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LAMELLENINRICHTING



Deze uitvinding betreft een lamelleninrichting (1) 
omvattende meerdere evenwijdig aan elkaar 
opgestelde lamellen (2), verplaatsingsmiddelen (9, 10) 
voor het verplaatsen van de lamellen (2) tussen en in 
een stapelzone en een glijzone en een 
geleidingsprofiel (3) die aan een laterale zijde van de 
lamellen (2) is opgesteld, waarbij een lamel (2) aan de 
genoemde laterale zijde voorzien is van een met het 
geleidingsprofiel (3) corresponderend 
geleidingselement (5), ter geleiding van de 
respectievelijke lamel (2) ten opzichte van het 
corresponderende geleidingsprofiel (3, 6), tijdens zijn 
verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en 
de glijzone, zodanig dat het geleidingselement (5) over
een zekere hoek roteerbaar is ten opzichte van het 
geleidingsprofiel (3) rond een as volgens de 
lengterichting van het geleidingsprofiel (3). 
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LAMELLENINRICHTING 

 

Deze uitvinding betreft een lamelleninrichting omvattende 

- meerdere evenwijdig aan elkaar opgestelde lamellen; 

- verplaatsingsmiddelen voor het verplaatsen van de lamellen tussen en in een 5 

stapelzone en een glijzone; 

- een geleidingsprofiel dat aan een laterale zijde van de lamellen is opgesteld; 

- en een met het geleidingsprofiel corresponderend geleidingselement dat aan 

de genoemde laterale zijde voorzien is aan een genoemde lamel, ter geleiding 

van deze lamel ten opzichte van het geleidingsprofiel tijdens zijn 10 

verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en de glijzone. 

 

Een dergelijke lamelleninrichting dient gewoonlijk als afscherming, typisch voor het 

minstens gedeeltelijk afschermen van een opening, zoals bijvoorbeeld een 

deuropening of raamopening of poortopening, enz. of voor het afschermen van een 15 

buitenruimte, zoals bijvoorbeeld een terrasoverkapping of een verandadak, enz. Bij 

dergelijke lamelleninrichtingen zijn gewoonlijk meerdere lamellen evenwijdig aan 

elkaar opgesteld, waarbij deze zich over een bepaald oppervlak kunnen uitstrekken. 

Dit oppervlak kan elke stand tussen de verticale en de horizontale aannemen en kan 

zelfs gebogen zijn uitgevoerd. 20 

 

De lamelleninrichtingen waarop deze uitvinding betrekking heeft, zijn voorzien van 

een verplaatsingsmechanisme voor het verplaatsen van de lamellen tussen en in een 

stapelzone waarbij de lamellen – wanneer deze nagenoeg allemaal hierin zijn 

opgenomen – zich nagenoeg tegen elkaar bevinden, en een glijzone, waarin de 25 

lamellen zich verspreid over minstens een deel van het oppervlak kunnen uistrekken.  

 

In de octrooipublicaties WO 2004/070156 A1, DE 297 03 007 U1, DE 2 356 880 A1 

en  de octrooiaanvraag PCT/IB2014/062013 van huidige aanvrager zijn verschillende 

dergelijke lamelleninrichtingen beschreven.  30 
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Deze lamelleninrichtingen omvatten telkens meerdere evenwijdig aan elkaar 

opgestelde lamellen, die aan hun uiteinden verbonden zijn met een loopwagen, die 

voorzien is van geleidingselementen, ter geleiding van de loopwagen in een 

geleidingsprofiel, tijdens de verplaatsingsbeweging van de corresponderende lamel 

tussen en in de stapelzone en de glijzone. Typisch is de lamel met zijn as in deze 5 

loopwagen aangebracht. In deze loopwagens kunnen ook verplaatsingsmiddelen, 

zoals bijvoorbeeld een moer ter aangrijping op een roteerbare spindel en/of 

kantelmiddelen, zoals bijvoorbeeld een wormwieloverbrenging ter kanteling van de 

corresponderende lamel aangebracht zijn.  

