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"ARMÁRIO VERTICAL COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS". 

[001 ] A presente patente de modelo de utilidade tem por objetivo um modelo 

de armário vertical com palco para uso na apresentação de teatro com 

fantoches, dedoches e bonecos em geral. 

[2] Já são conhecidos armários que são usados para armazenagem de 

produtos quaisquer, na maioria das vezes produzidos em madeira com formato 

retangular com divisórias. Também são conhecidos palcos para teatro de 

fantoches, na maioria das vezes produzidos também em madeira e sendo 

fixado na vertical para o uso. 

[3] Para a produção de uma peça teatral com fantoches, é preciso que 

deslocamos e montamos o palco, fixando-o na vertical, e também retiremos de 

outro local armazenado, os fantoches para que se juntem e de início a peça. 

Nesta situação na qual não são armazenados juntos o palco e os fantoches, 

ocorre o extravio de peças e a indisposição de armazenagem e montagem dos 

mesmos. 

[4] Tendo em vista essas indisposições e desconfortos, para otimizar tempo 

e espaço, foi desenvolvido em um armário vertical basculante, uma abertura na 

parte superior para utilizá-lo como palco de teatro para fantoches, objeto da 

presente patente. No qual será utilizado para guardar os fantoches, se 

tornando um único produto para duas finalidades com fácil deslocamento em 

vários ambientes por conter rodízios que o torna basculante, facilitando seu 

manuseio. 

[5] Os desenhos anexos mostram a disposição do armário vertical com 

palco para teatro de bonecos, objeto da presente patente, nos quais: 

[6] A fig. 1 — representa uma perspectiva frontal do objeto aberto; 

[7] A fig. 2 — representa uma vista lateral do objeto aberto; 

[8] A fig. 3 — representa uma perspectiva do objeto fechado; 

[9] A fig. 4 — representa uma perspectiva traseira do objeto aberto; 

[10] De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, 

o modelo de armário vertical com palco para teatro de bonecos, objeto da 

presente patente, consiste em uma estante vertical frontal 1 com divisória 
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horizontal 10, fixada por dobradiças 6 a estante vertical traseira 2 com 
divisórias horizontais 10, que fixado entre ambas estantes 1 e 2, temos o 
limitador de abertura 5 entre a estante vertical frontal 1 e a estante vertical 
traseira 2, dito estante vertical frontal 1, esta tem uma abertura de janelas 

direita 3 e esquerda 4, que é fechada ou aberta por uma trava interna 8, 
conforme realização do teatro ou armazenamento dos fantoches, sendo essas 
janelas 3 e 4 fixadas a estante vertical frontal 1 por duas dobradiças 9, na base 
da estante vertical frontal 1 e na base da estante vertical traseira 2 são fixados 
rodízios 7 para facilitar o deslocamento do armário para qualquer ambiente. 
[011 ] Logicamente, o armário com tal construção pode ser obtido em 
tamanhos diversos para atender diferentes necessidades dos usuários desse 
tipo de equipamento. 
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REIVINDICAÇÃO 

1) ' ARMÁRIO VERTICAL COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS" 

caracterizado por uma estante vertical frontal (1) com divisória horizontal (10), 

fixada por dobradiças (6) a estante vertical traseira (2) com divisórias 

horizontais (10), que fixado na lateral entre ambas estantes (1) e (2), tem-se o 

limitador de abertura (5), dito estante vertical frontal (1) caracterizada por uma 

abertura de janelas, direita (3) e esquerda (4) na parte de cima que são fixadas 

por dobradiças (9), que é fechada ou aberta por uma trava interna (8), na base 

da estante vertical frontal (1) e na base da estante vertical traseira (2) são 

fixados rodízios (7) para facilitar o deslocamento do armário em qualquer 

ambiente. 
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RESUMO 

"ARMÁRIO VERTICAL COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS" 

Patente de Modelo de Utilidade para um armário compreendido por uma 

estante vertical frontal (1) com divisória horizontal (10), fixada por dobradiças 

(6) a estante vertical traseira (2) com divisórias horizontais (10), que fixado na 

lateral entre ambas estantes (1) e (2), tem-se um ]imitador de abertura (5) entre 

as estantes (1) e (2), e a estante vertical frontal (1), possui uma abertura de 

janelas direita (3) e esquerda (4) na parte de cima que são fixadas por 

dobradiças (9), que é fechada ou aberta por uma trava interna (8), na base da 

estante vertical frontal (1) e na base da estante vertical traseira (2) são fixados 

rodízios (7) para facilitar o deslocamento do armário em qualquer ambiente. 
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