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(57) Resumo: CONJUNTO FORMADO DE PELO MENOS DOIS ELEMENTOS DE PAREDE A invenção refere-se a um conjunto
(1) formado a partir de pelo menos dois elementos de parede (2, 6) ode os elementos de parede (2, 6) compreendem elementos
de reforço dispostos verticalmente e horizontalmente (10, 11) e os elementos de parede (2, 6) são conectados de forma móvel um
ao outro ou são apresentados separadamente e podem ser transpostos para dentro de uma disposição de economia de espaço
dentro de uma região comum (14), onde, nessa disposição, e de acordo com uma primeira modalidade, os elementos de reforço
verticais (10) do elemento de parede (6) são localizados em pelo menos um interespaço (12) que é formado pelos elementos de
reforço verticais (10) do elemento de parede (2), ou onde, de acordo com uma segunda modalidade, os elementos de reforço
horizontais (11) do elemento na parde (6) são localizados pelo menos um interespaço (13) que é formado pelo elementos de
reforço horizontais (11) do elemento de parede (2). A invenção é distinguida pelo fato de, na disposição de economia de espaço e
dentro da região comum (14) de acordo com a primeira modalidade, os elementos de reforço de extensão horizontal (11) de pelo
menos um elemento de parede (6) são ao mesmo tempo completamente ou parcialmente localizados nos interespaços (13) que
são formados no elemento (...).
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“CONJUNTO FORMADO DE PELO MENOS DOIS ELEMENTOS DE PAREDE” 

[001]  A invenção refere-se a um conjunto formado a partir de pelo menos dois ele-

mentos de parede, onde o conjunto de elementos de parede possui elementos de reforço 

dispostos vertical e horizontalmente e os elementos de parede são conectados de forma 

móvel um ao outro ou são separados e podem ser movidos em uma disposição de econo-

mia de espaço, dentro de uma região comum, onde, na dita disposição, e em uma primeira 

modalidade, os elementos de reforço vertical do elemento de parede que foi movido para 

dentro da disposição de economia de espaço sejam situados em pelo menos um espaço 

intermediário formado pelos elementos de reforço vertical de outro elemento de parede, ou 

onde, em uma segunda modalidade, os elementos de reforço horizontais do elemento de 

parede que foram movidos para dentro da disposição de economia de espaço são situados 

em pelo menos um espaço intermediário formado pelos elementos de reforço horizontais 

dão outro elemento de parede. 

[002]  A invenção também se refere a um conjunto, formado a partir de dois elemen-

tos de parede, na forma de uma aba de assento infantil. 

[003]  Os conjuntos são conhecidos cujos elementos de parede são formados como 

estruturas de grade de arame. No dito tipo de estrutura, os elementos de reforço que são 

formados de peças de arame e que são soldados a outro se cruzam um ao outro de modo 

que, por exemplo, os elementos de reforço verticais se encontrem nos elementos de reforço 

horizontais e vice-versa. Se dois elementos de parede forem colocados em uma disposição 

de economia de espaço, é, por exemplo, o caso de os elementos de reforço horizontais des-

se elemento de parede que são movidos na direção do outro elemento de parede e que é 

colocado na disposição de economia de espaço serem situados em pelo menos um espaço 

intermediário formado pelos elementos de reforço do outro elemento de parede, enquanto 

os elementos de reforço verticais dos dois elementos de parede em cada caso ocupem indi-

vidualmente uma região de espaço separado adicional, isso é, se encontrem fora do espaço 

intermediário mencionado acima. Isso significa que os elementos de reforço de dois elemen-
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tos de parede são, em uma disposição de economia de espaço, situados em três regiões de 

espaço diferentes que formam um pacote de uma espessura determinada. O mesmo se 

aplica de forma análoga se o pelo menos um espaço intermediário for formado por elemen-

tos de reforço verticais e for projetado para receber elementos de reforço verticais do outro 

elemento de parede. 

[004]  Exemplos típicos de tais conjuntos também são conhecidos na forma das 

chamadas “abas de assento infantil” que são utilizadas em carrinhos de compras que são 

empurrados um dentro do outro, isso é, que podem ser empilhados. As ditas abas servem 

basicamente para permitir que uma criança pequena seja transportada no carrinho de com-

pras sem ocupar espaço na cesta, e são, em segundo lugar, necessárias a fim de fechar a 

abertura traseira da cesta e para permitir o empilhamento de economia de espaço dos carri-

nhos de compras que não estão sendo utilizados, onde, então, a aba de assento infantil de 

um carrinho de compras respectivamente na frente é erguida pela ponta da cesta de um 

carrinho empurrado para dentro do mesmo. No caso da maior parte das abas de assento 

infantil, a parede traseira, como um elemento de parede relativamente grande, e o encosto, 

com um elemento de parede relativamente pequeno, são fabricados a partir de arame, e o 

assento é fabricado como uma parte plástica. Existem, no entanto, também abas de assento 

infantil compostas totalmente de plástico, ou abas de assento infantil compostas totalmente 

de arame, onde barras de ferro, partes areals, nervuras de reforço ou telas de reforço com-

postas de plástico formam os elementos de reforço que permitem a produção das abas de 

assento infantil. 

