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ASLI GİBİDİR



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2006/33618
Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri): Lambalar, ampuller, ışıldaklar, fenerler, avizeler,

lamba camları, lamba duyları, taşıtlar için aydınlatma ve sinyal lambaları (ampuller), farlar, stop lambaları, sinyal ve park lambaları

için camlar, araç reflektörleri, reflektör lambaları.

Isıtma ve  buhar üretme tesisatı için cihazlar: Isıtma tesisatı parçası olan sobalar, kalorifer ve doğalgaz tesisatları için kazanlar

(boylerler), buhar kazanları, eşanjörler, brülörler, kat kaloriferi cihazları, kat kaloriferi olarak da kullanılabilen şofbenler, şofbenler,

 radyatörler, ısı pompaları, elektrikli su kazanları, güneş enerjisi kollektörleri ve cihazları ...

Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve  elektrikli sobalar, kuzineler...

Klimatizasyon ve havalandırma cihazları: Klimalar, fanlar (hava üfleyici), vantilatörler,  taşıtlar için olanlar da dahil

airconditionlar; mekanlar için havayı dezenfekte edici ve temizleyici aletler, cihazlar ve bunların parçaları ile aksesuarları....

Soğutucular: Buzdolapları, derin dondurucular, buz kutuları, buz makinaları ve cihazları ...

Pişirmede ve  kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makinalar ve cihazlar: Tost makinaları, ekmek kızartma

makinaları, fritözler, ızgaralar, griller, fırınlar, ocaklar, mısır patlatıcılar, otoklavlar, kahve ve çay pişirme makinaları, su

kaynatıcılar (kettle) ve bunlara ait parçalar...

Duş için küvetler,duş tekneleri, saunalı banyo kabin sistemleri,hidromasaj sistemleri, bideler, banyo kabinleri, duş kabinleri,

pisuvarlar, klozetler, hela taşlan, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları...

Su ve gaz tesisatları için musluklar, ısıtma tesisatının parçası olan termostatik valfler, tanklar için seviye kontrol valfleri,

dedantörler (regülatörler); otomatik sulama teçhizatı için fıskiyeler, duşlar için ahizeler ve spiraller, sıhhi tesisat parçası olan

borular; zirai amaçlı  sulama  makinaları.

Asfalt, zift, bitüm, katran; yol yapımı, kaplanması ve tamiri için malzemeler... 

Kum, çakıl, mozaik, mıcır; kum taşı,  kum, çakıl  ve benzeri tabii malzemelerden hazırlanan kuru karışımlar (agregalar),akvaryum

kumları...

Kireçler; çimentolar; alçılar...

Hazır betonlar, hazır harçlar, hazır sıvalar, hazır renkli sıvalar...

Doğal taşlar, yapay taşlar; doğal mermerler, yapay mermerler,

Doğal veya yapay taşlardan iç ve  dış cephe, mekan ve zemin kaplamaları; karolar, fayanslar, kaldırım taşları, bordür taşları...

Betondan mamül paneller, betondan mamül borular, büzler ve eklem parçaları, panolar, duvarlar, kirişler ve kolonlar, çatı

elemanları, betondan mamül prefabrik yapılar, betondan mamül taşınabilir yapılar; betondan mamül direkler, çit direkleri, elektrik,

haberleşme vb. hatlar için  beton direkler, betondan mamül bariyerler,  babalar, banklar, çiçeklikler...

Alçıdan mamül paneller, panolar, duvarlar, bölmeler, yapı elemanları, alçıdan mamül prefabrik  yapı elemanları...

Tuğlalar, kiremitler, asmolenler, briketler, mahya kiremitleri...

Asbestli  (amyant) borular, büzler ve ekleme parçaları,

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri...

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller...

Ahşaptan mamul sökülüp takılabilen  yapılar ve  prefabrik yapı elemanları, ahşap doğramalar, ahşap kapılar, pencereler ve kapı

pencere kasaları; panjurlar, jaluziler, kepenkler, lambiriler,  ahşap bölmeler, kabinler, ahşap malzemelerden mamül kulübeler;

ahşap parkeler; kontraplaklar; suntalar ...

Yarı işlenmiş kereste, ahşap direkler, tahtalar, kalaslar, kirişler.

Ev ve mutfak için elle çalıştırılan elektriksiz küçük aletler:  Mikserler, blenderler, kahve ve baharat değirmenleri,  meyve ve sebze

presleri, öğütücü ve kırıcılar, rendeler ...

Temizlik aletleri gereçleri ( elektriksiz): Fırçalar (boya fırçaları hariç), temizlik amaçlı fırçalar, fırça yapımında kullanılan

malzemeler, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri,

elektrikli olmayan cilalama makinaları, halı dövücüler ve çırpıcılar, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, temizlik amaçlı pedler ...

Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, traş fırçaları, saç fırçaları, taraklar...

Camdan, porselenden, seramikten, adi metalden, plastikten, sentetik madde ve diğer malzemelerden mamul ev ve mutfak eşyaları,

kap kaçak: Kovalar, çöp kovaları,su depoları,yol bariyerleri,plastik silolar, tencereler, tabaklar, kağıt tabaklar ve bardaklar, tepsiler,

cezveler, süzgeçler, kepçeler, yağlama kaşıklan, spatulalar, leğenler, taslar, yumurtalıklar, kek kalıpları, sürahiler, yemek saklama

kapları, bardak ve tencere altlıkları; saksılar, sabunluklar, sabun dağıtıcıları, kağıt havlu dağıtıcıları, tuvalet kağıdı tutucuları, bebek

banyoları, buz kalıpları ve buz kovaları; ısı yalıtımlı kaplar, mataralar, hazır piknik sepetleri (içinde tabaklan bulunan), spor

müsabakalarında verilen kupalar, ekmeklikler, ekmek sepetleri, ekmek kesme tahtaları (sentetik maddeden olanlar da dahil)...

Elektrikli olmayan pişirme ve ısıtma gereçleri: Pişiriciler,  ısıtıcılar, ızgaralar, griller, mangallar, barbeküler, metal pişirme şişleri...

Ütü masaları, ütü masası kılıfları , çamaşır kurutma düzenekleri (kurutmalıklar),   elbise askıları...

Ev hayvanları için kafesler, yatak kutuları, tuvalet kapları, su kapları ve yemlikler, kuş banyoları, kuşlar için halkalar.. .

Camdan, porselenden, seramikten, kilden mamul süs eşyaları: Biblolar, heykeller, sanat eşyaları... 

Şişeler, kavanozlar, damacanalar,

Porselen kapı tokmakları ve kolları,

Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı delikleri için kapaklar...

Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm buhurdanlığı, parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç)...

Kozmetik amaçlı elektriksiz aletler, makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için



kutular...

Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar...

Tirbüşonlar (şişe açacakları), ayakkabı çekecekleri...

Kürdanlar, pipetler...

Evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar),

İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon

ve tekstil amaçlı olmayan).


