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OBAL A PRÍREZ NA VÝROBU OBALU

Opis
[0001]

Predložený vynález sa týka obalu pre uloženie tovaru, najmä tyčovitého

tovaru ako cigariet a podobne, zahŕňajúceho prednú stenu a zadnú stenu, bočné
steny spájajúce prednú a zadnú stenu, ako aj spodnú konštrukciu pre vytvorenie
úložného priestoru pre tovar a konštrukciu viečka zahŕňajúcu prednú stenu
viečka, hornú stenu viečka a zadnú stenu viečka, pričom konštrukcia viečka je
cez ohybovú líniu ohybne pripojená ku koncu zadnej steny nachádzajúcemu sa
proti spodnej konštrukcii, pričom na prednej stene viečka je cez ohybovú líniu
ohybne pripojená aspoň jedna prvá prezentačná chlopňa tak, že prvá
prezentačná chlopňa aspoň v uzatvorenom stave obalu dosadá na vnútornú
stranu konštrukcie viečka a na konci prvej prezentačnej chlopne protiľahlom
ohybovej línii je cez ohybovú líniu ohybne pripojená druhá prezentačná chlopňa.
Vynález sa ďalej týka prírezu na výrobu obalu pre uloženie tovaru, najmä
tyčovitého tovaru ako cigariet a podobne.
[0002]

Takéto obaly sú známe vo veľkom počte. Najmä sa v prípade týchto

obalov jedná o skladacie krabičky, ktoré predstavujú veľmi rozšírenú formu
obalov

pre

cigarety

a podobne.

Napríklad

DE 694 18 258 T2

a

DE 101 06 549 A1 opisujú takéto obaly vo forme hranolovitého telesa s
pozdĺžnou osou, pričom na úložné časti na spôsob krabičky je ohybne pripojené
viečko. Tieto obaly majú obvykle takzvaný golier poprípade vnútorný rámik
("Inner Frame"), ktorý je vytvorený ako separátny prvok a je uložený do úložnej
časti obalu. Golier pritom vyčnieva čiastočne von z obalu a má na prednej strane
goliera, ktorá je čiastočne prekrytá prednou stranou úložnej časti, okrajovo
vytvorenou uchopovacou a pohľadovou priehlbinou.
Z WO 2014/097 200 A1, FR 2 940 252 A1, US 5 363 955 A, US 2006/138 207
A1 ako aj DE 73 20 551 U sú známe obaly a prírezy na výrobu týchto obalov,
ktoré sú opísané predvýznakovej časti nároku 1 resp. 12.
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[0003]

Nevýhodné na týchto známych obaloch však je, že u takýchto známych

obaloch je len najmä predná strana krabicovej úložnej časti obalu, totiž takzvaná
čelná plocha, k dispozícii pre natlačenie a/alebo nalepenie dizajnových plôch
a/alebo reklamných plôch a/alebo reklamných oznámení.
[0004]

Úlohou predloženého vynálezu teda je poskytnúť obal vyššie

uvedeného druhu, ktorý zaisťuje zlepšené možnosti nanesenia potlačí a/alebo
dizajnových plôch a/alebo reklamných plôch a/alebo reklamných oznámení.
[0005]

Úlohou predloženého vynálezu ďalej je poskytnúť prírez na výrobu

obalu vyššie uvedeného druhu, ktorý zaisťuje zlepšené možnosti nanesenia
potlačí a/alebo dizajnových plôch a/alebo reklamných plôch a/alebo reklamných
oznámení alebo podobne.
[0006]

Na riešenie tejto úlohy slúži obal so znakmi nároku 1, ako aj prírez so

znakmi nároku 12. Výhodné vytvorenia obalu podľa vynálezu a prírezu podľa
vynálezu sú opísané v príslušných závislých nárokoch. Výhodné vytvorenia obalu
je potrebné chápať ako výhodné vytvorenie prírezu a naopak.
[0007]

Prvý aspekt vynálezu sa týka obalu pre uloženie tovaru, najmä

tyčovitého tovaru ako cigariet a podobne, zahŕňajúceho prednú stenu a zadnú
stenu, bočné steny spájajúce prednú a zadnú stenu, ako aj spodnú konštrukciu
pre vytvorenie úložného priestoru pre tovar a konštrukciu viečka zahŕňajúcu
prednú stenu viečka, hornú stenu viečka a zadnú stenu viečka, pričom
konštrukcia viečka je cez ohybovú líniu ohybne pripojená ku koncu zadnej steny
nachádzajúcemu sa proti spodnej konštrukcii. Pritom je navyše na prednej stene
viečka cez ohybovú líniu ohybne pripojená aspoň jedna prvá prezentačná
chlopňa tak, že prvá prezentačná chlopňa aspoň v uzatvorenom stave obalu
dosadá na vnútornú stranu konštrukcie viečka.
[0008]