Een nadeel van deze lamelleninrichtingen is dat de geleidingen vaak het verplaatsen 10 

van de lamellen bemoeilijken. Wanneer de lamelleninrichtingen grotere afmetingen 

aannemen en/of wanneer relatief grote toleranties bestaan op de geleidingsprofielen 

en/of de geleidingselementen en/of wanneer de lamellen onder een helling opgesteld 

worden, kunnen de geleidingselementen hierbij zelfs geblokkeerd raken in de 

geleidingen. Dit probleem kan beperkt worden door rollen als geleidingselementen 15 

aan de loopwagens te voorzien zoals bijvoorbeeld beschreven in  DE 2 356 880 A1. 

Op deze manier wordt echter aan compactheid ingeboet.  

 

Het doel van deze uitvinding is om dit probleem te verhelpen op een compactere 

manier. 20 

 

Dit doel van de uitvinding wordt bereikt door te voorzien in een lamelleninrichting 

omvattende 

- meerdere evenwijdig aan elkaar opgestelde lamellen; 

- verplaatsingsmiddelen voor het verplaatsen van de lamellen tussen en in een 25 

stapelzone en een glijzone; 

- een geleidingsprofiel dat aan een laterale zijde van de lamellen is opgesteld; 

- een met het geleidingsprofiel corresponderend geleidingselement dat aan de 

genoemde laterale zijde voorzien is aan een genoemde lamel, ter geleiding 

van deze lamel ten opzichte van het geleidingsprofiel tijdens zijn 30 

verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en de glijzone; 
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waarbij het geleidingselement over een zekere hoek roteerbaar is ten opzichte van dit 

geleidingsprofiel rond een as volgens de lengterichting van het geleidingsprofiel. 

Op deze manier kunnen afwijkingen als gevolg van grotere afmetingen en/of 

toleranties en/of plaatsingen onder hellingen, eenvoudig opgevangen worden doordat 

het geleidingselement over een zekere hoek kan roteren ten opzichte van het 5 

geleidingsprofiel. 

 

Meer specifiek kan het geleidingsprofiel hiertoe convex of concaaf uitgevoerd zijn en 

kan het geleidingselement corresponderend concaaf of convex uitgevoerd zijn om 

deze roteerbaar ten opzichte van elkaar te voorzien. 10 

Bij een dergelijke uitvoeringsvorm is de genoemde as dan voorkeurdragend een 

virtuele as, waarbij de rotatie niet rond een reële as gebeurt, maar door verplaatsing 

van de corresponderende convexe en concave oppervlakken over elkaar.  

 

Bij de genoemde bestaande lamelleninrichtingen is een verder nadeel dat de 15 

loopwagens de minimale tussenafstand tussen de lamellen bepalen, zodat in de 

stapelzone de lamellen niet dichter bij elkaar gebracht kunnen worden dan deze 

minimale tussenafstand. 

 

Een bijkomend doel van deze uitvinding is om te voorzien in een lamelleninrichting 20 

waarin de lamellen compacter stapelbaar zijn in de stapelzone dan bij de gekende 

lamelleninrichtingen, zonder in te boeten aan een goede geleiding. 

 

Dit bijkomende doel wordt bereikt door te voorzien in een lamelleninrichting 

omvattende 25 

- meerdere evenwijdig aan elkaar opgestelde lamellen; 

- verplaatsingsmiddelen voor het verplaatsen van de lamellen tussen en in een 

stapelzone en een glijzone; 

- een eerste geleidingsprofiel dat aan een laterale zijde van de lamellen is 

opgesteld; 30 
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- een tweede geleidingsprofiel dat aan de genoemde laterale zijde van de 

lamellen is opgesteld; 

waarbij de lamellen afwisselend aan de genoemde laterale zijde voorzien zijn van 

een met het eerste geleidingsprofiel corresponderend geleidingselement, ter geleiding 

van de respectievelijke lamel ten opzichte van het eerste geleidingsprofiel tijdens zijn 5 

verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en de glijzone, respectievelijk van 

een met het tweede geleidingsprofiel corresponderend tweede geleidingselement ter 

geleiding van de respectievelijke lamel ten opzichte van het tweede geleidingsprofiel, 

tijdens zijn verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en de glijzone. 

 10 

Door de lamellen afwisselend ten opzichte van een ander geleidingsprofiel te 

geleiden, kan de nodige geleiding nu verdeeld worden over twee geleidingsprofielen. 