[005]  No caso de abas de assento infantil cuja parede traseira, como um elemento 

de parede relativamente grande, e cujo encosto, como um elemento de parede relativamen-

te pequeno, são compostos de barras de ferro, as barras de ferro são soldadas uma á outra 

de forma cruzada. Barras de ferro relativamente espessas e relativamente finas, onde o cru-

zamento ou não, alternam, e a disposição das ditas barras resulta, da mesma forma, em três 

regiões de espaço. Os arames verticais da parede traseira são situados na primeira região 
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de espaço. Os arames horizontais da parede traseira e do encosto são localizados na se-

gunda região de espaço, ao passo que os arames verticais do encosto são situados na ter-

ceira região de espaço. Isso temo efeito de, na região comum na qual os fios mencionados 

acima formam um pacote comum no estado dobrado da aba de assento infantil, a espessura 

do pacote formado assim seja considerável. Um pacote ainda mais espesso é obtido no ca-

so de as abas de assento infantil formadas de plástico, visto que elementos de reforço signi-

ficativamente maiores na forma de nervuras ou telas serem necessários. A espessura dos 

pacotes descritos acima tem uma influência considerável nos intervalos de empilhamento 

entre carrinhos de compras individuais quando os mesmos são empurrados para dentro um 

do outro para formar uma pilha. Quando mais espesso o pacote, menos carrinhos de com-

pras podem ser parados como uma pilha em uma área predeterminada. Isso resulta em um 

aumento significativo nos custos de transporte quando do transporte dos carrinhos. 

[006]  É um objetivo da invenção, tanto no caso de um conjunto do tipo mencionado 

na introdução quanto no caso de um conjunto na forma de uma aba de assento infantil, se 

posicionar os elementos de reforço dos elementos de parede de modo que, em uma dispo-

sição de economia de espaço dos elementos de parede, a espessura do pacote descrito 

acima possa ser reduzida. 

[007]  As soluções encontradas são descritas nas reivindicações 1 e 2. 

[008]  A vantagem da primeira solução encontrada consiste no fato de, na disposi-

ção de economia de espaço dos dois elementos de parede, os elementos de reforço hori-

zontal e vertical serem situados apenas em dois tipos diferentes de espaços intermediários, 

e, dessa forma, apenas em duas regiões de espaço. Como resultado disso, a espessura do 

pacote formado pelos elementos de parede é menor, pelo menos na região comum dos di-

tos elementos de parede, do que em conjuntos similares da técnica anterior. 

[009]  Com relação ao conjunto na forma de uma aba de assento infantil, a vanta-

gem da invenção consiste, da mesma forma, na utilização mútua lógica dos espaços inter-

mediários descritos, de modo que um acúmulo de elementos de reforço, tal como ainda 
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ocorre na técnica anterior, seja evitado. Ambos os elementos de reforço e o assento, e tam-

bém a disposição de suporte ou os dois suportes para o encosto, possam, dessa forma, ser 

acomodados em precisamente duas regiões de espaço, que, de uma forma extremamente 

rápida, resulta em uma redução considerável da espessura da aba de assento infantil do-

brada. É, dessa forma, vantajosamente possível que todos os carrinhos de compras sejam 

equipados com a aba de assento infantil proposta a serem estacionados muito mais perto 

um do outro, e, dessa forma, de uma forma que economize muito mais espaço, em fileiras, 

que resulta em economia considerável nos custos de transporte durante o transporte dos 

carrinhos. 

[010]  A invenção será explicada em maiores detalhes com base nas modalidades 

ilustrativas. Nas figuras: 

A figura 1 ilustra um elemento de parede relativamente grande e um relativamente 

pequeno; 

A figura 2 ilustra duas regiões de espaço; 

As figuras 3a a 3d ilustram aplicações praticas recomendadas; 

A figura 4 ilustra uma aplicação, adequada para um carrinho de compras, na forma 

de uma aba de assento infantil; 

A figura 5 ilustra a disposição de abas de assento infantil individuais quando as 

mesmas, com seus carrinhos de compras, são empurradas para dentro uma da outra de 

uma forma que economize espaço; 

A figura 6 ilustra uma aba de assento infantil como visualizada contrária à direção de 

empurrar de um carrinho de compras; 

A figura 6a ilustra um detalhe da figura 6; 

A figura 7 ilustra uma vista plana da aba de assento infantil ilustrada na figura 6; e 

A figura 8 ilustra a mesma aba de assento infantil em uma vista lateral e em uma po-

sição de utilização dobrada para cima. 

