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Opis wzoru przemysłowego
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krosno malarskie, dla nowego typu podobrazia
i naciągu płótna malarskiego na nim w czterech odmianach wzoru, sklasyfikowane według klasyfikacji
lokarneńskiej w klasie 06–07 pod numerem bazowym 06070730 i numerze seryjnym polskim L00125,
w postaci wyprofilowanej listwy sosnowej lub listwy z MDF metodą skrawania albo tłoczenia
opatentowaną metodą z Patentu PL NR 199684 – służące do składania ram podobrazia, obrazów,
plakatów, blejtramów i innych oraz osadzania w nich nowego rodzaju naciągu i zapięcia płótna
malarskiego na nim w sposób rozbieralny i konfigurowany dowolnie.
Istotą wzoru i jego czterech odmian jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego
skończonej listwy krosna nadany przez wspólny element półwałka na stronie wierzchniej listwy krosna
czy złożonej ramy, różniący się w kolejnych odmianach wzoru jedynie kształtem ich podstawy i części
spodniej listwy lub ramy.
Przedmiot wzoru i jego kolejnych odmian z cechą wspólną części wierzchniej w postaci
półwałka został uwidoczniony w rysunku na którym ponumerowane figury od 1 do 4 przedstawiają
cztery kolejne odmiany wzoru w przekroju poprzecznym krosna wraz z wektorowym wyznaczeniem
kształtu i obrysu, wyznaczonego od punktu „A” do punktu „B” ze wskazaniem części wspólnej czterech
odmian wzoru wyznaczonych od punktu „C” do punktu „D” w kierunku ruchu wskazówek zegara. Nowe
kształty kolejnych odmian wzoru przemysłowego zostały stworzone na potrzeby zastosowania w nich
nowego rodzaju zapięcia i mocowania na złożonej z obrobionych i zaciętych pod skosem 4 listew
krosna złożonego w ramę podobrazia na którym zostanie naciągnięte płótno malarskie w miejsce
znanego dotychczas i obecnie stosowanego mocowania trwałego płótna za pomocą typowych
zszywek. Wszystkie przedstawione odmiany wzoru przemysłowego znajdują i będą miały
zastosowanie w przemysłowej produkcji listew ram krosna, listew ram do obrazów, listew do ram
plakatów i innych tego typu produktów gabarytowych w stanie skończonym w których ze względu na
ich przestrzenność logistyczno-transportową będzie istnieć możliwość ich transportu w stanie
rozebranym poprzez oddzielenie płótna malarskiego czy skończonego obrazu od ram krosna również
rozbieralnego.
Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego czterech odmianach to cechy postaciowe które
wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych juz wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji
poprzez ukształtowanie odmienne obrysu konturowego listwy krosna w przekroju pionowym
poprzecznym stanowiącym o odmienności kształtu każdej z czterech odmian wzoru, wyznaczonej linią
zewnętrzną konturową poprowadzoną w kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu „A” do punktu
„B” w jego kolejnych odmianach jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4.
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Ilustracja wzoru
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