
Használati mintaoltalom megszûnése

díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001255 (21) U 96 00360
(54) Biztonsági szerkezet vízellátó rendszerek számára

(11) 001307 (21) U 96 00363
(54) Csomagoló eszközkészlet italokhoz

(11) 001393 (21) U 97 00307
(54) Könnyen kivehetõ akkumulátortartóval ellátott elektromos szobai

szék

(11) 001569 (21) U 98 00310
(54) Többcélú sámfa

(11) 001808 (21) U 99 00332
(54) Mozgatószerkezet, fõleg összecsukható biztonsági rácsszerkeze-

tek mozgatására

(11) 001866 (21) U 99 00330
(54) Tartószerkezet fõleg világítótestek számára

(11) 001919 (21) U 99 00329
(54) Biztonsági rácsszerkezet

(11) 001934 (21) U 99 00333
(54) Szerkezet nyílás lezárására és/vagy belsõ terek elsötétítésére

(11) 001937 (21) U 00 00142
(54) Gépjármûlopás-gátló

(11) 002000 (21) U 00 00339
(54) Javított tulajdonságú gázpalack

(11) 002017 (21) U 00 00348
(54) A vizen gyors járást biztosító hajtószerkezet jármûvek számára

(11) 002070 (21) U 00 00359
(54) Négyszög keresztmetszetû oszlopra rögzíthetõ tartószerkezet

(11) 002071 (21) U 00 00351
(54) Térhatású képinformációval ellátott kártya

(11) 002286 (21) U 01 00318
(54) Rádió-távirányítással mûködtetett közlekedésilámpa-vezérlõ be-

rendezés

(11) 002331 (21) U 01 00312
(54) Csomó-, masnirögzítõ elõnyösen cipõfûzõk számára

(11) 002625 (21) U 02 00349
(54) Billenthetõ fedélszerkezet aknákhoz vagy egyéb lefedendõ épít-

ményekhez, különösen szerelõaknák lefedéséhez

(11) 002756 (21) U 03 00301
(54) Kapcsolási elrendezés nagy induktivitású fogyasztók áramtranzi-

ensének elhárítására

(11) 002848 (21) U 03 00316
(54) Levegõ sótartalmát dúsító sóinhalátor

(11) 002954 (21) U 04 00289
(54) Hajrögzítõ gyûrû

(11) 002993 (21) U 04 00293
(54) Hordozható, változtatható hõfoktartást biztosító termoszpalack-

berendezés

A rovat 20 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom
újra érvénybe helyezése NB3K

(11) 002736 (21) U 03 00289
(54) Szappanbuborékot fúvó reklámeszköz

(11) 003029 (21) U 04 00277
(54) Kapunyitó motort vezérlõ szerkezeti elrendezés

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása NF3K

(11) 001592 (21) U 98 00306
(54) Eszköz lépcsõszõnyeg kiszabásához

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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