[011]  A figura 1 ilustra o princípio básico da invenção. A ilustração mostra esquema-
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ticamente dois elementos de parede 2, 6. Detalhes que não sejam relevantes à invenção 

são omitidos. O desenho ilustra, no exemplo, um elemento de parede relativamente grande 

2 e, abaixo do último, um elemento de parede relativamente pequeno 6. É, por exemplo, 

possível também que dois elementos de parede 2 ou 6 de tamanho igual sejam utilizados, 

possuindo, por exemplo, um contorno retangular idêntico e que, na disposição de economia 

de espaço, sejam dispostos de forma cruzada ou sobreposta. Os elementos de parede 2, 6 

possuem um número de elementos de reforço dispostos verticalmente e um número de ele-

mentos de reforço dispostos horizontalmente 10, 11. No exemplo, os elementos de reforço 

10, 11 são formados por barras, por exemplo, por fios, que são soldados um ao outro em 

uma disposição cruzada e, desse modo, formam uma estrutura de grade de arame. Tam-

bém é o caso no exemplo de os elementos de reforço 10, 11 serem dispostos em grupos de 

três. Outros agrupamentos (grupos de dois, quatro, etc.) são possíveis. Também é possível 

em cada caso para barras individuais, que então não formam um grupo, serem dispostas de 

forma correspondente. Para ser classificado como um elemento de reforço 10 e/ou 11, o 

seguinte de aplica: cada elemento de reforço 10 é conectado de uma forma fixa em termos 

de posição a pelo menos dois elementos de reforço 11, e cada elemento de reforço 11 é 

conectado de forma fixa em termos de posição a pelo menos dois elementos de reforço 10. 

Isso também se aplica a todas as modalidades ilustrativas subsequentes. Nos desenhos, em 

ambos os elementos de parede 2, 6, os elementos de reforço horizontais 11 são situados no 

plano de desenho e os elementos de reforço verticais 10 se apoiam sobre os elementos de 

reforço horizontais 11, onde, como pode ser observado a partir do desenho, os elementos 

de reforço 10, 11 são de comprimentos diferentes. Espaços intermediários 13 são formados 

entre elementos de reforço horizontais 11 dispostos em grupos. Espaços intermediários adi-

cionais 12 são formados pelos elementos de reforço verticais 10 dispostos em grupos. Os 

espaços intermediários 12, 13 são definidos geometricamente pelo comprimento dos ele-

mentos de reforço pelo comprimento dos elementos de reforço 10, 11, pelo espaçamento e 

pela espessura dos elementos de reforço 10, 11 A extensão espacial dos espaços interme-
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diários 12, 13 pode, por exemplo, ser cubóide, que se aplica ao caso de uma disposição 

retangular dos elementos de reforço 10, 11. Observando-se o plano do desenho a partir de 

cima, os espaços intermediários 13 são, em ambos os elementos de parede 2, 6 situados 

abaixo dos espaços intermediários 12. Os espaços intermediários 12, 13 são, dessa forma, 

dispostos desviados um com relação ao outro em termos de altura ou profundidade com 

relação ao plano de desenho mencionado acima. Se alguém erguer de forma imaginária o 

elemento de parede relativamente pequeno 6 para cima e para fora do plano do desenho e 

colocar o mesmo para baixo dentro do elemento de parede relativamente grande de forma 

centralizada a partir de cima, de modo que a disposição de economia de espaço seja consi-

derada, os elementos de reforço correndo verticalmente 10 do elemento de parede relativa-

mente pequeno 6 são, dessa forma, situados total ou parcialmente nos espaços intermediá-

rios 12 formados entre os elementos de reforço correndo verticalmente 10 no elemento de 

parede relativamente grande 2, de modo a ocupar, por exemplo, uma primeira região de 

espaço comum 17 juntamente com os elementos de reforço vertical 10 do dito elemento de 

parede relativamente grande. Ao mesmo tempo, na disposição de economia de espaço, os 

elementos de reforço dispostos horizontalmente 11 do elemento de parede relativamente 

pequeno 6 são situados total ou parcialmente nos espaços intermediários 13 formados entre 

os elementos de reforço correndo horizontalmente 11 no elemento de parede relativamente 

grande 2, de modo a ocupar uma segunda região de espaço comum 16 juntamente com os 

elementos de reforço horizontais 11 do dito elemento de parede relativamente grande. O 

desenho ilustra que os espaços intermediários 12, 13 de diferentes tamanhos são formados, 

onde o tamanho dos ditos espaços intermediários depende da estrutura de grade respecti-

vamente selecionada. Pode ser facilmente imaginado que diferentes padrões de grade po-

dem ser realizados dentro do contexto da invenção. O contorno do elemento de parede rela-

tivamente pequeno 6 é ilustrado por uma linha de traços e pontos no elemento de parede 

relativamente grande 2. O elemento de parede relativamente pequeno 6 assume a dita posi-