Prostredníctvom vytvorenia konštrukcie viečka podľa vynálezu so

zodpovedajúcou prezentačnou chlopňou je získaný obal, ktorý zaisťuje zlepšené
možnosti nanesenia potlačí a/alebo dizajnových plôch a/alebo reklamných plôch
a/alebo reklamných oznámení alebo podobne. Prvá prezentačná chlopňa je pri
otvorení obalu uvedená do zorného poľa užívateľa. Príslušné reklamné
oznámenia sa stanú viditeľnými. Prostredníctvom prvej prezentačnej chlopne
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vyvstávajú dodatočné možnosti zobrazenia a reklám, ktoré doplňujú alebo
nahradzujú dizajnové alebo reklamné oznámenia na prednej strane krabicovej
úložnej časti obalu. Pritom existuje možnosť, aby prvá prezentačná chlopňa bola
na prednej stene viečka otočne ohybne pripojená. Tým je daný pri otvorení
konštrukcie viečka pohyb prvej prezentačnej chlopne od vnútornej strany
konštrukcie viečka v smere k prednej stene obalu. Tým sa prvá prezentačná
chlopňa pri otvorení obalu dostáva veľmi zreteľne do zorného poľa užívateľa.
Miera pootočenia prvej prezentačnej chlopne pritom môže byt definovaná
prostredníctvom vytvorenia, napríklad prostredníctvom tvaru a/alebo veľkosti
línie skladu. Je však tiež možné, aby prvá prezentačná chlopňa bola aspoň
čiastočne zlepená s vnútornou stranou prednej steny viečka. Mimo to môžu mať
prvá prezentačná chlopňa a predná stena viečka vždy aspoň jednu text, tvar
a/alebo motív obsahujúcu plochu vytvorenú ako otvor, a tieto text, tvar a/alebo
motív obsahujúce plochy napríklad tvoria aspoň jeden spoločný otvor. Pritom
môže byť obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej plochy prvej
prezentačnej chlopne plošne menší ako obrys zodpovedajúcej text, tvar a/alebo
motív obsahujúcej plochy prednej steny tak, že oblasť, v ktorej sa text, tvar
a/alebo motív obsahujúce plochy neprekrývajú, tvorí viditeľný rámik okolo
spoločného otvoru. Tým je možné množstvo vytvorení prvej prezentačnej
chlopne a/alebo prednej steny viečka konštrukcie viečka obalu. Ďalej je ku koncu
prvej prezentačnej plochy, protiľahlom ohybovej línii medzi prednou stenou
viečka a prvou prezentačnou chlopňou, cez ďalšiu ohybovú líniu ohybne
pripojená druhá prezentačná chlopňa. Okrem toho je prvá prezentačná chlopňa
s druhou prezentačnou chlopňou aspoň čiastočne zlepená. Okrem toho má prvá
a druhá prezentačná chlopňa vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo motív
obsahujúcu plochu vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar a/alebo motív
obsahujúce plochy tvoria aspoň jeden spoločný otvor. Zvlášť výhodné je
vytvorenie, kedy je prvá prezentačná chlopňa k prednej stene viečka otočne
ohybne pripojená. Okrem toho môže byť obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív
obsahujúcej plochy druhej prezentačnej chlopne vytvorený plošne menší ako
obrys zodpovedajúcej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej plochy prvej
prezentačnej chlopne tak, že oblasť, v ktorej sa text, tvar a/alebo motív
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obsahujúce plochy neprekrývajú, tvorí viditeľný rámik okolo spoločného otvoru.
Takéto vytvorenie je pre pozorovateľa zvlášť výrazné, najmä keď je spoločný
otvor vytvorený ako známe reklamné logo, zvyšuje rozlišovaciu schopnosť obalu.
[0009]

V ďalšom výhodnom vytvorení obalu podľa vynálezu môže byť šírka a

prvej prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi obalu vytvorená väčšia ako
šírka b druhej prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi obalu. Ďalej existuje
možnosť, že na konci druhej prezentačnej chlopne protiľahlom ohybovej línii
medzi prvou a druhou prezentačnou chlopňou je cez ďalšiu ohybovú líniu ohybne
pripojená tretia prezentačná chlopňa. Pritom opäť môže byť šírka b druhej
prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi obalu väčšia ako šírka c tretej
prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi obalu. Tým je bez ďalšieho možné
pripevniť prezentačné chlopne na alebo do konštrukcie viečka. Celkovo existuje
množstvo

možností

vytvorenia

prezentačných

chlopní

alebo

prvkov

prezentačných chlopní, ktoré sú ohybne pripojené na prednej stene viečka obalu.
[0010]

