31).

(9 zastrze¿eñ)

A1 (21) 359441 (22) 2003 03 31 7(51) E06B 9/40

(31) 02 10216363 (32) 2002 04 13 (33) DE

(71) HAPPICH Fahrzeug-und Industrieteile GmbH,
Wuppertal, DE

(72) Churchfield Vincent

(54) Roleta okienna

(57) Roleta okienna z wa³kiem zwijaj¹cym wyposa¿onym
w urz¹dzenie nawijaj¹ce, z nawiniêtym na wa³ek zwijaj¹cy pa-
sem rolety, prêtem poci¹gowym (13), do którego zamocowany
jest swobodny koniec pasa rolety, urz¹dzeniem prowadz¹cym,
na którym umieszczone s¹ przesuwne wzd³u¿nie koñce obszary
prêta poci¹gowego (13), prostopadle do osi prêta poci¹gowego
i z umieszczonym wewn¹trz prêta poci¹gowego (13) hamulcem,
który roz³¹cznie zazêbia siê z urz¹dzeniem prowadz¹cym,
aby zamocowaæ prêt poci¹gowy (13) w dowolnych po³o¿eniach
na urz¹dzeniu prowadz¹cym, i z przestawnym przeciw sile
dzia³ania sprê¿yny, organem ³¹cz¹cym (14), dzia³aj¹cym na ha-
mulec przy zniesieniu dzia³ania hamuj¹cego, charakteryzuje siê
tym, ¿e przestawny organ ³¹cz¹cy (14) ukszta³towany jest, jako
co najmniej jedno, po³¹czone z hamulcem, napêdzane przez
element uruchamiaj¹cy (15) ciêg³o (21).

(15 zastrze¿eñ)

A1 (21) 353417 (22) 2002 04 15 7(51) E21B 43/00
E03B 3/18

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Ziêba Antoni; Dudla Myko³a, UA; Rzyczniak
Miros³aw; Chrz¹szcz Wac³aw

(54) Studzienne ujêcie wody pitnej
z równoczesnym od¿elazianiem

(57) Przedmiotem wynalazku jest studzienne ujêcie wody
z równoczesnym od¿elazianiem, znajduj¹ce zastosowanie,
zw³aszcza w studniach wierconych i kopalnianych. Studzienne
ujêcie wody pitnej z równoczesnym od¿elazianiem oprócz typo-
wego wyposa¿enia zawiera z³o¿e filtracyjne (6), rurki do t³oczenia
powietrza (4) siêgaj¹ce strefy napowietrzania, które w obrêbie tej
strefy s¹ perforowane lub zakoñczone dyszami oraz perforowan¹
rurkê (11) do przep³ukiwania z³o¿a filtracyjnego.

(3 zastrze¿enia)

A1 (21) 353375 (22) 2002 04 12 7(51) E21D 23/12
B65G 43/00

(71) SIGMA SA, Barak

(72) Sternadel Jerzy, Hajduk Jan, Budzyñski Jerzy
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