ção quando os elementos de parede relativamente grande e relativamente pequeno 2, 6 
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estão no estado encaixado. Os dois elementos de parede 2, 6 ocupam a região comum 14 

definida pelas dimensões A e B e formam um conjunto 1, onde os elementos de reforço 10, 

11 são dispostos não apenas dentro da região comum 14, mas também podem se projetar 

além da região comum, de modo que os ditos elementos de reforço sejam situados apenas 

parcialmente nos espaços intermediários 12, 13. 

[012]  Para uma descrição mais detalhada adicional da invenção, as duas regiões 

de espaço 16, 17 mencionadas na figura 1 são ilustradas na figura 2. Quando os elementos 

de parede 2, 6 estão no estado encaixado, os elementos de reforço horizontais 11 e o pelo 

menos um espaço intermediário 13 são situados em uma primeira região de espaço 16, por 

exemplo, com a espessura b, e os elementos de reforço vertical 10 e o pelo menos um es-

paço intermediário 12 são situados em uma segunda região de espaço 17, por exemplo, 

com a espessura a. Os espaços intermediários 12, 13 são, dessa forma, dispostos desvia-

dos um com relação ao outro como visualizado ao longo da espessura dos mesmos, como 

também expressado pelas dimensões a e b. Isso também se aplica a todas as modalidades 

ilustrativas subsequentes. É totalmente possível que componentes adicionais que não são 

ilustrados em maiores detalhes sejam situados em pelo menos um dos elementos de parede 

2 e/ou 6 dentro da região comum 14, componentes esses que, mesmo que possam, da 

mesma forma, imprimir uma ação de reforço, basicamente têm a tarefa de realizar diferentes 

funções que os elementos de reforço 10, 11 e são projetados e dispostos de modo a serem 

situados em pelo menos um dos espaços intermediários 12, 13 quando os elementos de 

parede 2, 6 estão na disposição de economia de espaço. Tais partes funcionais podem ser 

formadas, por exemplo, por partes de batente, absorvedores de choque, placas, aberturas, 

ganchos, partes enganchadas, elementos de conexão, partes de suporte, etc. O mesmo se 

aplica a todas as modalidades ilustrativas descritas e ilustradas abaixo. Com a ilustração 

das duas regiões de espaço 16 e 17, é possível também se visualizar claramente a diferen-

ça com relação aos conjuntos 1 da técnica anterior que, por contraste com a presente in-

venção, possuem pelo menos três regiões de espaço. 
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[013]  A figura 3, nas ilustrações individuais (a) a (d), ilustra ilustrações laterais dos 

diferentes conjuntos 1 dos elementos de parede 2, 6 que são particularmente recomendadas 

para aplicações praticas. Ilustração individual (a) ilustra que o elemento de parede relativa-

mente pequeno 6 pode ser disposto no elemento de parede relativamente grande 2 de for-

ma móvel por meio de um eixo 7. A seta ilustra que o elemento de parede relativamente 

pequeno 6 pode ser movido para dentro da disposição de economia de espaço por meio da 

articulação do mesmo na direção do elemento de parede relativamente grande 2. 

[014]  A ilustração individual (b) ilustra um elemento de parede relativamente grande 

2 que é fornecido de forma discreta e um elemento de parede relativamente pequeno 6 que 

é fornecido de forma discreta. O elemento de parede relativamente pequeno 6 pode, na di-

reção da seta, ser movido para dentro da disposição de economia de espaço sendo movido 

na direção do elemento de parede relativamente grande 2. 

[015]  A ilustração individual (c) ilustra um elemento de parede relativamente grande 

2 no qual dois elementos de parede relativamente pequenos 6 são conectados ao elemento 

de parede relativamente grande 2 por meio de, em cada caso, um eixo 7. As setas nova-

mente ilustram que dois elementos de parede relativamente pequenos 6 podem ser movidos 

para dentro da disposição de economia de espaço sendo articulados na direção do elemen-

to de parede relativamente grande 2. 