V ďalších výhodných vytvoreniach obalu podľa vynálezu má prvá

a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa na svojej vonkajšej a/alebo
vnútornej strane aspoň jeden text, tvar a/alebo motív obsahujúcu plochu. Do
úvahy prichádzajú najmä textové správy, obrázky alebo tiež farebné plochy. Ďalej
existuje tiež možnosť, že obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej
plochy je aspoň čiastočne tvorený aspoň jednou líniou rezu. Pritom môže byť
uvedená text, tvar a/alebo motív obsahujúca plocha vyrobená pomocou laserovej
energie a/alebo vysekávaním. Tým môžu byť vytvorené zvlášť výrazné reklamné
plochy, ktoré vytvárajú príslušne priesvitné otvory. Priesvitné otvory môžu byť
naviac napríklad uzatvorené pomocou farebnej transparentnej fólie, pre
vytvorenie príslušne farebného a priesvitného efektu.
[0011]

V ďalších výhodných vytvoreniach obalu podľa vynálezu je prvá

prezentačná chlopňa aspoň čiastočne zlepená s vnútornou stranou prednej steny
viečka a tretia prezentačná chlopňa je k nej otočne ohybne pripojená. Vcelku tak
opäť vyvstáva množstvo možností vytvorenia, ktoré výhodne doplňujú a
podporujú reklamný účinok obalu. V tejto súvislosti poznamenajme, že pre
vytvorenie prezentačného prvku, ktorý je ohybne pripojený k prednej stene
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viečka, môžu byť vytvorené tiež viac ako tri prezentačné chlopne. Okrem toho
môžu byť jednotlivé prezentačné chlopne vytvorené tiež viacdielne.
[0012]

V ďalších výhodných vytvoreniach obalu podľa vynálezu je na vnútornej

ploche konštrukcie viečka aspoň čiastočne vytvorená text, tvar a/alebo motív
obsahujúca plocha. Tá môže slúžiť na podporu reklamného oznámenia
poprípade grafického vytvorenia prezentačnej chlopne. Existuje však tiež
možnosť, že na vnútornej ploche konštrukcie viečka je aspoň čiastočne vytvorená
kovovo lesklá farebná plocha. Najmä v príkladoch uskutočnenia vynálezu, v
ktorých prvá prezentačná chlopňa s druhou prezentačnou chlopňou vytvárajú
spoločný otvor alebo v príkladoch uskutočnenia vynálezu, v ktorých prvá
prezentačná chlopňa s prednou stenou viečka vytvárajú spoločný otvor, je
vytvorenie kovovo lesklej farebnej plochy na vnútornej ploche konštrukcie viečka
zvlášť výhodné, pretože to vedie k zrkadlovo lesklému a zvlášť výraznému
vytvoreniu a konceptu reklamy.
[0013]

V ďalšom výhodnom vytvorení môže obal podľa vynálezu pozostávať z

papiera, kartónu alebo plastu. Sú mysliteľné tiež iné vhodné materiály.
[0014]

Druhý aspekt vynálezu sa týka prírezu na výrobu obalu pre uloženie

tovaru, najmä tyčovitého tovaru ako cigariet a podobne, zahŕňajúci prednú stenu
a zadnú stenu, pričom predná stena je cez ohybové línie spojená s príslušnými
bočnými stenami, ako aj spodnou konštrukciou a konštrukciou viečka, pričom
konštrukcia viečka zahŕňa prednú stenu viečka, hornú stenu a zadnú stenu
viečka, a zadná stena viečka je cez ohybovú líniu ohybne pripojená k zadnej
stene viečka. Okrem toho je prírez vytvorený ako jeden kus a zahŕňa aspoň jednu
prvú prezentačnú chlopňu cez ohybovú líniu ohybne pripojenú k prednej stene
viečka. Na konci prvej prezentačnej chlopne protiľahlom ohybovej línii je cez
ďalšiu ohybovú líniu ohybne pripojená druhá prezentačná chlopňa. Okrem toho
sú v zloženom stave prírezu prvá a druhá prezentačná chlopňa aspoň čiastočne
vzájomne zlepené a majú vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo motív obsahujúcu
plochu vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar a/alebo motív obsahujúce
plochy tvoria aspoň jeden spoločný otvor.
[0015]

