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OPIS WZORU ZDOBNICZEG O

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.08.2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest front meblowy, który
wchodzi w skład zestawów meblowych : pokojowych, systemowych,
jest stosowany w różnego rodzaju szafkach stojących zwanych
witrynami.
Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać płyty czołowej
drzwiczek, przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii,
kolorystyce, zmierzająca do osiągnięcia celów ' estetycznych.
Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na: fotografiach
załączonych do wniosku przedstawiających front meblowy w widoku
z przodu . Płyta czołowa frontu meblowego ( ramki bocznej witryny)
według wzoru zdobniczego jest wykonana z płyty MDF oklejonej
folią PVC.
Zdobienie frontu meblowego obejmuje frezowanie-wycięcie
profilu w postaci okienek w szerokiej płaszczyźnie drzwi.
Ten rodzaj zdobienia dotyczy drzwi witryny. Ze względu na stałą
odległość frezowanego wzoru od krawędzi zewnętrznych frontu

meblowego, wraz ze zmianą wymiarów szerokości i/lub wysokości
elementu zmienia się szerokość i/lub wysokość wykonywanego
wycięcia. Kształt profilu na przekroju poprzecznym stanowi wycięcie
prostopadłe
do powierzchni frontu o grubości ok. 1 mm przechodzące następnie
w zaokrąglenie będące ćwiartką okręgu i zajmujące pozostałą grubość
frontu.
Kształt powstałych poprzez wycięcie okienek ramiaków na
przekroju poprzecznym pozostaje bez zmian. Cztery dolne stanowiące
dwie pary spośród sześciu wyciętych w płaszczyźnie frontu okienek
mają kształt prostokątów z lekko zaokrąglonymi narożnikami .Górne
dwa okienka stanowiące jedną parę w dolnej części mają również lekko
zaokrąglone narożniki , identycznie jak okienka niżej ( patrz
fotografie), natomiast w górnej części tych okienek został wykonany
wzór w postaci dwóch łączących się ze sobą łuków, przy czym okienko
lewe stanowi lustrzane odbicie okienka prawego i odwrotnie.
Cały front ma kształt prostokąta, ze ściętym lekkim łukiem
prawym górnym narożnikiem w przypadku frontu lewego (patrz
fotografia nr.l ) i ściętym lekkim łukiem lewym górnym narożnikiem
w przypadku frontu prawego ( patrz fotografia nr.2 ).

ZASTRZEŻENE OCHRONN E

Front meblowy wykonany z płyty MDF oklejonej folią PVC,
znamienny tym, że na powierzchni czołowej czyli w płaszczyźnie ma
wycięte okienka, cztery dolne o kształcie prostokątów i dwa-górne ze
wzorem w górnej części okienka jak pokazano na załączonych
fotografiach. Dla zastrzeżenia istotny jest kształt wyciętego w
płaszczyźnie profilu i kształt całego frontu.

