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Názov: Držiak písacej potreby

Anotácia:
Držiak písacej potreby je tvorený pružným pásikom (1), 
ktorý má aspoň dve dierky (7) na držanie písacej potreby 
(6) a je navlečený alebo pevne spojený s objektom (4).
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Oblasť techniky

Vynález sa týka najmä polygrafie, zápisníkov, diárov, denníkov, záznamníkov, notesov, itinerárov, karis
blokov a kníh.
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Doterajší stav techniky

V súčasnosti prevažná väčšina zápisníkov, diárov, itinerárov, karisblokov, kníh a denníkov neobsahuje 
10 držiak písacej potreby. Sú známe aj riešenia prichytení písacej potreby, najmä šitými tunelmi s rôznym prie

merom na zasunutie písacích potrieb s rôznou hrúbou.
Hlavnou nevýhodou doteraz známych technických riešení držiakov písacích potrieb je ich výrobná nároč

nosť, čo sa následne prejavuje v cene výrobku, ktorého sú súčasťou alebo sú na ňom aplikované. Preto sú vy
užívané iba výnimočne.
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Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky doteraz známych technických riešení držiakov písacích potrieb odstraňuje, prípadne 
20 výrazne znižuje držiak písacej potreby podľa vynálezu.

Držiak písacej potreby je tvorený pružným pásikom, ktorý má aspoň dve dierky na držanie písacej potre
by a je navlečený alebo pevne spojený s objektom.

Konce pružného pásika môžu byť pevne spojené so zadnou doskou objektu, alebo môžu byť zahnuté pod 
otvor v zadnej doske objektu, nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou zadnej dosky objektu a prekryté 

25 predsádkou.
Pružnosť pružného pásika zabezpečuje relatívne voľné ale dostatočne pevné pridŕžanie písacej potreby 

a jednoduchú manipuláciu pri jej zakladaní alebo vyberaní.
Vynález zjednodušuje výrobu prichytenia písacích potrieb k relevantným objektom. Písacia potreba sa za

súva do otvorov v pružnom pásiku. Ten je buď pevne prichytený k objektu, alebo na koncoch pevne spojený 
30 a voľne navlečený na objekt.

Technické riešenie držiaka písacej potreby podľa vynálezu znižuje riziko zachytenia písacej potreby o iné
objekty, zjednodušuje výrobu držiaka a jeho každodenné používanie.

35 Prehľad obrázkov na výkresoch

Na obrázku 1 je axonometrický pohľad na prednú stranu objektu s držiakom písacej potreby podľa vyná
lezu, v ktorom je prichytená písacia potreba.

Na obrázku 2 je pozdĺžny rez zostavy objektu s držiakom písacej potreby, v ktorom je prichytená písacia 
40 potreba.

Príklady uskutočnenia vynálezu

45 Konkrétne príkladné uskutočnenie držiaka písacej potreby podľa vynálezu je charakteristické tým, že
pružný pásik 1 má tri dierky 7 na držanie písacej potreby 6. Konce pružného pásika 1 sú zahnuté pod otvor 2 
v zadnej doske 3 objektu 4, kde sú nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou zadnej dosky 3 objektu 4 
a prekryté predsádkou 5.

50
Priemyselná využiteľnosť

Vynález je využiteľný pri výrobe a následnom využívaní objektov s držiakmi písacích potrieb.
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P A T E N T O V É  N Á R O K Y

1. Držiak písacej potreby, v y z n a č u j ú c i  s a  t ý m ,  že je tvorený pružným pásikom (1), kto
rý má aspoň dve dierky (7) na držanie písacej potreby (6) a je navlečený alebo pevne spojený s objektom (4).

5 2. Držiak písacej potreby podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i  s a  t ý m ,  že konce pružného pási
ka (1) sú pevne spojené so zadnou doskou (3) objektu (4).

3. Držiak písacej potreby podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i  s a  t ý m ,  že konce pružného pási
ka (1) zahnuté pod otvor (2) v zadnej doske (3) objektu (4) sú nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou 
zadnej dosky (3) objektu (4) a prekryté predsádkou (5).
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