[016]  Finalmente, a ilustração individual (d) ilustra um elemento de parede relativa-

mente grande 2 e dois elementos de parede relativamente pequenos 6, cada um dos quais 

está presente na forma discreta. Os elementos de parede relativamente pequenos 6 podem, 

na direção da seta, ser movidos para dentro de uma disposição de economia de espaço 

sendo movidos na direção do elemento de parede relativamente grande 2. 

[017]  O princípio correspondente à ilustração individual (a) também pode ser apli-

cado a abas de assento infantil dobráveis, tal como é convencional no caso de carrinhos de 

compras conhecidos e será descrito em maiores detalhes abaixo. 

[018]  A figura 4 ilustra, dessa forma, primeiramente, por meio de introdução, um 
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carrinho de compres 21 do tipo convencional com uma aba de assento infantil 1 que é situa-

da em uma posição de utilização e que forma um conjunto 1. O carrinho de compras 21 po-

de, de forma conhecida, ser empilhado em fileiras com carrinhos idênticos 21. O dito carri-

nho de compras possui um carrinho inferior 22, uma cesta 23, e um dispositivo para empur-

rar 24. A abertura traseira conhecida da cesta 23 é fechada pela aba de assento infantil 1 

que, de forma conhecida, para fins de empilhamento de uma pluralidade de carrinhos de 

compra 21, pode ser articulada para cima e para dentro do interior da cesta em torno de um 

eixo geométrico horizontal 3 situado em cima. A aba de assento infantil 1 possui, como um 

elemento de parede relativamente grande 2, uma parede traseira 2 que é conectada à cesta 

23 de modo a ser articulável em torno do eixo geométrico horizontal 3 e que, de forma co-

nhecida, possui duas aberturas para pernas 5a para pernas de uma criança pequena senta-

da em um assento 18. A aba de assento infantil 1 é equipada com um encosto 6 que forma 

o elemento de parede relativamente pequeno 6 e que é conectado de modo a ser móvel em 

torno de um eixo horizontal 7 situado na região inferior da parede traseira 2. O encosto 6 

também pode ser conectado à parede traseira 2 por meio de dois suportes 20 (ver figura 6, 

6a e 7). O assento 18 é conectado da mesma forma de maneira conhecida à parede traseira 

2, isso é, ao elemento de parede relativamente grande 2, e ao encosto 6, o elemento de 

parede relativamente pequeno 6, de modo a ser movido em torno de um eixo horizontal 19 e 

movido de forma deslizante com o último. O tipo de conexão que foi descrito do assento 18 

para a parede traseira 2 e para o encosto 6 permite, de forma conhecida, dois métodos de 

fixação diferentes. Ambas a mobilidade deslizante e também a mobilidade em torno do eixo 

horizontal 19a são possíveis no caso de ambos os princípios de construção de forma cine-

maticamente reversível. 

[019]  A figura 5 ilustra uma ilustração esquemática de várias abas de assento infan-

til 1 na posição que assumem quando uma pluralidade de carrinhos de compras estão no 

estado empilhado. Por motivos de clareza, a ilustração ilustra apenas o carrinho de compras 

final 21 que deve ser empurrado para dentro de uma pilha de carrinhos de compra 21, carri-
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nhos de compras finais elevaram a aba de assento infantil 1 do carrinho de compras 21 situ-

ada imediatamente na frente, como é o caso para todos os outros carrinhos de compras 21 

situados na frente. Pode ser observado nos desenhos que as abas de assento infantil 1, 

cada uma das quais formando um conjunto 1, são dobradas juntas na forma de economia de 

espaço, e que A denota o comprimento de uma região comum 14 dos elementos de reforço 

10 e 11, etc. descritos abaixo. Na dita disposição de economia de espaço, portanto, os ele-

mentos de reforço 10 e 11, etc. das abas de assento infantil dobradas individuais 1 formam 

em cada caso um pacote 15 com uma determinada espessura. 

[020]  A figura 6 ilustra a aba de assento infantil 1 em uma vista contrária à direção 

de impulsão de um carrinho de compras 21. A aba de assento infantil 1 é ilustrada como 

uma estrutura de grade de arame com um assento 18 formado como uma parte plástica. A 

parede traseira 2, o encosto 6 e o assento 18 são conectados um ao outro da forma já des-

crita na figura 4. Dentro da estrutura 4 da parede traseira 2, com a exceção de dois disposi-

tivos enganchados 5, são fornecidos elementos de reforço vertical e horizontal 10, 10a e 11, 

11a, 11b, etc., ver também figura 7. O desenho também ilustra os elementos de reforço ho-

rizontal e vertical 10, 10b, e 11, 11a, etc. do encosto 6, que também inclui uma borda 8 que, 

no sentido mais amplo, forma, da mesma forma, dois elementos de reforço 10, ver nova-

mente figura 7. Na parte inferior 4a da estrutura 4 da parede traseira 2, é possível que os 

elementos de reforço 10 sejam dobrados pela espessura de material d da estrutura 4, por 

exemplo, de modo a correrem em paralelo, como ilustrado, ou para a região inferior da es-

trutura 4 a ser dobrada na direção oposta, de modo que os elementos de reforço 10 possam 

ser soldados de forma retilínea e em uma configuração cruzada com a parte inferior 4a da 

estrutura 4 por solda local, ver também figura 8. As ditas manivelas 25 se encontram fora da 

região comum 14 definida pelas dimensões A e B. 

