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Sammendrag:
En stol, med ryglæn, sæde og ben er udført som en miniaturemodel til
bl. a. til udstillingsbrug, er fremstillet af genbugsmaterialer.
Genbrugsmaterialerne er tøjklemmedele.
På denne måde kan kendskabet til vigtigheden af udbredelsen af
genanvendelse af materialer udbringes til offentligheden.
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Der er nutildags bredt accepteret i samfundet, at de naturlige ressourcer er
knappe, og at det er ønskeligt at genbruge materialer i vid udstrækning,
således at naturen bl. a. forskånes for C02 udslip.

Det er derfor et formål med frembringelsen at henlede opmærksomheden på
vigtigheden af, at begrænse ressourcespild mest muligt.
Frembringelsens formål tilgodeses ved en stol af den i indledningen til krav 1
angivne,

der

er

karakteristisk

ved,

at

stolen

er

fremstillet

som

en

miniaturemodel af tøjklemmedele.
På denne måde kan stolen, f.eks. ved udstillinger, gøre opmærksom på
vigtigheden af anvendelse af genbrugsmaterialer.

Hensigtsmæssige udførelsesformer af frembringelsen er som angivet i krav 2,
er ryglænet er udført af to vandret forløbende tøjklemmedele og to lodret
forløbende tøjklemmedele, hvor de to vandret forløbende tøjklemmedele er
forbundet til hinanden med om disse opviklet snor, og som angivet i krav 3, er
sædet udført af to vandret forløbende tøjklemmedele, der er forbundet til
hinanden med om disse opviklet snor,

hvor de to vandret forløbende

tøjklemmedele er fastgjort til fire lodret forløbende tøjklemmedele, og som
angivet i krav 4, at stolen har to armlæn, hvor hvert armlæn er fremstillet af
to i forhold til hinanden vinkelretforløbende tøjklemmedele, som er fastgjort til
sædet og ryglænet.
Yderligere

hensigtsmæssige

udførelsesformer for

frembringelsen

er som

angivet i krav 5, at stolen har fire ben, og som angivet i krav 6, at stolen har
to gyngestoleben.

Frembringelsen

skal

tegningen, på hvilken

herefter

nærmere

forklares

under

henvisning

til
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Fig. 1 viser stolen ifølge frembringelsen i en 1. udførelsesform, medens

Fig. 2 viser stolen i en 2. udførelsesform.

Fig. 1 viser en stol, der har et ryglæn, som består af to lodretgående
tøjklemmedele 1, 2 og to vandretg3ende tøjklemmedele 17, 18.
Omkring

tøjklemmedelen

17,

18 er der opviklet

snor,

som

tjener til

understøtning af ryglænet.
Sædet består af i samme plan to tøjklemmedele 12, 13, der er fastgjort til
tøjklemmedele 6,7,8,9. Tøjklemmedelene 12, 13 er opviklet med snor lq4 der
udgøres af en siddeflade .
Endvidere er med 10, 11 betegnet armlæn som er fastgjort til tøjklemmedele
6,7, 8,9.
Med 15, 16 er betegnet tøjklemmedele som er fastgjort til tøjklemmedelene 6,
7,8 9.
Endeligt har stolen fire ben, hvoraf tre er betegnet 17, 18, 19.

Fig. 2 afviger fra fig. 1 ved at den hudover bene har to gyngestolsben 20, 21.
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Brugsmodelkrav

1. Stol med et sæde, et ryglæn og ben, som er ny ved, at stolen er

fremstillet som en miniaturemodel af tøjklemmedele.

2. Stol ifølge krav 1, som er ny ved, at ryglænet er udført af to vandret
forløbende tøjklemmedele og to lodret forløbende tøjklemmedele, hvor
de to vandret forløbende tøjklemmedele er forbundet til hinanden med
om disse opviklet snor.
3. Stol ifølge krav 1 - 2, som er ny ved, at sædet er udført af to vandret
forløbende tøjklemmedele, der er forbundet til hinanden med om disse
opviklet snor, hvor de to vandret forløbende tøjklemmedele er fastgjort
til fire lodret forløbende tøjklemmedele.
4. Stol ifølge krav 1 - 3, som er ny ved, at stolen har to armlæn, hvor
hvert armlæn er fremstillet af to i forhold til hinanden vinkelretforløbende
tøjklemmedele, som er fastgjort til sædet og ryglænet.
5. Stol ifølge krav 1 - 4, som er ny ved, at stolen har fire ben.
6. Stol ifølge krav 1 - 4, som er ny ved, at stolen har to gyngestoleben.

oK 2015 00132 U3

.

-

C)

u-

--

--------

--- ----------------- ----------------

