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Twórcy wzoru zdobniczego: Paweł Bach

Kanapa rozkładana
Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 14 sierpnia 2001r.
Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kanapa rozkładana składająca
się z podstawy, rozsuwanego stelaża, siedziska, oparcia tylnego i podłokietników w postaci poduszek.
Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie poszczególnych elementów tapicerskich, układzie
linii, fakturze materiału i kolorystyce elementów kanapy.
Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony za załączonej fotografii, na której fig. 1 - przedstawia kanapę rozkładaną w widoku z przodu,
fig. 2 - przedstawia kanapę rozkładaną w widoku z boku.
Kanapa rozkładana według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym,
że oparcie tylne w kształcie prostokąta o zaokrąglonych bokach ma lamówkę

na obrzeżach oraz przylegające do oparcia dwie poduchy zbliżone kształtem
do prostokątów o zaokrąglonych zewnętrznych bokach, które mają wypustkę
wzdłuż obrysu trzech boków. Podłokietniki ma w postaci poduch w kształcie
klina o przekroju trójkąta prostokątnego, zaś siedzisko w kształcie prostokąta
na obrzeżach ma wypustkę. Podstawa w widoku z przodu ma kształt prostokąta, który po bokach ma pionowe paski, a na środku wycięcie w kształcie
prostokąta o zaokrąglonych bokach wykończone jest ozdobną ramą rozszerzającą się na końcach, zaś podstawa w widoku z boku ma wybranie w kształcie wycinka koła.
Lamówka oparcia tylnego, część przednia poduch oparcia tylnego,
podłokietniki, wypustka siedziska oraz elementy podstawy ma w jednym
kolorze, zaś oparcie tylne, część tylną poduch oparcia tylnego, siedzisko, pasy
boczne i wycięcia podstawy ma w drugim kolorze, zaś wypustki poduch
oparciatylnegoma w jednym z tych kolorów.
Kanapa rozkładana może być pokryta materiałem o dowolnej fakturze,
w jednym lub w dwóch zharmonizowanych ze sobą kolorach.
Zastrzeżenia ochronne
1. Kanapa rozkładana składająca się z podstawy, rozsuwanego stelaża,
siedziska, oparcia tylnego i podłokietników znamienna tym, że oparcie
tylne w kształcie prostokąta o zaokrąglonych bokach ma lamówkę na
obrzeżach oraz przylegające do oparcia dwie poduchy zbliżone kształtem
do prostokątów o zaokrąglonych zewnętrznych bokach, które mają
wypustkę wzdłuż obiysu trzech boków, a podłokietniki ma w postaci
poduch

w kształcie klina o przekroju trójkąta prostokątnego,

zaś

siedzisko w kształcie prostokąta na obrzeżach ma wypustkę, natomiast
podstawa w widoku z przodu ma kształt prostokąta, który po bokach ma
pionowe paski a na środku wycięcie w kształcie prostokąta o

zaokrąglonych bokach, wykończone ozdobną ramą rozszerzającą się na
końcach, zaś podstawa w widoku z boku ma wybranie w kształcie
wycinka koła jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2.
2. Kanapa rozkładana według zastrz. 1 znamienna tym, że lamówka oparcia
tylnego, część przednia poduch oparcia tylnego, podłokietniki, wypustka
siedziska oraz elementy podstawy ma w jednym kolorze, zaś oparcie tylne,
część tylną poduch oparcia tylnego, siedzisko, pasy boczne i wycięcia
podstawy ma w drugim kolorze, zaś wypustka poduchy oparcia tylnego
ma w jednym z tych kolorów jak to przedstawiono na załączonej
fotografii, fig. 1 i fig. 2.
3. Kanapa rozkładana według zastrz. 2 znamienna tym, że może być pokryta
materiałem o dowolnej fakturze, w jednym lub w dwóch zharmonizowanych ze sobą kolorach jak to przedstawiono na załączonejfotografii,fig.
1 i fig. 2.
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