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pionowe ramiona tworzące wewnętrzne ścianki ramki (1) mają 
w narożach nasunięte dwuramienne łączniki o profilu w kształcie 
litery „U”, a każdy dwuramienny łącznik ma co najmniej jeden wy-
stęp na każdym ramieniu od wewnątrz łącznika.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 380795 (22) 2006 10 09

(51) E05D 7/086 (2006.01)

(71) FAKRO PP Sp. z o.o., Nowy Sącz
(72) Florek Ryszard

(54) Zawias do okna dachowego ze skrzydłem 
obrotowym

(57) Zawias do okna dachowego ze skrzydłem obrotowym, skła-
dający się z dwóch części, z których każda posiada płytkę bazową 
ze środkami umożliwiającymi połączenie płytki bazowej z po-
wierzchnią boczną elementu bocznego okna, przy czym płytka 
bazowa, osadzana na ościeżnicy okiennej posiada po jednej stronie 
prowadnicę łukowo wygiętą, a płytka bazowa, osadzana na skrzy-
dle okiennym, posiada po jednej stronie obrotowy element hako-
wy z ramieniem łukowo wygiętym oraz kołek prowadzący, współ-
pracujące z prowadnicą łukową i zderzak ograniczający zakres 
obrotu elementu hakowego, a ponadto zawias jest wyposażony 
w element hamująco-cierny, który utrzymuje skrzydło w ustalonej 
pozycji, znamienny tym, że w płytce bazowej (1A), pomiędzy łu-
kowymi elementami prowadnicy, znajduje się przelotowe, wzdłuż-
ne wybranie (6), a po przeciwnej stronie niż łukowa prowadnica, 
na płytce (1A) jest osadzony układ, równoważący skrzydło okienne, 
który współpracuje z kołkiem prowadzącym, osadzonym na płytce 
bazowej (1B) zawiasu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 380746 (22) 2006 10 03

(51) E06B 1/62 (2006.01)

(71) AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka jawna, Knurów
(72) Ślączka Maciej

(54) Taśma do uszczelniania spoin łączących 
dla budowlanej stolarki otworowej

(57) Taśma do uszczelniania spoin łączących dla budowlanej 
stolarki otworowej posiada materiał nośny co najmniej na jednej 
powierzchni, powleczony materiałem przyczepnym o zaprawy 
tynkarskiej lub gipsowej i mocowana jest warstwami klejowy-
mi (3, 4) do ościeżnicy otworu i do elementu stolarki. Warstwy 
klejowe, mocujące odpowiednio do otworu i do elementu stolar-
ki znajdują się na przeciwnych stronach taśmy (6), która w stanie 
gotowym do instalacji jest zagięta wzdłuż tak, że powierzchnie 
warstw klejowych (3, 4), znajdujące się na przeciwnych stronach 
materiału nośnego (1) znajdują się po jednej stronie taśmy i leżą 

w jednej płaszczyźnie, przy czym warstwy klejowe (3, 4) pokryte 
są przynajmniej jedną zdejmowalną folią ochronną (3a, 4a).

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 380747 (22) 2006 10 03

(51) E06B 1/62 (2006.01)

(71) AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka jawna, Knurów
(72) Ślączka Maciej

(54) Taśma do uszczelniania spoin łączących 
budowlanej stolarki otworowej i sposób 
wytwarzania takiej taśmy

(57) Taśma do uszczelniania spoin łączących budowlanej stolarki 
otworowej, posiadająca materiał nośny, który stanowi elastycznie 
odkształcalna membrana z termoplastycznego tworzywa sztucz-
nego, co najmniej na jednej powierzchni powleczona materiałem 
przyczepnym do zaprawy tynkarskiej lub gipsowej, mocowana 
warstwami klejowymi do ościeżnicy otworu i do elementu stolar-
ki, charakteryzuje się tym, że część taśmy, znajdująca się po jednej 
stronie umownej linii równoległej do wzdłużnych krawędzi taśmy, 
jest pokryta z co najmniej jednej strony warstwą zasadniczo nieroz-
ciągalnej wzdłużnie foli (4, 5).

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 380744 (22) 2006 10 03

(51) E21C 35/18 (2006.01)

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

(72) Gospodarczyk Piotr, Kalukiewicz Antoni, 
Kotwica Krzysztof, Minorczyk Grzegorz

(54) Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych

(57) Korpus (1) narzędzia ma cylindryczny czop (2) na którym śli-
zgowo łożyskowany jest nóż (3) w postaci tulei z czołowym kołnie-
rzem wewnętrznym (4). W kołnierzu wewnętrznym (4) osadzone 
są słupki urabiające (5), ostrzami skierowane na zewnątrz tulei. Czo-
łowa powierzchnia czopa (2) jak i ślizgowo współpracująca z nią 
wewnętrzna powierzchnia kołnierza wewnętrznego (4) ukształto-
wane są w postać stożków ściętych a dysza zraszająca (7) zamoco-
wana jest w osi czopa (2). Z kanałem doprowadzającym ciecz (6) 
połączony jest kanał boczny (9) zakończony przy powierzchni łoży-
skowej czopa (2) dyszą smarującą (10).

(5 zastrzeżeń)


