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Sammendrag:
En pose (4) til emballering af en emballage (1) har en geometrisk udformning der tilvejebringer en friktion
mellem posen (4) og emballagen (1), Posen (4) kan være udformet i et eftergiveligt plastmateriale, i et trådnet
eller lign., og være forsynet med adressefelter. Posen (4) er især velegnet til brug ved emballering af
flyttekasser, som ofte genanvendes, idet man derved kan undgå at skrive direkte på flyttekasserne.
Hensigtsmæssigt er opfindelsen udformet som et emballagesæt, der består af en emballage (1) og en eller flere
poser (4).
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Opfindelsen angår et emballagesæt.
Emballager, eksempelvis flyttekasser og postkasser til forsendelser, anvendes
ofte kun en gang, da der skrives på dem. Det kan være modtageradresse,
5

forsendelsesadresse, en mærkning for identifikation og lign.
Da der i tiden er et udbredt ønske om genbrug og undgå at kassere
eksempelvis emballager vil det være ønskeligt, hvis emballager i større
udstrækning kunne genbruges, end det er tilfældet nu til dags.
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Det er på denne baggrund et formål med opfindelsen, at gøre det mere
attraktivt at genbruge emballager.
Opfindelsen formål tilgodeses med et emballagesæt, som defineret i krav 1.
Opfindelsen skal herefter nærmere forklares under henvisning til tegningen på
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hvilken
Fig. 1 viser en gængs kasse til emballering
Fig. 2 en pose til brug i et emballagesæt ifølge opfindelsen, medens
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Fig. 3 viser posen på fig. 2, hvor den er anvendt til emballering af kassen på
fig. 1.
På fig. 1 er med 1 i sin helhed betegnet en emballage, her vist som en kasse,
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der typisk anvendes til postforsendelse. Den har et modtageradressefelt 2 og
et afsenderadresefelt 2a. Emballagen på fig. 1 er kun et eksempel, idet
emballager såsom flyttekasser, emballager med anden geometrisk form og
lign. kan anvendes.
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På fig. 2 betegner 4 i sin helhed en posetil brug i et emballagesæt ifølge
opfindelsen,
Som det ses har den et hul 5, og er kasseformet med side 7, 7a, 7b, og 7c.
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Med 8 er betegnet en rundtgående liste, der afgrænser hullet 5. Posen kan
være fremstillet af et strækbart plastmateriale eller som et fintmasket
strækbart net, som det kendes i forbindelse med emballering af flasker.
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På fig. 3. ses posen 4 på fig. 2, men nu med emballagen 1 indført i posen 4.
Posen vil slutte tilstrækkeligt tæt om emballagen, således at den ikke utilsigtet
glider af emballagen, da posen omslutter emballagens sider og delvist
emballagens bund.
Det skal også bemærkes, at posen kan anvendes til delvis omslutning af
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emballagen, idet den da kan fastgøres til emballagens sider 7, 7a, 7b, 7c md
en tape.
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1. Emballagesæt

bestående

af

en

postforsendelseskasse

eller

en

flyttekasse og en eller flere poser (4), hvor posen er indrettet til at
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emballere postforsendelseskassen eller flyttekassen.
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