Wanneer de lengtes die de geleidingselementen hiertoe innemen, gelijk blijven ten 

opzichte van de gekende lamelleninrichtingen, dan kan, door de geleidingselementen 

afwisselend over de twee geleidingsprofielen te verdelen, de minimale tussenafstand 15 

tussen de lamellen sterk gereduceerd worden en in principe zelfs gehalveerd worden, 

indien overige onderdelen zoals bijvoorbeeld verplaatsingsmiddelen of 

kantelmiddelen dit toelaten.  

 

Om een lamelleninrichting volgens de uitvinding aan de laterale zijden zo compact 20 

mogelijk te kunnen houden, maken het eerstgenoemde geleidingsprofiel en het 

tweede geleidingsprofiel bij voorkeur deel uit van eenzelfde lamelgeleidingsprofiel. 

In een bijzonder compacte uitvoering omvat het lamelgeleidingsprofiel dan een 

buitenzijde en een binnenzijde, waarbij de buitenzijde dienst doet als eerstgenoemde 

geleidingsprofiel en de binnenzijde dienst doet als tweede geleidingsprofiel. 25 

 

Bij voorkeur is het tweede geleidingsprofiel, net als het hierboven beschreven 

geleidingsprofiel volgens deze uitvinding dat convex of concaaf is uitgevoerd, 

eveneens convex of concaaf uitgevoerd, waarbij het corresponderende tweede 

geleidingselement, dat corresponderend concaaf of convex is uitgevoerd, over een 30 

zekere hoek kan roteren ten opzichte van het tweede geleidingsprofiel. 
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In een bijzonder voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat een  

lamelgeleidingsprofiel van een beschreven lamelleninrichting met 

lamelgeleidingsprofiel dan een hoofdzakelijk C-vormige doorsnede, waarvan de 

convexe zijde dienst doet als het eerstgenoemde geleidingsprofiel en de concave 5 

zijde dienst doet als het tweede geleidingsprofiel, waarbij de corresponderende 

geleidingselementen over een zeker hoek roteerbaar zijn ten opzichte van deze 

geleidingsprofielen. 

In een dergelijke lamelleninrichting is een bijzonder compact lamelgeleidingsprofiel 

gecombineerd met de voordelige roteerbaarheid van de geleidingselementen ten 10 

opzichte van de geleidingsprofielen. 

 

In een lamelleninrichting volgens deze uitvinding zijn verder bij voorkeur met het 

eerstgenoemde en het tweede geleidingsprofiel corresponderende eerste en tweede 

geleidingsprofielen aan de andere laterale zijde van de lamellen opgesteld, waarbij 15 

elke lamel aan zijn ene laterale zijde voorzien is van een eerstgenoemd 

geleidingselement en aan zijn andere laterale zijde voorzien is van een genoemd 

tweede geleidingselement. 

 

In een specifieke uitvoeringsvorm omvatten de verplaatsingsmiddelen een roteerbare 20 

spindel en per lamel een moer, die bevestigd is op de roteerbare spindel en 

verplaatsbaar is tussen en in de stapelzone en de glijzone om de lamel verplaatsbaar 

te voorzien tussen en in de stapelzone en de glijzone.  

 

De lamellen van een lamelleninrichting volgens deze uitvinding omvatten verder bij 25 

voorkeur een lamelas. De lamelleninrichting omvat dan bij voorkeur kantelmiddelen, 

voor het kantelen van de lamellen omheen hun lamelas tussen een open stand, waarin 

zich een tussenruimte tussen de lamellen uitstrekt en een gesloten stand, waarin de 

lamellen samen een gesloten vlak vormen.   

Door de lamellen te roteren tussen hun gesloten stand en hun open stand kan zo 30 

lichtinval, stralingswarmte en ventilatie naar een door de lamelleninrichting 

BE2014/5014



 

6 

afgeschermde ruimte toe geregeld worden. Door het richten van de lamellen kan zon 

en/of wind en/of neerslag afgeschermd worden of juist doorgelaten worden.  

 

De kantelmiddelen van een dergelijke lamelleninrichting omvatten dan bij voorkeur 

een aandrijfas en per lamel een wormwieloverbrenging, die aandrijfbaar is met 5 

behulp van de aandrijfas. 

 

In een nog specifiekere uitvoeringsvorm van een lamelleninrichting met een 

genoemde roteerbare spindel, maakt elk genoemd geleidingselement deel uit van een 

loopwagen, die een aanbrengopening omvat voor een lamelas, waarin de 10 

corresponderende lamel met zijn lamelas aanbrengbaar is en die een moerhouder 

omvat, waarin de met deze lamel corresponderende moer aanbrengbaar is. 

