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en anordning for miljC och

resursbesparande sammanbindning av
broschyrblad, kontorsblad, pappersaxk och liknande vilken kan tillforas såsom komplement till
visitkort, vykort, missivkort eller folier (1) och kartongstycken. Ett eller flera sniu (2, 9, 10) i
sårskild riktning och form åir stånsat i kortet med andamålet aU ett hörn av papper$lad (12) och
broschyrer etc skall inforas genom snittets hela langd och sammanvikas på kortets andra sida.
Tack vare det modifierade snittets såirskilda form blir bladen fast sammaafogade och orienterade i
alla riktningar utan anvåndande av främmande material som metall- och plastgern, trådklammer

Uppfinningen avser

etc.
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Föreliggande uppfinning avser en anordning iimnad att temporärt och på enklaste sätt binda
sarnman kontors- eller pappersark, prospehblad mm.

För dylika åindamål finns på marknaden olika produkter. ExempeMs kan nämnas kontorsgem av
metall eller plast; prorlpåsklzimmor eller pappersbindare av metall eller plasrfolie vilka används i
håIslagna papper; papperssamlare av plast for applicering i håislqna papper; låsbara klämmor
eller hörnclips av plas respehive pråiglade metalifolier som dubbelviks tillsammans med något
av en pappersbunts hönq hliftklammer av metalltråd som appliceras med hitftapparat, m fl.
Samtliga dessa produber har det gemensamt att de medfor en kombination av olika materialvilket inte minst ur återvinningssynpunkt kan vara ett problem.

Det vore ur miljö- och

resursmåissig synvinkel ördelaktigt om många pappersark kunde
sammanbindas temporärt utan anvåindning av främmande material som metall, plast, tråfan6r etc.

Dylika material kan lor öwigt även vara oliimpliga for maskinella

brevöppnare och
dokumentforstörare. Diirfor iir det ett Zindamål med uppfinningen att åstadkomma en anordning
av inledningwis nämnt slag som ej erfordrar nagon materialkombination. Likväl tir skildä
materialkombinationer möjliga inom ramen for uppfinningstanken om så skuile anses önskviirt.

Det ä således fordelaktigt om exempelvis visitkort, vykort och missivkort etc kunde anordnas så
att dessa i sig sjiilva utgiorde orgiur for sammanbindning av exempeivis dokument, broschyrer
och prisblad. Forslagsvis kunde en sida på ett visitkort användas ör ett goodwill-skapande
hälsningsmeddelande

till mottagaren

av bifogade blad.

Föreliggande uppfinning tillgodoser på ett enkelt sätt det niimnda åindamålet. En anordning enligt
uppfinningen kännetecknas av att eft stycke folie eller kartong i form av ett visitkort, vykört eflär
liknande har åtminstone ett folien utmed en sträcka åtminstone tillniirmelsevis penetreiande snitt
eller slits i en i örhållande tiil foliens långsida eller wärkant bestämd vinkelriktning. Om detta
snitt tir så utformat att en eller flera tungor eller flikar bildas och framskjuter &ån en tiinkt linje
som löper mellan snittets iindpunkteq kan yf,seafligt frrbättrade sa^aamanbindningsegenskapär
uppnås hos anordningen.

Andamalet med uppfinningen uppnås om genom foliematerialet (av tr:nn kartong eller dyiih
exempelvis ämnat for visitkort), forsett med ett stansat snitt av såirskilt utseende och-form, tråis ett
höm av de papper som skall fbrenas. Dessa pappershörn viks sedan ihop på andra sidan av det
sniuade kortet eller folien. Om sniuet har den siirskilda form som hiir beskrivs, k:n inte något av
papperen lossas i nagon riktning åtncinstone inte med måttliga krafter.

Snitformern4 som lätt kan framstälas med ordinära tryckeristansar eller knivar, visas nedan i
slika 6sdifikarioner med hiinvisning till bifogade figurer.

rlgrr

visar ett rykort med ett enkelt rakt snitt enligt uppfinningen.
Figrr 2 visar ett visitkort med eu modifierat format snitt.
1

2

Figr
Figr
Figur
Figur
Figur

Figr
Figur

3 visar hur sniuets fudar avslutas med en rirmingsskyddande utstansning.
4 visar en modifikation av snittet i ett runt vykort.
5 visar ett hästansat missivkort diir det primtira snittet kompletterats med wå snitt i vinkei.
6 visar hur ett eller flera pappersark låses i en aaordning enligt uppfinningen"
7 visar hur ett dubbelvikt visitkort anordnats med snitt enligt uppfinningsa.
8 visar en pappersbunt som sammanbundits i ett dubbelvikt visitkort enligt uppfinningen.
9 visar hur ett antal kontorsblad monterats i dess öwe kortsida med ett dubbelvikt kort.

Figur 1 visar ett konventionellt lykort av st5nrare pappersmaterial, kartong eller folie 1 med ett
rakt genombrutet snitt 2 av enklaste typ med en utsträckning fraa tindpunkten 3 till ändpunkten 4.

