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Element reklamowy

Przedmioterr ltrrcrrł p'rzemysłorrego jsst elełnerrt reklamoury', wykonany

z dowolnego matgriatą korłystnie z dolvolnego matgiału bkstylnego' przy

czym element reklarrowy możp być @ w postaci

wielkogabarytowej lub małogabarytowej dla celÓw reklamowych, tr,oprzęz

umieszczarrie na nim nryisow i elementCIltr graficmycĘ a ko'mystarrie z niego

może miec rniejsce zarÓwno na ekspozycjach zernrrrętrarych' jak

i w pomieszczeniach zamkniętych.

Element reklarnowy według utzonr przemysłowego przgstawiono na

rysunku, na ktÓrym:

fig. 1 - pmedstawia jednopowierrchniowy element reklamorły w kształcie

poziomego owalu, ktorego zev*nęffią krawędź stgttol'vi elastyc7śIy pĘt,

wprowadzony lry firrel, w5rkonany na ze.rłrrręFanym Dbreż.ł elementu

reklamowsgo;

fig. 2 - przedstawia jednopowierchniowy element reklamo\Ąry w kształcię

pionowogo owalu, ktÓrego rewnętrarąkrawędź gtanowi elastyczny PĘt,



vqprowdffiy w fireŁ wykffiy rta tnlaęłryĘ}'t fusffi elemenfu
reklanrowego;

fig.3 -prxxawiai@kxłryl eIffi wks*ałcie
okę$', Ict$rego ffis.mą,krsnĘdź $es\fi e}wtycary pfis' urprowadxony
w t$nel, wybnsrry ils Eewn#antrm obłzein clm61rr reŁ1aaro*tgo;

fig. 4 _ pmdsf,awia elgtłffi łr*lmłr. ęr lrsdałcie
poziamych *wa}i, ktÓrys.h Eff'rryeą l&E.ssf sffiwi elastycany Pr*t,
vprouradmny w firnel, w5&many na reumęfia5m &zefn tyeh ounali, przy
cnym w c@i hłw$dzia ghr r'?ystnrh po'rria.rcfu*i strsfi'pffił *lanrowego
sąurejemrrig połryzone;

fig. 5 - pr*xa.słia dsnĘffi.is"f,hnienłr elegrmt reHmorry w ksa*ałcie
pionoqtr.ck ovrdi" kteĘr$e r*YrĘ{raą'kwęd* st*ffi,iyi tł**rycwry Pr*'
uprourdzony ur fuoc| urytwy ffi uewnęffiym 65g*tł rysh orłnalin pr74y

cTyru w srysci kmędzie ohl owalnych prritmłrni glefiIffiŁr *k|nrnori,ego
sąumjwrrie połqpzone;

fig. 6 - prd*e$ie dnnryo*'ierzcbia*y element r.ektm6,!łry w ks*ałcie
okręgÓw, ktńryc& rernn$-.xąkf6w* stffi$wi e}*srymly ffi urymowdrcny
w t$reŁ .nrykmny Bs aexmętrzu3rm &eel u,ctr e6Órł, pĘry sĘ5m
w części bffsgi$ okl utw.ą#rych pwio łrrri elenreffil rcHanrorłrcgo są
r'rzajemnie poĘcrcne.
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WzÓr pruemysłowy obejmuje odmiany elernenfu reklamorłrego w postaci:

1 - jednopolil.ierzchniowegs ęIemenfu reHamowego w ksz*ałcie poziomego

owalu, ktorego zewrętraną łrrawędź starrowi elastycxry pręt, vprowadzony
w tunel, wykonany na zewnęffirym obwnźaeelementu reklamowego;

2 - jednopowięrzclrniowego elemerrtu reklamoweg$ w kształcie pionowego

owalu, ktÓrego zewnęffią kawędz starrorri elastycftly pręL lłprowadzony

w tunel, wykonany na zevrrętranym obruehlelementu reklamowego;

3 jednoporxiera},r slrego elernenfu reklamowego ur kształcie okręgu,

ktÓrego zewnętmrą lmrvędz stanowi elastycfrry pręt, vprowadzorry w funelo

wykonany na zewnęfrzrrym obruehlelernenfir reklamowggo;

4 dwuporłrierrchniou/ego elernenfu reklamorrego Ił' ksz*ałcie poziomych

owali, ktÓrych zewnęilatą lmwędź stanowi elastyczny pręL uprowadzony
w tunel, uykonany na zewnęfranym obrzezu tych owali, pr2ry szymw części
krawędzię obu owalnych powieruchni elementu reklamowogo są wzajemnie
połączone;

5 dwłĘowierrc)lrlriowego elemenfu reklamowego w ksz*dcie piołrowych

owali, ktorych zewnętrzrrą krawędz stanowi elastyc W|y pĘt, uprowadzony
w tunel, wykonany na zewnętrzn5mr obrzezu tych owatri, pr7,y czym w części
krawędzie obu owalnych powierzchni elernentu rcklamowego są
wzajemnie połąpzone;
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6 dwupowierzchniowego elemenfir reklarrrorn,Ęgo w kształcie okręgÓw,

ktÓrych z.ewnętrwtąŁ,ławędż starrowi elastyczny pręt, rnprowadzony w tunel,

wykonany na zerłnętrzrrym obtzr:żlu tych okręgÓw, ptry ł,r,ym w części

krawędzie obu okrqglych powierzchni elernentu reklanrowego są wzajemnie

połączone.

Cechy istome elementu reklamorrego wedtug wzoru

przemysłowego polegają na tym, ze w elemencie reHarrrowym w kształcie

owalu albo okęg11 zewnętrmą jego krawęlź stanowi elastycany pręt,

wprowadzony w tunel, wykonany na zewnęfizrrym ObrueźAI elemenfu

reklamowego, ptzy cTym element reklamowy jest je&ropołr,ierzchniowy

w kształcie poziomego albo pionowego owalrą albo jest w kształcie olrręgun

albo ełement rgk|amowy jest dwupowiemchniowy' ktÓrego powier,zchnie są

w kształcie poziomych albo pionowych owali albo są }v kształcie okręÓw,

natomiast w durrryowierzrhniowym elemencie reklalrrow)m' kravrędzie obu

jęgo powierzchni sąw części wzajemnie pdączong.

W
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