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مراجعه کنیدmy.ssaa.ir ** جهت تصدیق اقالم اطالعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی

امضاء: ١٤٠١/٠٣/٢٢ تاریخ: فائزه گل رخساري رئیس اداره طرح صنعتی:

** در صورت تعددطراحان،  مالکان ، نشانی و یا تغییرات،  مراتب به شرح مندرج در پیوست  گواهینامه میباشد.

شماره ثبت طرح صنعتی: ١٣9١٥٠١٤٠٠٠٢٠١٢١٠٥7٨٤شماره اظهارنامه طرح صنعتی:

١٣9١/٠٦/٠١تاریخ ثبت طرح صنعتی:١٣9١/٠٤/٢9تاریخ ثبت اظهارنامه طرح:

کاال: ظرف ایمنی جمع آوري پسماندهاي تیزوبرنده پزشکی مدل مکعبی ٢.5 لیتري (سیفتی باکس)

طبقه/طبقات بین المللی: 9

توصیف طرح صنعتی: ظرفی به شکل مکعب مستطیل با مقطع مربع که ابعاد مقطع مربعی از کف به باال کمی افزایش می یابد. تمامی گوشه هاي آن

منحنی میباشد و داراي دوقسمت اصلی بدنه و درب است. در باالي بدنه یک دستگیره و یک گیره ي ? شکل قرار دارد. درب سیفتی باکس از یک قسمت

ثابت و یک قسمت چرخان تشکیل شده است. قسمت چرخان به صورت یک استوانه با ارتفاع کم می باشد . قسمت ثابت درب ، داراي پایه ي مربع و یک

قسمت استوانه اي شکل می باشد. ابعاد پایه ي قسمت ثابت درب به صورت پلکانی افزایش یافته و درب از این قسمت بر روي بدنه قرار می گیرد. قسمت

چرخان درب به صورت کالهک بر روي قسمت ثابت درب قرار می گیرد . دهانه ي کلیوي شکل سیفتی باکس بر روي قسمت ثابت درب قرار دارد و

شیارهایی جهت تسهیل جداسازي انواع سر سوزن گوشه ي آن تعبیه شده است. قسمت چرخان درب نیز داراي دهانه کلیوي شکل می باشد . بدنه ي قسمت

چرخان درب، به صورت کنگره اي شکل می باشد که موجب تسهیل در بستن درب می شود. بر روي کف سیفتی باکس، یک فرورفتگی مربع شکل با عمق

کم وجود دارد .

مشخصات طرح صنعتی:

مشخصات مالک:

 شرکت پل ایده آل پارس با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ٢0894١، شناسه ملی: ١0١0٢5045١3، نشانی: تهران خیابان استاد مطهري بعد از خیابان مفتح

خیابان جهانتاب خیابان نقدي پالک ١٢ طبقه ١، کد پستی: ١5766357١4، تابعیت جمهوري اسالمی ایران

مرتضی استاد رحیمی ، شماره ملی: ١٢٢95785١١، نشانی: تهران خیابان استاد مطهري بعد از خیابان مفتح خیابان جهانتاب خیابان نقدي پالک ١٢ طبقه ١،

مشخصات طراح:
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