Figur

2

illustrerar ett visitkort, folieark

1 eller dylikt tillverkat av ett relativt rivstarkt

kartongmaterial. I närheten av dess ena hörn har ett åtminstone tillnåirmelsevis penetrerande snitt
2 av viss liingd sfans4fs i 45 graders virkel mellan fvå av visitkortets sidor. Snittet 2 gåE frä.n
ålndpunl:ten 3 till iindpunkten 4 och delvis utefter en rak syftlinje 5 mellan dessa ändpunkter, men
även längs en parallell syftlinje 6 cirka 1-3 mm från syftlinjen 5. Dåirvid bildas en tunga eller flik
7 som utgör en effektiv tillhållare av kontorsblad 12 etc om dessas ena hörn träs igenom och
Sller ut det öppnade snittet eller slitsen samt sammanviks liings snittet på kortets baksida.

I fig,tr 3 har snittet 2 giorts taggformat vilket utbildat wå flikar 7 sarrrt åven kompletterats med
mjuka avnrndningar eller hål 8 vid sniuets tindar 3 och 4 vilka avnrndningar medfor att snittet
och folien blir motståndskraftigare mot yttre rivningspåkiinningar.

I figur 4 har snittet i eu cirkelformat folieark 1 fonnats
tungor, t'rllhållare eller flikar 7.

i

vågor eller taggar vilka frilagger flera

Figur 5 visar hur ett Mlslaget större missivkort 1 forsetts med ynerligare två raka eller formade
snitt 9 och 10 vilka lagts i wå olika vinkelriktningar mot syftlinjen 6. Diirigenom har en separat
flik 11 frigiorts utöver de wå flikarna 7 som bildas mellan syftlinjerna 5 och 6 och snittets 2
siirskilda form.

I figur

6 visas hur ett eller flera blad 12 eller papper trätts genom snittets 2hela öppning mot dess

båda tindar. Dessa papper har sedan sa:nmanvikts på kortets baksida. Sniuet foljer i huvudsak
formen av en stor cirkelbåge utom anslutning till iindpunkterna där snittet är rakt och
sammanfaller med bladens 12 vikning for att stödja och forma denna.

i

I figur

7 visas anordningen som ett dubbelvikt visitkort 1. På örsta omsiagssidan finns tryck for
s6 ffisningsmeddelande på olika språk med plats for en signatr:r eller namnteckning. På dess
forsta insida iir foretagetVpersonens uppgrfter tryckta. På blad wå (sidan tre och fyra) rir etr snin 2
stånsat i 45 graders vinkel nära den ena kortsidan fram till vik- eller biglinjen lor de wå sidorna.

Figrr 8 visar ett dubbelvikt kort 1 enligt uppfinningen där ett antal pappersark 12 monterats
genom att inforas genom hela slitsen 2 och sedan vikts tillbaka på korteti eiler foliens baksida.

Figur 9 visar en annao placering av snittet 2 i ett dubbelvikt visitkort 1 och hr:r kontorsbladen 12
monteras så att visitkortet 1 omsluter bladens 12 öwe kortsidor vilket kan utgöra en ördelaktig
miirkning vid insättning i piirm eller en mapp.
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PATENTKRAV

1.

Anordning for miljö- och resursbesparande sammanbindning av broschyrblad, kontors- och
pappersark
könnetecknad diirw
att ett sycke folie (1) eller kartong i form av ett visitkort, vykort eller liknande har åtminstone ett
folien utmed en sträcka åtminstone tillnåirmelsevis penetrerande slits eller snitt (2) en i
frrhållande till foliens långsida eller wåirkant beståimd vinkelriktning, varvid slitsen eller snittet
utformats så att det kan öppnas helt och genomträs av ett hörn av broschyr- eller kontorsblad
vilka på foliens baksida kan sammanvikas.

i

2.

Anordning enligt patentkrav 1
könnetecknad diirw
att slitsen eller snittet (2) utmed ri1 llngd åir så utformat att en eller flera tungor eller flikar (7)
bildas och framskjuter från en tänkt syftlinje (5) som löper mellan snittets (2) åindpunkter (3, 4)
varvid dessa tungor kan tjäna som tillhållare av broschyrbladen.

3.'

Anordning enligt patentlcrav I eller 2
könnetecknad diirw att folien (l) har en eller flera raka sidor
missivkort och liknande.

i

likhet med ordinåira visitkort,

4.

Anordning enligt patentkraven \,2 eller 3
könnetecknad diirav
att snittet (2) anordnats tillnåirmelsevis i 45 graders riktning i örhälande
eller Wiirkant.

till foliens (1) langsida

5.

Anordning enligt patentkraven2,3 eller 4
könnetechnad dårav
att ett eller flera tvåirlinjer eller snitt (9, 10) upptaglts huvudsakligen tvärs emot och med
startpunkt i anslutning till den baslinje (6) som bildar en eller flera flikar (7) och an dessa
tvåirlinjer (9, 10) frilägger en eller flera flikar (11) frtimst avsedda att vikas eller pendlas i
kortplanets motsatta riktning i forhållande till andra flikar (7).
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