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Elernent reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element reklamowy,
wykonany Z dowolnego materiafu, w Ęm korzystnie z materiału
teksĘlnego w postaci flagi, a element rek}amowy moie byó w postaci
.
wielkogabarytowejlub małogabarytowej
E}ementreklamowy wedługwzoru przemysłowegoprzeznaczonyjest
do stosowaniaw formie reklamy, dzięki umieszczaniuna nim napisów
i elementów graficznych ofaz wykorzysĘwany moze byó wewnątrz
pomieszczen w formie wielko. i mało gabarytowej oraz na zev,łnątrz,
korrystniew postaciflag umieszczanychna masńach.
Element reklamowy wedfug wzoru przemysłowegoprzedstawiono
w materialeilustraryjilyffi,gdzie:
fig. 1 - przedstawia element w kształcie nieregularnego czworoboku
z lekko wyoblonym jednym krótkim bokiem i nieznaczrńe
ukośnymdrugim krótkim bokiem;
fig. 2 . przedstawia element w kształcie nieregularnego czworoboku
Z lekko wyoblonym jednym krótkim bokiem i niezracznie
ukośnymdrugim krótkim bokiem, zawierający ptzeszycia;
fig. 3 - przedstawiaelement w kształcienieregularnegoczworoboku
Ze zfiaczniewyoblonymjednym krótkim bokiem;
fig. 4 - przedstawia element w kształcie nieregularnego czworoboku
zę Znacru|iewyoblonym jednym krótkim bokiem' zawierający
przeszycia.
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lMykaz odmian wzoru przemysłowego:
1 _ element reklamowy w ksńałcie nieregulamegocnvoroboku, którego
dwa dfuższe boki o róznej długościsą wzajemnie równoległe,
natomiast jeden z dwóch krótkich boków jest lekko wyoblony,
a drugijest niemacznieukośny;
2 - e}ementreklamowy w kształcienieregulamegoczworoboku, którego
dwa dfuższe boki o rómej dfugościsą wzajemnie równoległe,
natomiast jeden Z dwóch krótkich boków jest lekko wyoblony,
wzdłuŻkrótszego
a drugi jest niemacznie ukośny,ptz! czym
z dłuiszych boków oraz krótkiego wyoblonego boku zrrajduje się
przeszycie;
3 . elementreklamowy w kształcienieregularnegoczworoboku' któręo
dwa dfuzsze boki o róimej długościsą wzajemnie równoległe,
przy czym krótsry z tych boków przechodzi w znaczrtiewyoblony
jeden z dwóch krótkich boków;
4 - element reklamowy w kształcienieregulamegoczworoboku, którego
dwa dfuższe boki o rómej dfugościsą wzajemnie równoległe,
ptzy crym krótszy z Ęch boków przechodzi w znacznie wyoblony
jeden z dwóch krótkich boków, natomiast wzdtluż krótszego
z dtuiszych boków oraz krótkiego wyoblonego boku znajduje się
przeszycie.

Cechy istotnewzoru przemysłowegopolegająna tym, ze element
reklamowy ma ksztah nieregularnegoczworoboku, którego dwa dfuższe
boki o ńżmej dfugościsą wzajemnie równoległe, natomiast jeden
z krótkich boków jest lekko wyoblony, a drugi krótki bok jest niemacmie
ukośny, albo dwa dłuzsze boki o ńimej dtugości są wzajemnie
równoległe,ptzy czym krótsry z Ęch boków przechodzi w znacznie
wyoblony jeden z dwóch krótkich boków, natomiast wzdtuŻ krótszego
z dt:uŻszych
boków oraz boku krótkiego, lekko albo znacznie wyoblonego,
moze znajdawaósię przeszycie.
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