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Taiga vann strid om mönsterskydd
Taiga AB har efter dom i Göteborgs Tingsrätt nått förlikning
med Soft Touch AB angående mönsterintrång. Målet gällde en
arbetsbyxa utvecklad av Taiga och skyddad av svensk mönsterregistrering där Soft Touch AB marknadsförde en liknande
byxa under sitt varumärke Colt.
När inte Soft Touch frivilligt avstod från fortsatt marknadsföring och
försäljning valde Taiga att stämma företaget för mönsterintrång. Det
ledde till att Soft Touch till slut accepterade Taigas krav att upphöra
med marknadsföring och försäljning, genom en förlikning.
- För textil- och konfektionsbranschen är utgången i den här tvisten
mycket viktig. Den utgör ett bevis för att ett mönsterskydd är värt mer
än bara papperet det är skrivet på. Det företag som lägger tid och pengar på att utveckla och
skydda nya produkter måste kunna lita på att ingen konkurrent kan plagiera utan
konsekvenser. Därför utgör mönsterskyddet, rätt hanterat, också ett effektivt
konkurrensmedel, säger Taigas VD Ann Rydholm.
Enligt Rune Pettersson, jurist och mönsterexpert på BRANN AB, är utgången också en
påminnelse om att det är viktigt för företag, att innan lansering av en ny produkt, skanna av
marknaden och kontrollera så att inga liknande, mönsterskyddade produkter finns.
Okunnighet om förekomsten av en mönsterregistrering är nämligen inte någon ursäkt för ett
begånget intrång. Det ligger på varje näringsidkare att känna till om en produkt är
mönsterskyddad eller ej. Att göra rätt från början i dessa frågor medför besparingar i
slutänden.

Detta är Taiga:
Taiga startade 1982 med ambitionen att vara den främsta tillverkaren av riktigt bra arbetskläder. I mer än 25 år
har man varit föregångare och utvecklat funktionella klädsystem för arbete utomhus. Taiga arbetar mot fem
segment: Function, High Visibility, Power, First Responder och Military & Law Enforcement. Företaget har sin
bas i Varberg och omsatte 49 miljoner kronor förra året. Totalt har företaget 17 anställda. Under åren har Taiga
etablerat ett brett kontaktnät med några av Sveriges främsta testare och bedömare av arbetskläder och man
samarbetar med fjällräddare, polarforskare och specialister på arbetsmiljö.
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