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opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element rek|amowy, wykonany z dowo|nego materiału,
korzystnie z dowo|nego materiału teksty|nego, przy czym e|ement rek|amowy moze byÓ wykorzysty-
wany w postaci wielkogabarytowej lub małogabarytowej d|a celÓw rektamowych, poprzez umies zcza-
nie na nim napisÓw i elementÓw graficznych, a korzystanie z niego moze mieÓ miejsce zarÓwno na
ekspozycjach zewnętrznych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

E|ement reklamowy według Wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na ktÓrym przedsta-
wiono dwu powierzchniowy e|ement rek|amowy W kształcie pionowej figury geometrycznej, ktÓrej po.
wierzchnie mają kształt czworoboku, z gÓrną krawędzią w kształcie juku, puv czYm zewnętrznq kra.
wędŹ stanowi e|astyczny pręt, wprowadzony w tune|, wykonany na zewnętrznym obrzezu tych po.
wierzchni i stanowiqcy jednoczeŚnie ramiona podstawy elementu rek|amowego, natomiast w częŚci
krawędzie obu powierzchni etementu rek|amowego sq wzajemnie połączone

Gechy istotne
Cechy istotne e|ementu rek|amowego według wzoru przemysłowego polegają na tym, ze jest

dwu powierzchniowym elementem rek|amowym W kształcie pionowej flgury geometrycznej, ktorej
powierzchnie mają kształt czworoboku, z gÓrną krawędzią w ksfałcie łuku,- pi=y c=ym zewnętrzną
krawędŹ stanowi elastyczny pręt, wprowadzony w tuneI, wykonany na zewnętznym obrzezu tycn
powierzchni i stanowiqcy jednoczeŚnie ramiona podstawy e|ementu rektamowego, natomiast w częŚci
krawędzie obu powierzchni e|ementu rektamowego są wzajemnie połqczone.
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