Prostredníctvom vytvorenia aspoň jednej prvej prezentačnej chlopne
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môže prírez podľa vynálezu výhodne zaistiť zlepšenú možnosť nanesenia potlačí
a/alebo dizajnových plôch a/alebo reklamných plôch a/alebo reklamných
oznámení alebo podobne. Prezentačná chlopňa pritom slúži ako prídavná
dizajnová alebo reklamná plocha, ktoré môže doplniť alebo nahradiť obvyklú
čelnú plochu na prednej strane, to znamená na prednej stene prírezu. Okrem
toho môže byť prvá prezentačná chlopňa v niektorých príkladoch uskutočnenia
vytvorená pohyblivá, to znamená po otvorení obalu a príslušnom pootočení
konštrukcie viečka sa prvá prezentačná chlopňa pohybuje od vnútornej strany
konštrukcie viečka v smere k prednej stene a hneď tak padne do oka. Miera
pootočenia

prvej

prezentačnej

chlopne

pritom

môže

byť

definovaná

prostredníctvom vytvorenia, napríklad prostredníctvom tvaru a/alebo veľkosti
línie skladu.
[0016]

Vo výhodných vytvoreniach prírezu podľa vynálezu je na konci prvej

prezentačnej chlopne protiľahlom ohybovej línii medzi prednou stenou viečka a
prvou prezentačnou chlopňou cez ohybovú líniu ohybne pripojená druhá
prezentačná chlopňa. Pritom môže byť šírka a prvej prezentačnej chlopne kolmo
k pozdĺžnej osi prírezu väčšia ako šírka b druhej prezentačnej chlopne, rovnako
kolmo k pozdĺžnej osi prírezu. Ďalej existuje možnosť, že na konci druhej
prezentačnej chlopne protiľahlom ohybovej línii je cez ďalšiu ohybovú líniu
ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa. Pritom môže byť šírka b druhej
prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi prírezu väčšia ako šírka c tretej
prezentačnej chlopne kolmo k pozdĺžnej osi prírezu. Výhodné vytvorenia šírok
príslušných prezentačných chlopní vedú k tomu, že môžu byť bez ďalšieho
usporiadania vnútri konštrukcie viečka obalu vyrobeného pomocou tohto prírezu.
Ďalej existuje možnosť, že nielen až tri prezentačné chlopne môžu vytvárať
prezentačný prvok ohybne pripojený k prednej stene viečka. Sú možné tiež
ďalšie, prídavné prezentačné chlopne. Okrem toho môžu byť jednotlivé
prezentačné chlopne vytvorené tiež viacdielne. Celkovo existuje výhodne
množstvo možností vytvorenia prezentačného prvku, pozostávajúceho z
prezentačných chlopní poprípade z prvej prezentačnej chlopne, ktorý je ohybne
pripojený k prednej stene viečka.
[0017]

V ďalších výhodných vytvoreniach prírezu podľa vynálezu má prvá
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a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa na svojej vonkajšej a/alebo
vnútornej strane aspoň jednu plochu obsahujúcu text, tvar a/alebo motív.
Príslušné plochy tvaru alebo motívu pritom môžu byť vytvorené ako obrazové
motívy alebo farebné plochy. Sú možné tiež iné dekoratívne tvary. Najmä môžu
byť text, tvar a/alebo motív obsahujúce plochy potlačené. Je však tiež možné, že
obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej plochy je aspoň čiastočne
tvorený aspoň jednou líniou rezu. Pritom môže byť text, tvar a/alebo motív
obsahujúca plocha vyrobená pomocou laserovej energie a/alebo vysekávaním.
Príslušne vytvorené otvory v prezentačných plochách slúžia ako zvlášť výrazné
reklamné alebo spomienkové oznámenia.
[0018]

V ďalších výhodných vytvoreniach prírezu podľa vynálezu prírez

pozostáva z papiera, kartónu alebo plastu. Sú mysliteľné tiež iné materiály.
[0019]

Ďalšie znaky a ich výhody sú zrejmé z opisu prvého aspektu vynálezu,

pričom výhodné vytvorenia prvého aspektu vynálezu je potrebné chápať ako
výhodné vytvorenia druhého aspektu vynálezu a naopak.
[0020]

Ďalšie znaky vynálezu vyplývajú z nárokov, príkladov uskutočnení a

výkresov. Znaky a kombinácie znakov uvedené vyššie v opise, ako aj znaky a
kombinácie znakov uvedené ďalej v príkladoch uskutočnení sú použiteľné nielen
vo vždy uvedenej kombinácii, ale tiež v iných kombináciách, bez toho aby unikali
z rozsahu vynálezu. Predstavuje:
obr. 1

schematické perspektívne znázornenie obalu podľa vynálezu podľa
prvého uskutočnenia v otvorenom stave;

obr. 2

schematické perspektívne znázornenie obalu podľa vynálezu podľa
obr. 1 vo viac otvorenom stave;

obr. 3

schematické perspektívne znázornenie obalu podľa vynálezu podľa
obr. 1 v otvorenom stave s vyklopenou prezentačnou chlopňou; a

obr. 4

schematické znázornenie prírezu nie podľa vynálezu podľa ďalšieho
uskutočnenia.