[021]  Os elementos de reforço 10a, 10a, 10b que estão em uma disposição espa-

çada, formam espaços intermediários 12, e espaços intermediários 13 são formados como 

resultado da disposição espaçada dos elementos de reforço 11, 11a, etc. Aqui, quando a 
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aba de assento infantil 1 está no estado dobrado, isso é, em sua disposição de economia de 

espaço, os elementos de reforço verticais 10, 10b do encosto 6 são situados totalmente ou 

parcialmente nos espaços intermediários 12 situados na parede traseira 2, os ditos espaços 

intermediários sendo formados na parede traseira 2 entre elementos de reforço que correm 

verticalmente 10, 10a, enquanto é simultaneamente também o caso na disposição de eco-

nomia de espaço que os elementos de reforço dispostos horizontalmente 11b e 11d do en-

costo 6 sejam situados total ou parcialmente nos espaços intermediários 13 formados na 

parede traseira 2 entre os elementos de reforço que correm horizontalmente 11, 11a, 11c, 

ver novamente a figura 7. O elemento de reforço 11b é fornecido para suportar o assento 

18, enquanto os elementos de reforço 11d juntamente com os elementos de reforço curtos 

10 formam uma superfície de apoio, situada no encosto 6, para as costas de uma criança. A 

protuberância dos elementos de reforço verticais 10, 10a, 10b para dentro dos espaços in-

termediários 12 fornecidos para essa finalidade e a protuberância dos elementos de reforço 

11, 11b e 11d para dentro dos espaços intermediários 13 fornecidos para essa finalidade é 

alcançado visto que os elementos de reforço 10, 11, etc. em questão da parede traseira 2 e 

do encosto 6 sejam dispostos de forma desviada. No exemplo, os dois suportes de peça 

única ou de duas peças 20 cercam o elemento de reforço 11a, que pertence à parede trasei-

ra 2, com uma pequena quantidade de folga e são, em cada caso, conectados de forma fixa 

aos dois elementos de reforço externos 8, 10 que delimitam lateralmente o encosto 6, ver 

também figura 6a. A utilização dos espaços intermediários 12 e 13 é realizada no estado 

dobrado, isso é, estado de economia de espaço da aba de assento infantil 1. A aba de as-

sento infantil 1 também pode incluir elementos de reforço adicionais 10, 11 que, por motivos 

de clareza, não são ilustrados aqui, sem esses elementos de reforço adicionais sendo des-

critos em maiores detalhes e sem se distanciar do escopo da invenção. As referências nu-

méricas 10 e 11 suplementadas pelos caracteres alfanuméricos servem meramente para 

realizar uma melhor diferenciação. Por fim, todas as ditas partes são partes de reforço verti-

cal e horizontal 10, 11. 
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[022]  Em adição à figura 6, a figura 6a ilustra, em uma vista plana e em detalhes, o 

elemento de reforço 11a com um dos dois suportes 20. A fim de que, quando a parede tra-

seira 2 e o encosto 6 estejam na disposição de economia de espaço, os suportes 20 não se 

projetam além da parede traseira 2 e do encosto 6, é importante se, nos locais nos quais os 

suportes 20 são fornecidos, o elemento de reforço 11a seja dobrado na direção dos elemen-

tos de reforço 10, que são conectados ao elemento de reforço 11a, a tal ponto que a espes-

sura F dos dois suportes 20 não seja maior do que a soma da espessura do elemento de 

reforço 11a e a espessura do elemento de reforço mais espesso 10 que é conectado ao 

elemento de reforço 11a. Essa relação emerge claramente a partir do desenho. 

