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Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:
Kosz z pieczywa
Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kosz z pieczywa, konstrukcji ażurowej, służący do
eksponowania ciast i innych wyrobów cukierniczych w czasie

przyjęć, zwłaszcza

weselnych lub w czasie wystaw i pokazów.
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Kosz z pieczywa ma konstrukcję ażurową i służy do eksponowania ciast i innych wyrobów
cukierniczych. Ma on podstawę utworzoną przez płaski krążek pieczywa. Od tej podstawy
odchodzą łukowo w górę pary wałeczków z pieczywa. Wałeczki tworzące pary krzyżują
się z sobą na obrzeżu kosza tworząc w widoku bocznym kształt zbliżony do liter „n",
położonych obok siebie na obwodzie kosza i rozdzielonych pustymi przestrzeniami
zbliżonymi do liter „v". Końce wałeczków tworzących parę, odgięte na obrzeżu kosza na
przemian w prawo i w lewo, łączą się z sobą tworząc pierścieniowe obrzeże kosza. Z tym
obrzeżem |pst połączony, w dwóch leżących na przeciw punktach obrzeża, pałąk uchwytu
utworzony ze spiralnie skręconego w wałek pieczywa. Końce tego pałąka obejmują
obrzeże kosza od dołu tworząc półkoliste uszka wystające ponad obrzeże kosza. Kosz jest
wypieczony na jasqqbrązowy ko|$r o delikatnym połysku powierzchni pieczywa. Spiralne
nierówności pałąka i miejsca połączeń wałeczków w obrzeże kosza stanowią powierzchnie
mocujące dla elementów dekoracyjnych zdobiących kosz.

Zastrzeżenia ochronne
1. Kosz z pieczywa, o konstrukcji ażurowej, do eksponowania ciast i innych wyrobów
cukierniczych, znamienny tym, że od jego podstawy utworzonej przez płaski krążek
pieczywa, odchodzą łukowo w górę pary wałeczków z pieczywa, które to wałeczki,
tworzące pary, krzyżują się z sobą na obrzeżu kosza tworząc w widoku bocznym
kształt zbliżony do liter „n" położonych obok siebie na obwodzie kosza i
rozdzielonych pustymi przestrzeniami zbliżonymi do liter „v", przy czym końce
wałeczków tworzących parę odgięte na obrzeżu kosza na przemian w prawo i w lewo,
łączą się z sobą tworząc pierścieniowe obrzeże kosza, z którym to obrzeżem jest
połączony, w dwóch leżących na przeciw punktach obrzeża, pałąk uchwytu utworzony
ze spiralnie skręconego w wałek pieczywa, tak że końce pałąka obejmują obrzeże
kosza od dołu tworząc półkoliste uszka wystające ponad obrzeże kosza, zaś kosz jest
wypieczony na jasnobrązowy kolor o delikatnym połysku powierzchni pieczywa, jak
pokazano na załączonych zdjęciach,fig.1 i fig.2.
2. Kosz z pieczywa według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że spiralne nierówności
pałąka i miejsca połączeń wałeczków w obrzeże kosza stanowią powierzchnie
mocujące dla elementów dekoracyjnych zdobiących kosz, jak pokazano na
załączonych zdjęciach,fig.1 i fig.2.
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