[0021]

Obr. 1 predstavuje schematické perspektívne znázornenie obalu 10 pre

uloženie tovaru v otvorenom stave. Obal 10 pritom slúži najmä na uloženie
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tyčovitého tovaru ako napr. cigariet a podobne. Je tu vidieť, že obal 10 má prednú
stenu 12 a zadnú stenu 14, bočné steny 16, 18 spájajúce prednú a zadnú
stenu 12, 14, ako aj spodnú konštrukciu 20 pre vytvorenie krabicovej úložnej
časti 66. Okrem toho zahŕňa obal 10 konštrukciu 22 viečka pre uzatvorenie
úložnej časti 66. Pritom je konštrukcia 22 viečka výklopne spojená so zadnou
stenou 14 cez ohybovú líniu 92 na hornom, tzn. protiľahlom spodnú
konštrukciu 20 a smerom nahor otvorenom, konci úložnej časti 66. V spodnej
konštrukcii 20 je ďalej príkladne znázornené dno 24 na spodnej strane. Ďalej je
tu vidieť, že obal 10 je vytvorený vo forme hranolovitého telesa. V znázornenom
príklade uskutočnenia je obal 10 vytvorený vo forme kvádru. Sú však možné aj
iné formy.
[0022]

Ďalej je tu vidieť, že konštrukcia 22 viečka má prednú stenu 30 viečka,

hornú stenu 28 viečka a zadnú stenu 26 viečka, pričom zadná stena 26 viečka je
spojená cez ohybovú líniu 92 so zadnou stenou 14, poprípade je k nej ohybne
pripojená.
[0023]

Ďalej je tu vidieť, že vnútri obalu 10 je usporiadaný golier poprípade

vnútorný rám 70. Tento separátne vytvorený prvok má okrem toho výbežky 72
vyčnievajúce v smere bočných plôch 16, 18 obalu 10. Výbežky 72 slúžia na
spoľahlivé uzatvorenie konštrukcie viečka príslušným trecím účinkom na
vnútorných plochách lepiacich okrajov 40, 42 spojených s bočnými stenami 48,
50 viečka. Ďalej, vnútorný rámik 70 má v oblasti prednej strany obalu 10
uchopovaciu a pohľadovú priehlbeň.
[0024]

Okrem toho je na obr. 1 naznačené, že prvá prezentačná chlopňa 52 je

cez ohybovú líniu 68 ohybne pripojená k prednej stene 30 viečka. Je tu vidieť, že
v tomto len čiastočne otvorenom stave, ako tiež v neznázornenom uzatvorenom
stave obalu 10, prvá prezentačná chlopňa 52 prilieha na vnútornej strane
konštrukcie 22 viečka. Ďalej je na konci prvej prezentačnej chlopne 52
protiľahlom ohybovej línii 68 cez ohybovú líniu 78 ohybne pripojená druhá
prezentačná chlopňa 54 (porovnaj tiež obr. 2 a 3).
[0025]

Obr. 2 opäť predstavuje v pohľade zhora schematické perspektívne

znázornenie obalu 10 podľa obr. 1 vo viac otvorenom stave. Zhodné znaky sú
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označené rovnakými vzťahovými značkami. Najmä je z obr. 2 zrejmé, že prvá
prezentačná chlopňa 52 je cez ohybovú líniu 78 ohybne spojená s druhou
prezentačnou chlopňou 54 a obe prezentačné chlopne 52, 54 sú aspoň čiastočne
vzájomne zlepené. Pritom má ako prvá prezentačná chlopňa 52 tak tiež druhá
prezentačná chlopňa 54 vždy jednu ako otvor vytvorenú tvarovú plochu 62, 74,
ktoré tvoria spoločný otvor 86. Obrys každej tvarovej plochy 62, 74 je pritom
vytvorený tak, že tvarová plocha 74 druhej prezentačnej chlopne 54 je vytvorená
plošne menšia ako príslušná tvarová plocha 62 prvej prezentačnej chlopne 52.
Prostredníctvom vzájomného zlepenia oboch prezentačných chlopní 52, 54
vzniká v oblasti, v ktorej sa tvarové plochy 62, 74 neprekrývajú, viditeľný rámik
okolo spoločného otvoru 86.
[0026]

Ďalej je tu vidieť, že na dvoch vnútorných plochách konštrukcie 22

viečka sú usporiadané kovovo lesklé farebné plochy 82, 84, ktoré môžu byť
pozorované skrz otvor 86. Pokiaľ ide o ďalšie znaky, odkazuje sa na opis obr. 1.
[0027]