Indien deze uitvoeringsvorm bovendien genoemde kantelmiddelen met 

wormwieloverbrenging omvat, dan is elke dergelijke loopwagen die een 

eerstgenoemd geleidingselement omvat, dan bij voorkeur voorzien van de met de 15 

corresponderende lamel corresponderende wormwieloverbrenging. 

 

Deze uitvinding wordt nu nader toegelicht aan de hand van de hierna volgende 

gedetailleerde beschrijving van een voorkeurdragende lamelleninrichting volgens 

deze uitvinding. De bedoeling van deze beschrijving is uitsluitend verduidelijkende 20 

voorbeelden te geven en om verdere voordelen en bijzonderheden van deze 

uitvinding aan te duiden, en kan dus niet geïnterpreteerd worden als een beperking 

van het toepassingsgebied van de uitvinding of van de in de conclusies opgeëiste 

octrooirechten. 

 25 

In deze gedetailleerde beschrijving wordt door middel van referentiecijfers verwezen 

naar de hierbij gevoegde tekeningen, waarbij in 

- Figuur 1 een uitvoeringsvorm van een lamellendak volgens deze uitvinding 

ter hoogte van de lamellen gedeeltelijk in doorsnede, doorgesneden doorheen 

de geleidingsprofielen en gootprofielen en gedeeltelijk in aanzicht is 30 

weergegeven, met aanzicht op balken en kolommen en één van de lamellen; 
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- Figuur 2 geleidingsprofielen en een eerste loopwagen van de 

lamelleninrichting uit figuur 1, in aanzicht is weergegeven; 

- Figuur 3 geleidingsprofielen en een tweede loopwagen van de 

lamelleninrichting uit figuur 1, in vooraanzicht is weergegeven; 

- Figuur 4 geleidingsprofielen en loopwagens van de lamelleninrichting uit 5 

figuur 1 in zijaanzicht zijn weergegeven; 

- Figuur 5 een deel van de lamelleninrichting uit figuur 1, ter hoogte van een 

laterale zijde van de lamellen in meer detail is weergegeven; 

- Figuur 6 geleidingsprofielen en loopwagens van de lamelleninrichting uit 

figuur 1 in perspectief zijn weergegeven, met een eerste en een tweede 10 

loopwagen in de stapelzone; 

- Figuur 7 geleidingsprofielen en loopwagens van de lamelleninrichting uit 

figuur 1 in perspectief zijn weergegeven, met een eerste en een tweede 

loopwagen in de glijzone. 

 15 

De afgebeelde lamelleninrichting (1) is een lamellendak (1). Met gelijkaardige 

kenmerken kunnen ook lamelleninrichtingen (1) uitgewerkt worden als afscherming 

voor bijvoorbeeld een deur-, raam- of poortopening. 

 

Het afgebeelde lamellendak (1) omvat meerdere lamellen (2) die evenwijdig aan 20 

elkaar zijn opgesteld. In de figuren (zie fig. 1 en 5) is één van deze lamellen (2) 

afgebeeld. Deze lamellen (2) zijn roteerbaar om hun lamelas (12) (zie fig. 5) 

opgesteld, tussen een open stand, waarin zich een tussenruimte tussen de lamellen (2) 

uitstrekt en een gesloten stand, waarin de lamellen (2) samen een gesloten vlak 

vormen. Verder zijn deze lamellen (2) ook verschuifbaar in het genoemde vlak, 25 

tussen en in een stapelzone, waarin de lamellen (2) – wanneer deze nagenoeg 

allemaal hierin zijn opgenomen – zich nagenoeg tegen elkaar bevinden en een 

glijzone, waarbij ze samen het genoemde vlak minstens gedeeltelijk afschermen.  

Aan beide laterale zijden van de lamellen (2) is een zijgoot (17) aan een balk (15) 

voorzien, voor afvoer van op het lamellendak (1) invallende neerslag. De balk (15) 30 

en de zijgoot (17) strekken zich nagenoeg dwars op de lamellen (2) uit. De lamellen 
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(2) zijn onder een helling schuin aflopend naar een zijgoot (17) toe opgesteld, zodat 

hierop invallende neerslag naar deze zijgoot (17) wordt afgevoerd. De balken (15) 

vormen met een voorbalk en een achterbalk een kader waarin de lamellen (2) zich 

uitstrekken en zijn ondersteund door kolommen (16) om zo een lamellendak (1) te 

vormen dat naar keuze vrij van overige bebouwing kan opgesteld worden. Alternatief 5 

zou een dergelijk kader met lamellen (2) bijvoorbeeld ook aan een buitenmuur 

bevestigd kunnen worden. 

