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Tytuł wzoru : FRONT MEBLOWY

OPIS W Z O RU 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 : systemowych, sypialnych i
jest stosowany w różnego rodzaju łóżkach.
Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać płyty czołowej,
frontu 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 i na
rysunku przedstawiającym widok frontu w przekroju. Płyta czołowa
frontu meblowego (płyta przednia i płyta tylna łóżka) według wzoru
zdobniczego jest wykonana z płyty MDF oklejonej folią PVC.
Zdobienie frontu meblowego obejmuje frezowanie profilu na
szerokiej oraz wąskiej płaszczyźnie , jak również sam kształt frontu.
Ten rodzaj zdobienia dotyczy frontów łóżek. 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
wzoru. Kształt profilu na przekroju poprzecznym pozostaje bez zmian.
Profil stanowią dwa równolegle do siebie rowki. Zewnętrzny, czyli
bliższy krawędzi frontu ma dno żłobienia o przekroju półokrągłym,
natomiast wewnętrzny ma dno żłobienia o przekroju płaskim z
płaszczyzną skierowaną lekko ku górze. Oba równoległe do siebie
rowki zachodzą na siebie przez co tworzą jeden szeroki profil o
niesymetrycznym kształcie i przekroju. Opisane rowki tworzą na
powierzchni frontu zamknięty wzór, który w górnej części frontu
składa się z trzech łuków: pierwszy skierowany przeciwnie do mchu
wskazówek zegara, stanowiący 1/5 całej szerokości profilu, drugi
skierowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara stanowiący 3/5 całej
szerokości profilu i trzeci identyczny z pierwszym. Niezależnie od
wysokości i szerokości frontu wysokość powstałego na bazie trzech
łuków profilu jest stała. W pozostałej części wzoru rowki biegną po
prostych równoległych do krawędzi zewnętrznych frontu meblowego.
Opisany wyżej front występuje w dwóch wersjach: jako front przedni
łóżka mocowany w miejscu gdzie spoczywają nogi, znamienny tym że
powyżej opisanefrezowanieprofilu na płaszczyźnie zajmuje całąjego
powierzchnię i każda z krawędzi profilu znajduje się w równej
odległości od krawędzi frontu, odległość ta jest stała (patrz fotografia
nr.l ) i jako front tylny łóżka mocowany w miejscu gdzie spoczywa
głowa, znamienny tym że powyżej opisane frezowanie profilu na
płaszczyźnie zajmuje około 1/3 powierzchni całego frontu i znajduje
się tylko w jego górnej części ( patrz fotografia nr.2). Kształt frontów,
zarówno przedniego jak i tylnego jest identyczny z wyfrezowanym na
nich wzorem z tą różnicą że w obu górnych narożnikach frontu został
wprowadzony dodatkowo jeden łuk zgodny z kierunkiem obrotu
wskazówek zegara (patrz fotografia nr. 1 i nr.2).
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Front meblowy wykonany z płyty MDF oklejonej folią PVC,
znamienny tym, że na powierzchni czołowej czyli w płaszczyźnie ma
wyfrezowany wzór w postaci szerokiego profilu wykonanego dwoma
różnymi frezami poprzez nałożenie dwóch równoległych rowków,
tworzących szeroki zamknięty profil, jak pokazano na załączonych
fotografiach. Dla zastrzeżenia istotny jest kształt profilu i jego przekrój
poprzeczny oraz kształt samego frontu.
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