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Butelka
Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 08.08.2001r.
Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona szczególnie do
napojów alkoholowych.
Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.
Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach na
których fig. 1 - przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawia
widok butelki z boku, fig. 3 - przedstawia widok z przodu odmiany butelki oraz
fig. 4 - przedstawia widok z boku tej odmiany butelki
Jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2 - butelka będąca przedmiotem wzoru
zdobniczego - charakteryzuje się tym, że jej szyjka zakończona u góry
gwintowanym nadlewem posiada kształt zbliżony do walca, który poniżej łukiem
wewnętrznym łączy się z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki
Kryza ta jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą
część butelki - tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadłew czołowy, którego

kontury mają kształt litery „V" o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci
lekko sfezowanych łuków. Ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki
tworząc symetrycznie
lekko s&zowany.

na każdym boku półkolisty łuk wygięty w górę i również

Z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków

nadlewów

czołowych, wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury
łukowatych,

lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o

skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej wierzchołków

wierzchołku
nadlewów

czołowych.
Zasadnicza, środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części w pobliżu podstawy - łagodnymi łukami tworzącymi kontury linii falistej zwiększa
swą średnicę, następnie zmniejsza i powtórnie zwiększa do średnicy większej od
średnicy zasadniczej, środkowej części butelki - po czym łagodnym łukiem schodzi
do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki
Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 3 i fig. 4 - posiada odmiennie
ukształtowaną S2gjkę oraz podstawę butelki. Szyjka ta, zakończona u góry
gwintowanym nadlewem, ukształtowana jest zmiennymi promieniami tworzącymi na
jej wysokości kontury linii felistej o największej średnicy w części środkowej
szyjki, najmniejszej przy połączeniu z gwintowanym nadlewem i nieco większej przy połączeniu z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki Natomiast kryza
jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część butelki
- tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadkw czołowy, którego kontury mają
kształt litery „V " o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci lekko
s&zowanych łuków. Ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki tworząc
symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty w górę i również lekko
s&zowany. Z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków nadlewów czołowych
wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury łukowatych,
lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i
schodzącym

nieco

poniżą

wierzchołków

nadlewów

czołowych.

Zasadnicza

środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu
podstawy - łagodnym łukiem zwiększa swą średnicę, - po czym kulistym łukiem
schodzi do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki

Zastrzeżenia ochronne
1. Butelka z szyjką zakończoną u góry gwintowanym nadlewem, znamienna tym,
że szyjka posiada kształt zbliżony do walca, który poniżej łukiem wewnętrznym
łączy się z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki, przy czym kryza ta
jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część
butelki tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czołowy, którego
kontury mają kształt litery „V " o rozchylonych na zewnątrz ramionach w
postaci lekko sfazowanych łuków i

ramiona te łączą się na ściankach

bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty
w górę i również lekko sfazowany, przy czym z łuków tych, nieco powyżej
wierzchołków nadlewów czołowych wyprowadzone są nadlewy boczne, z
których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz
ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej
wierzchołków nadlewów czołowych, natomiast zasadnicza, środkowa część
butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy
łagodnymi łukami tworzącymi kontury linii falistej - zwiększa swą średnicę,
następnie zmniejsza ją i powtórnie zwiększa do średnicy większej od średnicy
zasadniczej, środkowej części butelki - po czym łagodnym łukiem schodzi do
podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki, jak pokazano na rysunku fig.
1 i fig. 2.
2. Butelka z szyjką zakończoną u góry gwintowanym nadlewem, znamienna tym,
że szyjka ukształtowana jest

zmiennymi promieniami tworzącymi na jej

wysokości kontury linii falistej o największej średnicy w części środkowej
szyjki, najmniejszej przy połączeniu z gwintowanym nadlewem i nieco większej
przy połączeniu z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki, przy czym
kryza ta jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą
część butelki - tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czołowy,
którego kontury mają kształt litery „V" o rozchylonych na zewnątrz ramionach
w postaci lekko sfazowanych łuków i ramiona te łączą się na ściankach
bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty

w górę i również
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tych,
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nadlewów czołowych wyprowadzone są nadlewy boczne, z

których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz
ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej
wierzchołków nadlewów

czołowych,

natomiast

zasadnicza

środkowa

część

butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy łagodnym łukiem zwiększa swą średnicę, po czym kulistym łukiem schodzi do
podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki, jak pokazano na rysunku fig.
3 i fig. 4.
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