 

Om de lamellen (2) verschuifbaar en kantelbaar te voorzien, is hun lamelas (12) aan 

weerszijden opgenomen in een respectievelijke loopwagen (4, 7). 10 

 

Om de lamellen (2) verschuifbaar te voorzien, is elke loopwagen (4, 7) voorzien van 

een moerhouder (14) waarin een moer (10) is voorzien, die omheen een roteerbare 

spindel (9) is aangebracht, zoals te zien is in fig. 5. Aan beide laterale zijden van de 

lamellen (2) is een dergelijke spindel (9) voorzien, waarbij beide spindels (9) 15 

synchroon aangedreven worden. Door roteren van de spindels (9) kunnen de moeren 

(10) verplaatst worden tussen en in de stapelzone en de glijzone. De moeren (10) 

nemen hierbij de loopwagens (4, 7) en dus ook de lamellen (2) mee in hun beweging.  

Deze moeren (10) en spindels (9) kunnen hierbij voorkeurdragend deel uitmaken van 

een moer-stapelmechanisme zoals bijvoorbeeld beschreven in de octrooiaanvraag 20 

PCT/IB2014/062013 van huidige aanvrager. 

 

Om de loopwagens (4, 7) te geleiden in hun verplaatsingsbeweging, is aan elke 

laterale zijde van de lamellen (2) een lamelgeleidingsprofiel (3, 6) opgesteld en 

omvat elke loopwagen (4, 7) een corresponderend geleidingselement (5, 8). 25 

Om de geleiding (3, 5, 6, 8) van de loopwagens (4, 7) compact te houden en de 

lamellen (2) zo compact mogelijk stapelbaar te voorzien, zijn twee soorten 

loopwagens (4, 7) met twee soorten geleidingen (3, 5, 6, 8) voorzien.  

 

Elke lamel (2) is aan zijn ene laterale zijde voorzien van een eerste loopwagen (4) en 30 

aan zijn andere laterale zijde voorzien van een tweede loopwagen (7).  
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Opeenvolgende lamellen (2) zijn aan een zelfde laterale zijde afwisselend voorzien 

van een eerste loopwagen (4) en een tweede loopwagen (7).  

Aan beide laterale zijden van de lamellen (2) is een zelfde lamelgeleidingsprofiel (3, 

6) opgesteld. Dit lamelgeleidingsprofiel (3, 6) omvat een hoofdzakelijk C-vormige 

doorsnede, waarvan de convexe zijde dienst doet als eerste geleidingsprofiel (3) en 5 

de concave zijde dienst doet als tweede geleidingsprofiel (6). Over het eerste, 

convexe geleidingsprofiel (3) is een corresponderend eerste concaaf 

geleidingselement (5) van elke eerste loopwagen (4) verschuifbaar. In het tweede 

concave geleidingsprofiel (6) is een corresponderend tweede convex 

geleidingselement (8) van elke tweede loopwagen (7) verschuifbaar. Op deze manier 10 

kan de verplaatsingsbeweging van de lamellen (2) geleid worden door verschuiven 

van de respectievelijke geleidingselementen (5, 8) ten opzichte van de 

respectievelijke geleidingsprofielen (3, 6).  

De lengte van de geleidingselementen (5, 8) kan hierbij in functie van de geleiding 

gekozen worden en eventueel langer uitgevoerd worden dan de corresponderende 15 

afmetingen van de loopwagens (4, 7). Doordat de eerste geleidingselementen (5) ten 

opzichte van een ander geleidingsprofiel (3) geleid worden dan de tweede 

geleidingselementen (8) en de verschillende geleidingselementen (5, 8) elkaar niet 

hinderen, is met een zelfde lengte van geleidingselementen zoals bij de stand van de 

techniek een compactere stapeling van de lamellen (2) mogelijk dan tot nu het geval 20 

was, zoals te zien is in de figuren 4 en 6. 