Obr. 3 predstavuje v pohľade zhora schematické perspektívne

znázornenie obalu 10 podľa obr. 1 a 2 opäť v otvorenom stave s vyklopenou
prezentačnou chlopňou 52, 54. Prvá a druhá prezentačná chlopňa 52, 54 tvoria
prezentačný prvok 60. Prvá prezentačná chlopňa 52 je opäť cez ohybovú líniu 68
ohybne pripojená k prednej stene 30 viečka konštrukcie viečka. Okrem toho je
zrejmé, že prvá a druhá prezentačná chlopňa 52, 54 ako tvarové plochy 62, 74
vytvárajú spoločný otvor 86. Línie 76 rezu pritom vytvárajú tvarovú plochu 74
druhej prezentačnej chlopne 54. Je zreteľne viditeľné tiež usporiadanie kovovo
lesklých farebných plôch 122 na dvoch vnútorných plochách konštrukcie 22
viečka.
[0028]

Obr. 4 predstavuje schematické znázornenie prírezu 100 na výrobu

obalu 10 pre uloženie tovaru, najmä tyčovitého tovaru ako napr. cigariet a
podobne, podľa ďalšieho uskutočnenia. Prírez 100 pritom zahŕňa prednú
stenu 12 a zadnú stenu 14, pričom predná stena 12 je cez ohybové línie 118, 120
spojená s príslušnými bočnými stenami 16, 18, ako aj spodnou konštrukciou 20
a konštrukciou 22 viečka. Konštrukcia 22 viečka opäť zahŕňa prednú stenu 30
viečka, hornú stenu 28 viečka a zadnú stenu 26 viečka, pričom zadná stena 26
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viečka je cez ohybovú líniu 92 ohybne pripojená k zadnej stene 14. Je zrejmé, že
prírez 100 je vytvorený ako jeden kus.
[0029]

Ďalej je zrejmé, že predná a zadná stena 12, 14 sú spojené cez

ohybové línie 88, 90 s dnom 24. Ku dnu 24 ohybne pripojené lepiace okraje 32,
34 sú tvorené líniami 58, 104; 98, 102 rezu. Ďalej je zadná stena 14
prostredníctvom príslušných ohybových línií 118, 120 spojená s ďalšími bočnými
prvkami 36, 38. Línie 106, 108 rezu oddeľujú túto oblasť prírezu od
konštrukcie 22 viečka. Bočné a lepiace plochy 40, 42, 44, 46, 48, 50 tvoria
konštrukciu 22 viečka, pričom lepiace plochy 44, 46 sú líniami rezu 110, 112,
114, 116 oddelené od bočných plôch 40, 42, 48, 50 poprípade vnútorných prvkov
bočných plôch. Ďalej je zrejmé, že zadná stena 26 viečka je cez ohybovú líniu 94
spojená s hornou stenou 28 viečka. Horná stena 28 viečka je opäť cez ohybovú
líniu 96 spojená s prednou stenou 30 viečka.
[0030]

Ďalej má prírez 100 prvú prezentačnú chlopňu 52, ktorá je cez ohybovú

líniu 68 ohybne pripojená k prednej stene 30 viečka. Na konci prvej prezentačnej
chlopne 52 protiľahlom ohybovej línii 68 je opäť cez ohybovú líniu 78 ohybne
pripojená druhá prezentačná chlopňa 54. Je zrejmé, že šírka a prvej
prezentačnej chlopne 52 kolmo k pozdĺžnej osi prírezu 100 je väčšia ako šírka b
druhej prezentačnej chlopne 54 kolmo k pozdĺžnej osi prírezu 100. Na rozdiel
proti obalu 10 podľa vynálezu, znázornenom na obr. 1 až 3, má tento ďalší príklad
uskutočnenia prírez 100 na výrobu obalu, ktorý nie je podľa vynálezu, v ktorom
je na konci druhej prezentačnej chlopne 54, protiľahlom ohybovej línii 78, cez
ďalšiu ohybovú líniu 80 ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa 56. Pritom
je šírka b druhej prezentačnej chlopne 54 kolmo k pozdĺžnej osi prírezu 100
väčšia ako šírka c tretej prezentačnej chlopne 56 kolmo k pozdĺžnej osi
prírezu 100. Ďalej na rozdiel oproti obalu 10 podľa prvého príkladu uskutočnenia
nie je v prvej a druhej prezentačnej chlopni 52, 54 vytvorená žiadna text, tvar
a/alebo motív obsahujúca plocha. Len na tretej prezentačnej chlopni 56 je
vytvorená text a motív obsahujúca plocha 62, ktorá je vytvorená pomocou línií 65
rezu. Najmä je text a motív obsahujúca plocha 62 vyrobená pomocou laserovej
energie a/alebo vysekávaním. Najmä je obrys text a motív obsahujúcej plochy 62
vytvorený pomocou línie 64 rezu.