[023]  A figura 7 ilustra, em uma ilustração em corte reduzida e em uma vista plana, 

a aba de assento infantil 1 descrita na figura 6 na posição de utilização dobrada aberta. O 

encosto 6 é indicado pela borda 8. A estrutura 4 representa de forma indicativa a parede 

traseira 2. O assento 18 é montado de forma móvel no elemento de reforço 11c que perten-

ce à parede traseira 2 e que serve como um eixo horizontal. O dito assento se apoia com 

seu lado oposto no elemento de reforço 11b que serve como um suporte, o dito elemento de 

reforço 11b pertencendo ao encosto 6 e, de forma conhecida, engatando com, em cada ca-

so, uma projeção 18a atrás, em cada caso, de um elemento de reforço 10b que pertence ao 

encosto 6 e que é situado mais perto do assento 18, de modo que o assento 18 seja pres-

são de modo a ser impedido de se soltar. Nas duas extremidades do elemento de reforço 

11c é situado, em cada caso, um elemento de reforço 10a, elementos de reforço esses 10a 

que conectados ao elemento de reforço 11c e juntamente com os dois elementos de reforço 

centrais 10c, formam duas aberturas para as pernas 5a que são situadas na parede traseira 

2 e a largura da qual é denotada pela dimensão E. O espaçamento liberado C entre os dois 

elementos de reforço 10b, que são engatados atrás pelas projeções 18a, da parede traseira 

6 é maior do que o comprimento D do elemento de reforço 11c. Se o encosto 6 for movido 

para dentro da disposição de economia de espaço onde assume a posição sem utilização, 

os elementos de reforço 10b que são engatados atrás pelas projeções 18b percorrem, ver 
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setas, para dentro dos espaços intermediários 12 que são adjacentes às extremidades do 

elemento de reforço 11c em ambos os lados e que são formados pelos elementos de reforço 

10, 10a, que são dispostos em pares da parede traseira 2. Quando a aba de assento infantil 

1 está na disposição de economia de espaço, dois elementos de reforço 10b, que são enga-

tados por trás pelas projeções 18a, do encosto 6 são então situados, em cada caso, em um 

espaço intermediário 12 situado na parede traseira 2. 

[024]  A aba de assento infantil 1 descrita na figura 6 é ilustrada em uma vista lateral 

e no estado dobrado aberto, isso é, na posição de utilização, na figura 8. A parede traseira 2 

é ilustrada na posição na qual é montada no carrinho de compras 21. Para essa finalidade, a 

parede traseira 2, como um elemento de parede relativamente grande 2, termina no topo 

com dois dispositivos enganchando 5. No exemplo, a borda superior da parede traseira 2 é 

formada por um elemento de reforço horizontal 11. Isso é seguido adicionalmente abaixo por 

um elemento de reforço horizontal 11c que forma o eixo horizontal 19 para o assento 18. Na 

região inferior da parede traseira 2 é fornecido um elemento de reforço horizontal 11a que 

conecta os dois lados 4 da parede traseira 2 e que forma o eixo horizontal 7 para o encosto 

6 e para os dois suportes 20. Os elementos de reforço externo e dois verticais centrais 10a, 

10c (ver figura 7) levam, de modo a delimitar as aberturas para as pernas 5a, a partir de 

cima para a borda inferior 4 da parede traseira 2. Dentro da região 14, com a exceção de 

dois elementos de reforço centrais 10c, os outros elementos de reforço 10 se estendem a 

partir do fundo ascendentemente apenas até o elemento de reforço 11c. As aberturas para 

pernas 5a são delimitadas horizontalmente pelos elementos de reforço horizontais 11 e 11c 

e verticalmente pelos elementos de reforço 10a, 10c. O assento 18 é montado no elemento 

de reforço 11c por meio de uma conexão de ação de encaixe por pressão. O assento 18 se 

apoia adicionalmente com sua extremidade traseira do elemento de reforço 11b, que é situ-

ado no encosto 6, e engata com suas projeções 18a atrás dos elementos de reforço 10b 

(ver figura 7). O encosto 6, como um elemento de parede relativamente pequeno 6, é inver-

samente suportado nas projeções 18a, de modo que, de forma conhecida, o encosto 6 pos-
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sa ser dobrado aberto apenas até uma determinada posição de extremidade. Fornecido no 

encosto 6 acima do elemento de reforço 11b encontram-se dois elementos de reforço hori-

zontais espaçados 11d que são conectados aos elementos de reforço verticais curtos 10. O 

limite 8 do encosto 6 é angulado para cima e para trás de modo que, quando a aba de as-

sento infantil 1 é dobrado, a dita parte, que se encontra fora da região comum 14, pode cir-

cunscrever o elemento de reforço horizontal 11 que é situado na parede traseira 2. O encon-

tro 6 pode possuir também um ou dois elementos de reforço adicionais 11 que podem im-

primir uma ação de reforço adicional ao encosto 6. As regiões de espaço 16 e 17 são deno-

tadas por linhas de traços e pontos. Para uma maior clareza, as regiões de espaço 16 e 17 

são ilustradas como sendo mais espessas do que são na realidade. A espessura real das 

regiões de espaço 16 e 17 e a extensão espacial da mesma é determinada por fim pelas 

espessuras dos componentes descritos acima 8, 10, 11, etc., 18 e 20 que são situados na 

região comum 14 e pela protuberância das ditas partes dentro uma da outra quando a aba 

de assento infantil 1 está no estado dobrado, onde aqui, o assento 18 é situado dentro dos 

espaços intermediários 12 e/ou 13. 