 

Door zijn concave vorm, corresponderend met de convexe vorm van het eerste 

geleidingsprofiel (3), is elk eerste geleidingselement (5) roteerbaar ten opzichte van 

het eerste geleidingsprofiel (3) door verschuiving van de concave vorm van het 25 

geleidingselement (5) over de convexe vorm van het geleidingsprofiel (3). Deze 

rotatie is beperkt tot een zekere hoek rond de virtuele rotatieas waarrond het 

geleidingselement (5) hierbij roteert, dit door de vormgeving van het 

geleidingsprofiel (3) en de vormgeving van de eerste loopwagen (4) naast dit 

geleidingselement (5). 30 
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Door zijn convexe vorm, corresponderend met de concave vorm van het tweede 

geleidingsprofiel (6), is elk tweede geleidingselement (8) roteerbaar ten opzichte van 

het tweede geleidingsprofiel (6) door verschuiving van zijn convexe vorm over de 

concave vorm van het geleidingsprofiel (6). Deze rotatie is beperkt tot een zekere 

hoek rond de virtuele rotatieas waarrond het geleidingselement (8) hierbij roteert, dit 5 

door de vormgeving van het geleidingsprofiel (6) en de vormgeving van de tweede 

loopwagen (7) naast dit geleidingselement (8). 

Op deze manier zijn de loopwagens (4, 7) niet enkel verschuifbaar ten opzichte van 

de lamelgeleidingsprofielen (3, 6), maar ook over een zekere hoek kantelbaar ten 

opzichte van deze lamelgeleidingsprofielen (3, 6). Op deze manier kunnen 10 

afwijkingen als gevolg van grotere afmetingen en/of toleranties en/of plaatsingen 

onder hellingen, eenvoudig opgevangen worden doordat de geleidingselementen (5, 

8) over een zekere hoek kunnen roteren ten opzichte van het lamelgeleidingsprofiel 

(3, 6). 

 15 

Om de lamellen (2) roteerbaar te voorzien, is hun lamelas (12) aan elke laterale zijde 

roteerbaar aangebracht in een aanbrengopening (13) van de corresponderende 

loopwagen (4, 7). De eerste loopwagens (4) omvatten een houder (19) waarin een 

wormwieloverbrenging is aangebracht. Het wormwiel is omheen de lamelas (12) 

aangebracht en de worm is aandrijfbaar met behulp van een aandrijfas (11), die 20 

hiertoe doorheen een opening (18) in de eerste loopwagen (4) is aangebracht.  

De houder (19) voor de wormwieloverbrenging van de eerste loopwagen (4) is aan 

de andere zijde van het lamelgeleidingsprofiel (3, 6) opgesteld dan de moerhouder 

(14). De tweede loopwagens (7) omvatten geen dergelijke houder (19), maar enkel 

een moerhouder (14). Deze tweede loopwagens (7) strekken zich enkel aan de zijde 25 

van het lamelgeleidingsprofiel (3, 6) uit waar ook de moerhouders (14) van de eerste 

loopwagens (4) zijn opgesteld. Deze moerhouders (14) kunnen compacter uitgevoerd 

worden dan de houder (19) voor de wormwieloverbrenging, zodat hierdoor de 

lamellen (2) compacter stapelbaar zijn, zoals te zien is in de figuren 4 en 6. 

  30 
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C O N C L U S I E S 

______________________________ 

 

1. Lamelleninrichting (1) omvattende 

− meerdere evenwijdig aan elkaar opgestelde lamellen (2); 5 

− verplaatsingsmiddelen (9, 10) voor het verplaatsen van de lamellen (2) 

tussen en in een stapelzone en een glijzone; 

− een geleidingsprofiel (3) dat aan een laterale zijde van de lamellen (2) 

is opgesteld; 

− een met het geleidingsprofiel (3) corresponderend geleidingselement 10 

(5) dat aan de genoemde laterale zijde voorzien is aan een genoemde 

lamel (2), ter geleiding van deze lamel (2) ten opzichte van het 

geleidingsprofiel (3) tijdens zijn verplaatsingsbeweging tussen en in 

de stapelzone en de glijzone; 

met het kenmerk dat elk geleidingselement (5) over een zekere hoek 15 

roteerbaar is ten opzichte van het geleidingsprofiel (3) rond een as volgens de 

lengterichting van het geleidingsprofiel (3). 

