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(54) System i urządzenie do szybkiego mocowania 
tkaniny do powierzchni i/lub wspornika 
za pomocą zintegrowanego złącza

 (57) Przedmiotowy wynalazek obejmuje system mocowania 
tkaniny, takiej jak obrus (12), na stole (14) lub innej płaskiej po-
wierzchni z umożliwieniem również nałożenia na tę samą tka-
ninę elementów dekoracyjnych, zwłaszcza nazywanych w tej 
dziedzinie techniki „draperiami” (13). System ten jest utworzony 
przez nieruchomy element (1), który jest mocowany do stołu (14) 
lub do innej powierzchni, w który wprowadza się tkaninę (12) 
i następnie unieruchamia się ją ruchomym elementem (2), który 
pasuje do wnętrza tych nieruchomych elementów (1). Ruchomy 
element (2) ma taśmę (5) typu Velcro (rzepową) na jednej swej 
stronie, tak że do obrusa można mocować inne elementy, takie 
jak „draperie” (13).
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(54) Skrzynka pocztowa

 (57) Skrzynka,, zawierająca pojemnik (1) wyposażony w przed-
niej ściance (2) w otwór wrzutowy (3) osłonięty pokrywą (4) 

i uchylne drzwiczki (5), które są wyposażone w zamek (6) i otwór 
wziernikowy (7), a także sygnalizator zajętości (10) skrzynki cha-
rakteryzuje się tym, że wewnątrz pojemnika (1) jest cięgno (8) 
połączone przegubowo z pokrywą (4) otworu wrzutowego (3) 
i prowadzone luźno w prowadnicy (9) zamocowanej w bocz-
nej ściance pojemnika (1). Cięgno (8) współpracuje z sygnali-
zatorem zajętości (10) pojemnika (1), który jest zamocowany 
na wewnętrznej płaszczyźnie drzwiczek (5) w prześwicie otworu 
wziernikowego (7).
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(54) Urządzenie do zapalania węgla grilowego

 (57) Urządzenie do zapalania węgla grilowego za pomocą za-
palnego materiału z naturalnie odrastającego surowca, zwłasz-
cza materiału drzewnego, składa się z klatki obejmującej węgiel 
grilowy, która zawiera obwodową ściankę (1) z materiału z natu-
ralnie odrastającego surowca, wyposażoną w przelotowe otwo-
ry (12).
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(54) Zamknięcie zawierające szorujące elementy

 (57) Dozujące zamknięcie (40) posiada pokrywę (48) ma-
jącą elementy szorujące (52) zawierające występy (120). 


