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Marka No    :    2020 92355 -  Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :ATLI TEKNİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ALAADDİNBEY MAH. 626. SK. 26 D/1 Nilüfer Bursa

İlişiktedir.
            

Emtiası : 35

İşbu Marka 13/08/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
31/12/2020 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2020/92355
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için  Değerli olmayan maden cevherleri. Adi

metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için adi metalden hasır ve etriyeler;

levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi metaller. Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma,

çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metalden

inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar,

metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler. Eleme,

filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.  Metalden mamul kapılar ve pencereler,

kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.  Metalden

hırdavatçı (nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler, pullar, dağcılar için metal pitonlar,

zincirler, metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri, sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları,

metal menteşeler, ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları, metalden

makaralar. Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için

havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.

Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar,

plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular,

sondaj boruları ve bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar.

Madeni para kasaları.  Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar. Madeni iskele

babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri. Döküm işleri için madeni kalıplar

(makine parçası olanlar hariç). Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi

metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları. Madeni direkler,

madeni dikmeler, madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni kuleler. Kaldırma, yükleme ve nakil için

madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar,

bantlar ve şeritler.  Araç tekerlekleri için metal takozlar. Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar (dekorasyon

amaçlı).  mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları,

elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
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