 

2. Lamelleninrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat  elk 

geleidingsprofiel (3) convex of concaaf is uitgevoerd en het 20 

geleidingselement (5) corresponderend concaaf of convex is uitgevoerd om 

deze roteerbaar ten opzichte van elkaar te voorzien.  

 

3. Lamelleninrichting (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het 

kenmerk dat de lamelleninrichting (1) een tweede geleidingsprofiel (6) 25 

omvat, dat aan de genoemde laterale zijde van de lamellen (2) is opgesteld en 

dat de lamellen (2) afwisselend aan de genoemde laterale zijde voorzien zijn 

van een genoemd geleidingselement (5), respectievelijk van een met het 

tweede geleidingsprofiel (6) corresponderend tweede geleidingselement (8) 

ter geleiding van de respectievelijke lamel (2) ten opzichte van het tweede 30 
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geleidingsprofiel (6), tijdens zijn verplaatsingsbeweging tussen en in de 

stapelzone en de glijzone. 

 

4. Lamelleninrichting (1) volgens conclusie 3, met het kenmerk dat het tweede 

geleidingsprofiel (6) convex of concaaf is uitgevoerd, zodanig dat elk 5 

corresponderend concaaf of convex geleidingselement (8) over een zekere 

hoek roteerbaar is ten opzichte van het geleidingsprofiel (3). 

 

5. Lamelleninrichting (1) volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk dat het 

eerstgenoemde geleidingsprofiel (3) en het tweede geleidingsprofiel (6) deel 10 

uitmaken van eenzelfde lamelgeleidingsprofiel (3, 6). 

 

6. Lamelleninrichting (1) volgens conclusies 5, met het kenmerk dat het 

lamelgeleidingsprofiel (3, 6) een hoofdzakelijk C-vormige doorsnede omvat, 

waarvan de convexe zijde (3) dienst doet als het eerstgenoemde 15 

geleidingsprofiel (3) en de concave zijde (6) dienst doet als het tweede 

geleidingsprofiel (6). 

 

7. Lamelleninrichting (1) volgens één van de conclusies 3 tot 6, met het 

kenmerk dat met het eerstgenoemde geleidingsprofiel (3) en het tweede 20 

geleidingsprofiel (6) corresponderende eerste en tweede geleidingsprofielen 

(3, 6) aan de andere laterale zijde van de lamellen (2) zijn opgesteld en dat 

elke lamel (2) aan zijn ene laterale zijde voorzien is van een eerstgenoemd 

geleidingselement (5) en aan zijn andere laterale zijde voorzien is van een 

tweede genoemd geleidingselement (8). 25 

 

8. Lamelleninrichting (1) volgens één van de vorige conclusies, met het 

kenmerk dat de verplaatsingsmiddelen (9, 10) een roteerbare spindel (9) 

omvatten en per lamel (2) een moer (10) omvatten, die bevestigd is op de 

roteerbare spindel (9) en verplaatsbaar is tussen en in de stapelzone en de 30 

glijzone om de lamel (2) verplaatsbaar te voorzien tussen en in de stapelzone 

en de glijzone.  
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9. Lamelleninrichting (1) volgens één van de vorige conclusies, met het 

kenmerk dat de lamellen (2) een lamelas (12) omvatten en dat de 

lamelleninrichting (1) kantelmiddelen (11) omvat, voor het kantelen van de 

lamellen (2) omheen hun lamelas (12) tussen een open stand, waarin zich een 5 

tussenruimte tussen de lamellen (2) uitstrekt en een gesloten stand, waarin de 

lamellen (2) samen een gesloten vlak vormen.   

 

10. Lamelleninrichting (1) volgens conclusie 9, met het kenmerk dat de 

kantelmiddelen (11) een aandrijfas (11) omvatten, en per lamel (2) een  10 

wormwieloverbrenging omvatten, die aandrijfbaar is met behulp van de 

aandrijfas (11). 

 

11. Lamelleninrichting (1) volgens conclusies 8 en 9 of 10, met het kenmerk dat 

elk genoemd geleidingselement (5, 8) deel uitmaakt van een loopwagen (4, 15 

7), die een aanbrengopening (13) omvat voor een lamelas (12), waarin de 

corresponderende lamel (2) met zijn lamelas (12) aanbrengbaar is en die een 

moerhouder (14) omvat, waarin de met deze lamel (2) corresponderende 

moer (10) aanbrengbaar is. 