[025]  Os elementos de reforço descritos acima 10, 11, etc. fabricados a partir de 

arame também podem ser substituídos por elementos de reforço 10, 11, etc. compostos de 

partes aeral, telas, nervuras ou similares, tal como conhecido pelo menos a partir das abas 

de assento infantil 1 fabricadas a partir de plástico. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Conjunto (1) formado a partir de um primeiro e pelo menos um segundo elemento 

de parede (2, 6), conjunto (1) no qual os elementos de parede (2, 6) são conectados de for-

ma móvel um ao outro ou de modo a serem separados e para dentro de uma região comum 

(14) são transferíveis a partir de uma disposição de não economia de espaço para uma dis-

posição de economia de espaço, em que o primeiro elemento de parede (2) tem elementos 

de reforço verticais (10) que são conectados de uma maneira cruciforme com o primeiro 

elemento de reforço horizontal (11) do primeiro do elemento de parede (2) e em que o pelo 

menos segundo elemento de parede (6) tem um segundo elemento de reforço vertical (10) 

que estão conectados de uma maneira cruciforme aos segundos elementos de reforço (11) 

do pelo menos um segundo elemento de parede (6), em que em cada elemento de parece 

(2, 6) os elementos de reforço vertical (10) se apoiam nos elementos de reforço horizontal 

(11), ou vice versa, e em que cada elemento de reforço vertical (10) é conectado a pelo me-

nos dois elementos de reforço horizontal (11) e cada elemento de reforço horizontal (11) é 

conectado a pelo menos dois elementos de reforço vertical (10) de modo que em cada ele-

mento de parede (2, 6), por conta dos elementos de reforço vertical (10), por um lado, e por 

conta dos elementos de reforço horizontal (11), pelo menos um primeiro espaço intermediá-

rio (12), formado pelos respectivos elementos de reforço vertical (10), e pelo menos um pri-

meiro segundo espaço intermediário (13) que é criado pelos respectivos elementos de refor-

ço horizontal (11), por outro lado, são formados e em que a espessura espacial do pelo me-

nos um primeiro espaço intermediário (12) é determinado pela espessura dos respectivos 

elementos de reforço vertical (10) e a espessura espacial de pelo menos um segundo espa-

ço intermediário (13) é determinada pela espessura dos respectivos elementos de reforço 

horizontal (11), CARACTERIZADO pelo fato de que a disposição de economia de espaço 

dos elementos da parede (2, 6) e dentro da região comum (14), os segundos elementos de 

reforço vertical (10) de pelo menos um segundo elemento de parede (6) estão total ou parci-

almente localizados em pelo menos um primeiro espaço intermediário (12) do primeiro ele-
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mento da parede (2) e o segundo elemento de reforço horizontal (11) de pelo menos um 

segundo elemento da parede (6) estão total ou parcialmente localizados em pelo menos um 

segundo espaço intermediário (13) do primeiro elemento de parede (2). 

2. Conjunto (1), de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de 

que os elementos de reforço vertical (10) e os elementos de reforço horizontal (11) têm 

comprimentos diferentes. 

3. Conjunto, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

primeiro elemento de parede (2) tem um terceiro elemento de reforço horizontal (11c) que é 

fornecido para dispor de maneira móvel uma assento (18) e cujas duas extremidades são 

unidas em cada caso por um primeiro espaço intermediário (12), em que um o quarto ele-

mento de reforço horizontal (11b) que é fornecido para apoiar o assento (18) está disposto 

no segundo elemento de parede (6) e dois terceiros elementos de reforço vertical (10b) es-

pecificados para restringir lateralmente o assento (18) são fornecidos no quarto elemento de 

reforço horizontal (11b) e em que os terceiros elementos de reforço verticais (10b) na dispo-

sição de economia de espaço estão localizados nos espaços intermediários verticais (12) 

que se juntam ao terceiro elemento de reforço horizontal (11c). 

4. Conjunto, de acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

espaçamento aberto entre esses dois terceiros elementos de reforço (10b) ser maior do que 

o comprimento do terceiro elemento de reforço (11c). 

5. Conjunto, de acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

assento (18) na disposição de economia de espaço dos elementos de parede (2, 6) está 

localizado dentro dos primeiros espaços intermediários (12) e/ou segundos espaços inter-

mediários (13). 
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