EP 3 243 760

37 876/H

11

[0031]

Opísaný obal 10, ako aj prírez 100 na výrobu opísaného obalu 10

pozostáva zvyčajne z kartónu, papiera alebo plastu. Sú mysliteľné tiež iné
vhodné materiály.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Obal pre uloženie tovaru, najmä tyčovitého tovaru ako cigariet a podobne,

zahŕňajúci prednú stenu (12) a zadnú stenu (14), bočné steny (16, 18) spájajúce
prednú a zadnú stenu (12, 14), ako aj spodnú konštrukciu (20) pre vytvorenie
úložného priestoru (66) pre tovar a konštrukciu (22) viečka zahŕňajúcu prednú
stenu (30) viečka, hornú stenu (28) viečka a zadnú stenu (26) viečka, pričom
konštrukcia (22) viečka je cez ohybovú líniu (92) ohybne pripojená ku koncu
zadnej steny (14) nachádzajúcemu sa proti spodnej konštrukcii (20), pričom na
prednej stene (30) viečka je cez ohybovú líniu (68) ohybne pripojená aspoň jedna
prvá prezentačná chlopňa (52) tak, že prvá prezentačná chlopňa (52) aspoň v
uzatvorenom stave obalu (10) dosadá na vnútornú stranu konštrukcie viečka (22)
a na konci prvej prezentačnej chlopne (52) protiľahlom ohybovej línii (68) je cez
ohybovú líniu (78) ohybne pripojená druhá prezentačná chlopňa (54),
vyznačujúci sa tým,
že prvá a druhá prezentačná chlopňa (52, 54) sú aspoň čiastočne vzájomne
zlepené a majú vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo motív obsahujúcu plochu (62,
74) vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar a/alebo motív obsahujúce plochy
(62, 74) tvoria aspoň jeden spoločný otvor (86).

2.

Obal podľa nároku 1,

vyznačujúci sa tým,
že šírka (a) prvej prezentačnej chlopne (52) kolmo k pozdĺžnej osi obalu (10) je
väčšia ako šírka (b) druhej prezentačnej chlopne (54) kolmo k pozdĺžnej osi obalu
(10).

3.

Obal podľa nároku 1 alebo 2,

vyznačujúci sa tým,
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že na konci druhej prezentačnej chlopne (54) protiľahlom ohybovej línii (78) je
cez ohybovú líniu (80) ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa (56).

4.

Obal podľa nároku 1 alebo 2,

vyznačujúci sa tým,
že na konci druhej prezentačnej chlopne (54) protiľahlom ohybovej línii (78) je
cez ohybovú líniu (80) ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa (56), a šírka
(b) druhej prezentačnej chlopne (54) kolmo k pozdĺžnej osi obalu (10) je väčšia
ako šírka (c) tretej prezentačnej chlopne (56) kolmo k pozdĺžnej osi obalu (10).

5.

Obal podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,

vyznačujúci sa tým,
že prvá a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa (52, 54, 56) má na
svojej vonkajšej a/alebo vnútornej strane aspoň jednu text, tvar a/alebo motív
obsahujúcu plochu (62, 74).

6.

Obal podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,

vyznačujúci sa tým,
že prvá a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa (52, 54, 56) má na
svojej vonkajšej a/alebo vnútornej strane aspoň jednu text, tvar a/alebo motív
obsahujúcu plochu (62, 74), a obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív
obsahujúcej plochy (62, 74) je aspoň čiastočne tvorený aspoň jednou líniou (64,
76) rezu.

7.

Obal podľa nároku 5 alebo 6,

vyznačujúci sa tým,
že text, tvar a/alebo motív obsahujúca plocha (62, 74) je vyrobená pomocou
laserovej energie a/alebo vysekávaním.
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8.

Obal podľa nároku 1,

vyznačujúci sa tým,
že obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej plochy (74) druhej
prezentačnej chlopne (54) je plošne menší ako obrys zodpovedajúcej text, tvar
a/alebo motív obsahujúcej plochy (62) prvej prezentačnej chlopne (52) tak, že
oblasť, v ktorej sa text, tvar a/alebo motív obsahujúce plochy (62, 74)
neprekrývajú, tvorí viditeľný rámik okolo otvoru (86).

9.