 20 

12. Lamelleninrichting (1) volgens conclusie 10 en 11, met het kenmerk dat elke 

loopwagen (4) die een eerstgenoemd geleidingselement (5) omvat, voorzien 

is van de met de corresponderende lamel (2) corresponderende 

wormwieloverbrenging. 

 25 
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Fig. 5 
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Fig. 6 

Fig. 7 
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SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE) BE201405014 

Betreffende Item V 

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring 

1 Er wordt verwezen naar het volgende document: 

D1 DE 23 56 880 A1 (SCHENKER STOREN MASCHF) 20 juni 1974 
(1974-06-20) 

2 In D1, dat wordt geacht de meest nabijgelegen stand van de techniek bij de 
materie volgens conclusie 1 te zijn, wordt in de figuren 1-3 een 
lamelleninrichting geopenbaard volgens de aanhef van de conclusies, i.e.: 

Lamelleninrichting (zie titel "Lamellenstore") omvattende 

- meerdere evenwijdig aan elkaar opgestelde lamellen (6); 

- verplaatsingsmiddelen (10) voor het verplaatsen van de lamellen (6) tussen en 
in een stapelzone en een glijzone; 

- een geleidingsprofiel (5) dat aan een laterale zijde van de lamellen (6) is 
opgesteld; 

- een met het geleidingsprofiel (1) corresponderend geleidingselement (5) dat 
aan de genoemde laterale zijde voorzien is aan een genoemde lamel (6), ter 
geleiding van deze lamel (6) ten opzichte van het geleidingsprofiel (1) tijdens 
zijn verplaatsingsbeweging tussen en in de stapelzone en de glijzone. 

2.1 Het verschil tussen de materie volgens conclusie 1 en deze bekende 
lamelleninrichting is, voorzover begrijpelijk (zie eveneens de punten 4 en 4.1 
van Betreffende Item VIII), derhalve dat: 

Elk geleidingselement over een zekere hoek roteerbaar is ten opzichte van het 
geleidingsprofiel rond een as volgens de lengterichting van het 
geleidingsprofiel. 

De materie volgens conclusie 1 is derhalve nieuw. 

2.2 Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan worden 
beschouwd als het aangeven van een compacte opstelling die minder ruimte in 
beslag neemt. 

De oplossing voor dit probleem die wordt voorgesteld in conclusie 1 van de 
onderhavige aanvrage wordt geacht inventiviteit te omvatten vanwege de 
volgende redenen: Een dergelijk ontwerp is onbekend en wordt evenmin 

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1) 



SCHRIFTELIJKE OPINIE 
(APARTE BLADZIJDE) 

Aanvraagnummer 
BE201405014 

gesuggereerd door de bekende stand van de techniek als vertegenwoordigd 
door D1. 

3 De conclusies 2-12 zijn afhankelijk van één of meer onafhankelijke conclusies 
waarvan de materie geacht wordt nieuw en inventief te zijn, zoals hierboven 
besproken, en als zodanig voldoen de genoemde afhankelijke conclusies 
eveneens aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. 

Betreffende Item VIII 

Bepaalde opmerkingen aangaande de aanvrage 

4 De materie volgens conclusie 1 is niet duidelijk. Conclusie 1 voldoet niet aan 
de eis van duidelijkheid, omdat de materie waarvoor bescherming wordt 
gezocht niet duidelijk wordt gedefinieerd. In de conclusie wordt getracht de 
materie te definiëren in termen van het te bereiken resultaat, i.e.: 

Dat elk geleidingselement over een zekere hoek roteerbaar is ten opzichte van 
het geleidingsprofiel rond een as volgens de lengterichting van het 
geleidingsprofiel, 

hetgeen veeleer een stelling ten aanzien van het onderliggende probleem 
betreft, zonder te voorzien in de technische maatregelen die noodzakelijk zijn 
om dit resultaat te bereiken. 

4.1 In conclusie 2 worden echter duidelijk mogelijke technische maatregelen voor 
dit doel aangegeven, i.e.: 

Lamelleninrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat elk 
geleidingsprofiel convex of concaaf is uitgevoerd en het geleidingselement 
corresponderend concaaf of convex is uitgevoerd om deze roteerbaar ten 
opzichte van elkaar te voorzien. 
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