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(54) Назва корисної моделі: 
 
ВЕНТИЛЬОВАНА МІЖПОВЕРХОВА ФАСАДНА СИСТЕМА "КЕФСВОК-5"  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Вентильована фасадна система, що містить опорні профілі для кріплення системи до фасаду будинку, 
систему несучих профілів, що закріплені на опорних профілях, і несучі елементи для закріплення на них 
облицювальних елементів, яка відрізняється тим, що опорні профілі розміщені на кожному міжповерховому 

перекритті по периметру фасаду будинку, причому кожний з опорних профілів виконаний у вигляді 
кронштейна, крім того, система несучих профілів виконана у вигляді закріплених на кронштейнах 
горизонтальних профілів і закріплених на останніх вертикальних профілів, причому несучі елементи розміщені 
на вертикальних профілях і виконані у вигляді трапецієподібних профілів з подвійними гачками, що розміщені 
з можливістю утворення горизонтальних поясів для підвішування на кожному з них одного шару 
облицювальних елементів, причому на останніх з внутрішнього боку виконані пази за розмірами, що дають 
можливість фіксації в них гачків трапецієподібних профілів за рахунок пружних властивостей матеріалу, з 
якого виконані останні. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 3762200618. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки. 

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 

 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

25.06.2018   


