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własności
z2004 r. Nr 33,poz.286) zostałoudzielonęnatzęcz..
''A3 PRODUCENT FLAG', M.Szymura,P.GadomskiSpółkaJawna,
Gliwice, Polska

PRAWO Z REJESTRACJI
NR 10416
wZoRU PRZEMYSŁoWEGO PT.
Element reklamowy

przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym
a
wlaczonym do niniejszego świadectw
Warszawa,20O7-0|-O9

Z upoważpienia
,Prezęsa

a,^d.,
[ł. c,,+

WćłndaSztc'nderaIł'IIFEREI\TDA-R,Z

0 0 e2 27

Element rekłamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element rek}amowy,
wykonany z dowolnego materiafu, w Ęm korzystnie z materiatu
tekĘlnego w postaci flagi, a element reklamowy moie być w postaci
wielkogabarytowejlub małogabarytowej.
Element reklamowy wedfug wzoru przemysłowegoptzeznaczonyjest
do stosowaniaw formie reklamy, dzięki umieszczaniuna nim napisów
i elementów graficmych oraz wykorzysĘwany może być wewnątrz
pomieszczen w formie wielko- i mało gabarytowej otaz na zewnątrz,
korzystniew postaciflag umieszczanychna masztach.
Element reklamowy wedfug wzoru przemysłowegoprzedstawiono
w materialeilustracyjnyffi, gdzie:
fig. 1 . przedstawiaelementw postaci nieregularnejfigury geomeĘcntej,
w kształcie zbliżonym do wizerunku skrzydła owada, którego
dłuższeboki są o rózrrej dfugościi wzajemnie skośne,a jeden
z dwóch krótkich boków jest znaczrriewyoblony, natomiastdrugi
jest prosĘ;
fig.2 - przedstawiaelementw postacinieregularnejfrgurygeometrycznej,
w kształcie zb|iżonym do wizerunku skrzydła owada
i zawierający przeszycia, którego dłuzsze boki są o róznej
i wzajemnieskośne,
ajeden z dwóch krótkich boków jest
dtugości
znacnńe wyoblony, natomiastdrugi jest prosĘ.
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Wykaz odmian wzoru przemysłow€go:
1 - element reklamowy w postaci nieregularnej figtty geometrycznei,
skrzydła owadao
do wizerunku
w kształcie zbliżonym
l.tó.ej dwa dłuższe boki o różrrej dfugości są wzajemnie skośne
i przechodząw znacznie wyoblony jeden z krótkich boków, a drugi
krótki bok jest prosĘ;
2 - element reklamowy w postaci nieregularnej fig.'ry geomeĘcznej,
w ksńałcie zblriinnym do wizerunku skrzydła owada, któĘ dwa
dtuzsze boki o ńimej długościsą wzajemnie skośnei przechodzą
w Zfiacznie wyoblony jeden z krótkich boków, a drugi krótki bok jest
prosĘr, natomiast wzdłuz krótszego z dłuzszych boków oraz
krótkiego, znaczrl\ewyoblonego boku, zrrajdujesię przeszycie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na Ęm, że element
reklamowy ma postać nieregularnej fig,'ry geometrycznej, w kształcie
zbliżonym do wizerunku skrzydła owada, któ.ej dwa dtuŻsze boki
o ńinej długości, Są wzajemnie skośne i przechodzą w znacznie
wyoblony jeden z dwóch krótkich boków, a drugi krótki bok jest Prost,
natomiast wzdtuŻ krótszego z ółuższych boków oraz krótkiega znaczrńe
wyoblonego boku, moze znajdować się przeszycie.
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