Obal podľa nároku 1,

vyznačujúci sa tým,
že prvá prezentačná chlopňa (52) je s vnútornou stranou prednej steny (30)
viečka aspoň čiastočne zlepená, pričom prvá prezentačná chlopňa (52) a predná
stena (30) viečka majú vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo motív obsahujúcu
plochu vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar a/alebo motív obsahujúce
plochy tvoria aspoň jeden spoločný otvor, alebo
že prvá prezentačná chlopňa (52) je s vnútornou stranou prednej steny (30)
viečka aspoň čiastočne zlepená, pričom prvá prezentačná chlopňa (52) a predná
stena (30) viečka majú vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo motív obsahujúcu
plochu vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar a/alebo motív obsahujúce
plochy tvoria aspoň jeden spoločný otvor a obrys uvedenej text, tvar a/alebo
motív obsahujúcej plochy prvej prezentačnej chlopne (52) je plošne menší ako
obrys zodpovedajúcej text, tvar a/alebo motív obsahujúcej plochy prednej steny
(30) viečka tak, že oblasť, v ktorej sa text, tvar a/alebo motív obsahujúce plochy
neprekrývajú, tvorí viditeľný rámik okolo spolčeného otvoru.

10.

Obal podľa niektorého z nárokov 3 až 9,

vyznačujúci sa tým,
že prvá prezentačná chlopňa (52) je aspoň čiastočne zlepená s vnútornou
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stranou prednej steny (30) viečka, a tretia prezentačná chlopňa (54, 56) je otočne
ohybne pripojená.

11.

Obal podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,

vyznačujúci sa tým,
že na vnútornej ploche konštrukcie viečka (22) je aspoň čiastočne vytvorená text,
tvar a/alebo motív obsahujúca plocha, alebo že na vnútornej ploche konštrukcie
viečka (22) je aspoň čiastočne vytvorená kovovo lesklá farebná plocha.

12.

Prírez na výrobu obalu (10) pre uloženie tovaru, najmä tyčovitého tovaru

ako cigariet a podobne, podľa niektorého z nárokov 1 až 11, zahŕňajúci prednú
stenu (12) a zadnú stenu (14), pričom predná stena (12) je cez ohybové línie
(118, 120) spojená s príslušnými bočnými stenami (16, 18), ako aj spodnú
konštrukciu (20) a konštrukciu viečka (22), pričom konštrukcia viečka (22) zahŕňa
prednú stenu (30) viečka, hornú stenu (28) viečka a zadnú stenu (26) viečka, a
zadná stena (26) viečka je cez ohybovú líniu (92) ohybne pripojená k zadnej
stene (14), pričom prírez (100) je vytvorený ako jeden kus a zahŕňa aspoň jednu
prvú prezentačnú chlopňu (52) cez ohybovú líniu (68) ohybne pripojenú k prednej
stene (30) viečka, a na konci prvej prezentačnej chlopne (52) protiľahlom
ohybovej línii (68) je cez ohybovú líniu (78) ohybne pripojená druhá prezentačná
chlopňa (54),
vyznačujúci sa tým,
že v zloženom stave prírezu (100) sú prvá a druhá prezentačná chlopňa (52, 54)
aspoň čiastočne vzájomne zlepené a majú vždy aspoň jednu text, tvar a/alebo
motív obsahujúcu plochu (62, 74) vytvorenú ako otvor, pričom tieto text, tvar
a/alebo motív obsahujúce plochy (62, 74) tvoria aspoň jeden spoločný otvor (86).

13.

Prírez podľa nároku 12,

vyznačujúci sa tým,
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že šírka (a) prvej prezentačnej chlopne (52) kolmo k pozdĺžnej osi prírezu (100)
je väčšia ako šírka (b) druhej prezentačnej chlopne (54) kolmo k pozdĺžnej osi
prírezu (100).

14.

Prírez podľa nároku 13,

vyznačujúci sa tým,
že na konci druhej prezentačnej chlopne (54) protiľahlom ohybovej línii (78) je
cez ohybovú líniu (80) ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa (56), alebo
že na konci druhej prezentačnej chlopne (54) protiľahlom ohybovej línii (78) je
cez ohybovú líniu (80) ohybne pripojená tretia prezentačná chlopňa (56), a šírka
(b) druhej prezentačnej chlopne (54) kolmo k pozdĺžnej osi prírezu (100) je väčšia
ako šírka (c) tretej prezentačnej chlopne (56) kolmo k pozdĺžnej osi prírezu (100).

15.

Prírez podľa niektorého z nárokov 13 až 14,

vyznačujúci sa tým,
že prvá a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa (52, 54, 56) má na
svojej vonkajšej a/alebo vnútornej strane aspoň jednu text, tvar a/alebo motív
obsahujúcu plochu (62, 74), alebo
že prvá a/alebo druhá a/alebo tretia prezentačná chlopňa (52, 54, 56) má na
svojej vonkajšej a/alebo vnútornej strane aspoň jednu text, tvar a/alebo motív
obsahujúcu plochu (62, 74), a obrys uvedenej text, tvar a/alebo motív
obsahujúcej plochy (62, 74) je aspoň čiastočne tvorený aspoň jednou líniou (64,
76) rezu.
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