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Vloerpaneel en werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen

Vloerpaneel met een substraat (8) en een toplaag van 
laminaat (7), dat aan één of meerdere randen (4-5) 
voorzien is van een lager randgebied (28), daardoor 
gekenmerkt dat het laminaat (7) zich eendelig vanop 
het eigenlijke bovenoppervlak (29) van het substraat 
(8) over het lagere randgebied (28) uitstrekt minstens 
tot op een punt (32) waarbij het laminaatoppervlak (30)
zich op een niveau (L) bevindt dat het voornoemde 
substraat (8) snijdt en dat het substraatmateriaal (8) 
ter plaatse van het lagere randgebied (28) eenzelfde of
lagere densiteit vertoont dan aan het eigenlijke 
bovenoppervlak (29) van het substraatmateriaal (8). 



De uitvinding betreft ook een werkwijze voor het 
verwezenlijken van dergelijke vloerpanelen (1).



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



BE2015/5691



 
SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE)  BE201505691 
 
 
 

 

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

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 de volgende documenten: 

D1  US 2011/146188 A1 (WALLIN MAGNUS [SE]) 23 juni 2011  

  (2011-06-23) 

D2  EP 1 683 929 A2 (FRITZ EGGER GMBH & CO [AT]) 26 juli 2006  

  (2006-07-26) 

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is. 

In D1 wordt geopenbaard (waarbij de verwijzingen tussen haakjes van 

toepassing zijn op D1, zie de figuren 16a-f) 

"Vloerpaneel (2) met een substraat (30) en een toplaag van laminaat (31, 

alinea 3), waarbij het voornoemde vloerpaneel (2) aan één of meerdere 

randen (9, 10) voorzien is van een lager randgebied in de vorm van een 

vellingkant of andere afkanting, waarbij het voornoemde laminaat (31) zich 

eendelig vanop het eigenlijke bovenoppervlak van het substraat (30) over 

het lagere randgebied uitstrekt minstens tot op een punt waarbij het 

laminaatoppervlak zich op een niveau bevindt in een horizontaal vlak dat 

het voornoemde substraat (30) snijdt en dat het substraatmateriaal (30) ter 

plaatse van het lagere randgebied eenzelfde of lagere densiteit vertoont 

dan aan het eigenlijke bovenoppervlak van het substraatmateriaal (30) 

(alinea 76)" 

3 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is. 

In D2 wordt geopenbaard (waarbij de verwijzingen tussen haakjes van 

toepassing zijn op D2, zie de figuren 1B-1D, alinea 13): 

"Vloerpaneel (1) met een substraat (2) en een toplaag van laminaat (3), 

waarbij het voornoemde vloerpaneel (1) aan één of meerdere randen (4, 

5) voorzien is van een lager randgebied (6) in de vorm van een vellingkant 

of andere afkanting, waarbij het voornoemde laminaat (3) zich eendelig 

vanop het eigenlijke bovenoppervlak van het substraat (2) over het lagere 

randgebied (6) uitstrekt minstens tot op een punt waarbij het 

laminaatoppervlak zich op een niveau bevindt in een horizontaal vlak dat 
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het voornoemde substraat (2) snijdt en dat het substraatmateriaal (2) ter 

plaatse van het lagere randgebied (6) eenzelfde vertoont dan aan het 

eigenlijke bovenoppervlak van het substraatmateriaal (2) (zie alinea 13, 

"ausgefräst wird", de gebruikte werkwijze leidt niet tot een verandering van 

de densiteit)" 

4  De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 12 geen inventiviteit omvat. 

In D1, dat wordt geacht de meest nabijgelegen stand van de techniek bij de 

materie volgens conclusie 12 te zijn, wordt geopenbaard (waarbij de verwijzingen 

tussen haakjes van toepassing zijn op D1, zie de figuren 16a-16f): 

"Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen, waarbij deze 

vloerpanelen (1, 2) minstens een substraat (30) en een toplaag van 

laminaat (31, alinea 3) vertonen en waarbij het voornoemde vloerpaneel 

(1) aan één of meerdere randen (10, 9) voorzien is van een lager 

randgebied in de vorm van een vellingkant of andere afkanting, waarbij de 

werkwijze minstens de volgende stappen omvat: 

- de stap (figuren 16a en 16e, alinea 27) van het voorzien van een 

basisplaat (3) van het materiaal van het voornoemde substraat (30) en het 

structureren van het bovenoppervlak van voornoemde basisplaat (3), 

waarbij deze structuur minstens bestaat uit een uitsparing in het 

bovenoppervlak van de basisplaat (3) ter plaatse van voornoemd lager 

randgebied (28); 

- de stap (figuur 16c, alinea 28) van het samenstellen van een stapel (40) 

die minstens de gestructureerde basisplaat (3) en één of meerdere 

harslagen en eventueel papierlagen omvat (alinea 85); 

- de stap (figuur 16d, alinea 29, conclusie 15) van het verpersen van 

voornoemde stapel in een verwarmde pers, waarbij het voornoemde hars 

uithardt en deze samen met de eventuele papierlagen een op het 

substraat (30) gehechte laminaatlaag (31) vormt, en waarbij deze 

laminaatlaag (31) zich eendelig vanop het eigenlijke bovenoppervlak van 

de basisplaat (30) tot in voornoemde uitsparing uitstrekt minstens tot op 

een punt waarbij het laminaatoppervlak zich op een niveau bevindt in een 

horizontaal vlak dat het voornoemde substraat (30) snijdt (zie figuur 16e); 

- de stap (figuur 16d, 16e) van het opdelen van het verperste geheel in 

panelen waaruit voornoemde vloerpanelen (1) kunnen worden gevormd; 

- de stap (figuur 16e, 16f) van het afwerken van voornoemde panelen tot 

voornoemde vloerpanelen (1), waarbij een rand van voornoemde 
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uitsparing het voornoemde lagere randgebied vormt" 

 

Het verschil tussen de materie volgens conclusie 12 en deze bekende werkwijze 

is derhalve dat de "harslagen" volgens stap S3 "melamineharslagen" zijn. 

Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden 

beschouwd als "selectie van een geschikt harsproduct voor de werkwijze". 

De oplossing die wordt voorgesteld in conclusie 12 van de onderhavige aanvrage 

kan niet worden geacht inventiviteit te omvatten: 

De oplossing is een voor de hand liggende keuze voor een deskundige in het 

vakgebied. Hij/zij zou iedere geschikte hars voor de werkwijze gebruiken, waarbij 

melaminehars één van de verschillende geschikte harstypen is. 

5  De afhankelijke conclusies 2-11, 13, 14 bevatten geen maatregelen die in 

combinatie met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij 

verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit. 

In D1 worden de aanvullende maatregelen volgens de conclusies 5-8, 10 

geopenbaard (zie D1, conclusie 15, figuur 7b). 

In D2 worden de aanvullende maatregelen volgens de conclusies 3, 4, 6-8, 10 

geopenbaard (zie D2, figuren 1B-1D, alinea's 7, 13, 14, 17, 25, 29). 

De aanvullende maatregelen volgens de conclusies 2, 9, 11, 13 en 14 verwijzen 

naar selecties, constructiewijzigingen of wijzigingsstappen die voor een 

deskundige in het vakgebied voor de hand liggend zijn. 
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