Intelligent
møbel
design
Dette års Patrade Design Award blev
vundet af industriel designer Jacob
Leth-Espensen og hans virksomhed JLE
Design. Med en høj barnestol, der er
formgivet så den passer ind i et moderne møblement, overbeviste han dommerpanelet om sit potentiale og vandt
dermed en gratis EU-designregistrering
til 10.000 kr.
Patrade udskrev konkurrencen i august
og modtog frem til 3. oktober en lang
række bud på Patrade Design Award
2011. Et dommerpanel, der bestod af kreativ leder Karsten Bro fra Arkitema, Patrades adm. direktør Leif Nielsen (formand)
samt varemærkejurist og partner Charlotte Rask Boddum fra Patrade, valgte
barnestolen ”VIA” ud fra følgende motivering:

Jacob Leth-Espensen er vinder af dette
års Patrade Design Award med sin barnestol ”VIA”.

”Designet rummer en kombination af
teknisk innovation og god formgivning.
Med den høje barnestol bringer Jacob

Leth-Espensen noget nyt til markedet,
men vel at mærke noget nyt, der på én
gang forholder sig til både klassisk og
moderne formgivning af møbler på en
intelligent måde.”
Jacob Leth-Espensen, der er uddannet
cand. arch., har tegnet barnestolen på
opfordring fra en bekendt, som mente,
at der manglede noget på markedet,
fordi eksisterende barnestole dels er
kedelige designmæssigt og dels er
svære at justere i højden. På Jacobs stol
kan både sæde og fodstøtte højde- og
dybdejusteres blot ved at trykke på en
knap. Stolen er fremstillet i træfiner og
stålstel.
Siden han fik færdiggjort den høje barnestol, har han forsøgt at afsætte den
til en række danske møbelproducenter,
men han har endnu ikke fået en kontrakt
i hånden.
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JULemanden I GRønLand
Det varer ikke længe før julemanden får travlt igen. Ønskesedler vælter ind, og
det gælder om at efterkomme alles ønsker. Tænk på, hvor mange forskellige
varer, der går gennem julemandens hænder – legetøj, DVD-er, bøger, smykker,
chokolade, tøj, vin, cykler, tøj, farveblyanter, barbermaskiner, duge, bestik, etc.
Og så er alle de produkter måske slet ikke beskyttet på Grønland? Har man
fx en EU-varemærkeregistrering, gælder beskyttelsen selvfølgelig i Danmark –
men IKKE i Grønland (og ej heller på Færøerne).
Beskyttelse i Grønland og på Færøerne fås kun via en dansk national registrering. Når der er relationer til Grønland og/eller Færøerne, er det derfor en god
idé at opretholde – eller indlevere - danske nationale registreringer ved siden
af en europæisk registrering.
Som noget nyt kan man dog få beskyttelse i Grønland, hvis en international
registrering omfatter Danmark.

nye danske ReGLeR foR InTeRnaTIonaLe PaTenTeR
Selv om der endnu ikke er udstedt et patent, men kun indleveret en international patentansøgning (en såkaldt PCT-ansøgning), der omfatter Danmark, kan
man på grund af nye regler opnå en erstatning, hvis nogen krænker ens opfindelse. Det betyder, at danske virksomheder kan komme i klemme og blive
erstatningspligtige på et tidligere tidspunkt end hidtil.
Det kan således allerede ske i den fase, hvor en konkurrent blot har indleveret
en PCT-ansøgning, hvor det tidligere var et krav, at den pågældende virksomhed havde etableret en patentansøgning for Danmark for at kunne opnå erstatning. En retssag om krænkelse/erstatning forudsætter dog stadig, at der på
basis af PCT-ansøgningen bliver etableret et patent for Danmark.

nye ameRIkanske ReGLeR om foRhandLInG

”Jeg håber på, at den her pris kan give
det endelige skub til, at stolen kan
komme i produktion. Det er i hvert fald
en glædelig og positiv overraskelse at
vinde designprisen,” siger Jacob LethEspensen.
Han er dog ikke helt uvant med at vinde priser. Alene i år har han desuden
vundet Reddot Design Award 2011
med Raadvads bestik ”Uria” og iF Product Design Award 2011 med Raadvads
”Royal” køkkenknive.

USA har for nylig vedtaget en patentreform. Den betyder bl.a., at man vil tilstræbe en mundtlig forhandling af patentansøgninger umiddelbart efter indlevering i USA. En sådan mundtlig forhandling mellem sagsbehandleren og ansøgeren (som oftest repræsenteret af en patentrådgiver) skal skabe en større
forståelse for opfindelsen hos sagsbehandleren.
Formålet er at rationalisere processen, gøre den hurtigere og dermed billigere. Til gengæld kan man som ansøger forvente større startomkostninger, fordi
det allerede ved indlevering vil kræve forberedelse for den patentrådgiver,
der skal forhandle mundtligt med sagsbehandleren.

fRemGanG I PResseT bRanche
Igen i år er det lykkedes Patrade at opnå en stigning i bruttofortjenesten. I
regnskabsåret 2010/11 har Patrade således realiseret en fremgang på 4 pct.
svarende til en bruttofortjeneste på 29,5 mio. kr., mens branchen som helhed
har været yderst presset og har haft tilbagegang. Patrades resultat før skat steg
med hele 14 pct. fra 3,2 mio. kr. sidste år til 3,7 mio. kr. i år.
Patrade fortsætter med at investere markant i uddannelse af sit personale med
henblik på at sikre højt kvalificerede medarbejdere, der forstår og kan matche
vores kunders behov, hvilket samtidig giver en effektiv organisation.
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