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Marka Sahibi  : KADRİYE ESEROĞLU (T.C. Kimlik No: 49273352768)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi No:85 Kat :2 İnegöl Bursa            

İlişiktedir.            

İşbu Marka ilk defa 17/04/2012 tarihinde tescil edilmiş
olup, 17/04/2022 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Emtiası : 07 , 35



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2012/36548
Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin  ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu

amaçla kullanılan endüstriyel robotlar ( galvanizle kaplama  ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri dahil).

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler  dahil).

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde  ve tahıl / meyve / sebze /gıda  işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.

Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları (kara taşıtlarında kullanılan ve bu

sınıfta yer alan parçalar, elektrikli kapı açma-kapama üniteleri dahil)

Rulmanlar, bilyalı veya masuralı  yataklar.

Lastik sökme ve takma makineleri.

Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.

Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı

tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj

makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla

aynı işleve sahip robotlar.

Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak

makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.

Matbaa makineleri .

Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma  makineleri,  etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda

sayılan makinelerle aynı işleve sahip  robotlar ve robotik mekanizmalar ( elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme]

dahil ).

Tekstil makineleri,dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar .

Makine veya motor parçası olmayan pompalar ( akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil ).

Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama

makineleri, çamaşır kurutucuları ısıtma yöntemi  ile kurutmayanlar  dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli

makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

Otomatik satış  makineleri. Pulluklar, dokuma tezgahları.

Reklamcılık,  pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri

dahil).

Büro hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri  (ithalat-ihracat acente hizmetleri

dahil).

Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için

"İKİ ÇERÇEVELİ EL DOKUMA TEZGAHLARI,ÇOK ÇERÇEVELİ EL DOKUMA TEZGAHLARI,HALI

TEZGAHLARI,KİLİM TEZGAHLARI,BASİT EL DOKUMA TEZGAHLARI,KUMAŞ TASARIM DOKUMA

TEZGAHLARI,MOTORLU EL DOKUMA TEZGAHLARI,JAKARLI DOKUMA TEZGAHLARI,ARMÜLLÜ DOKUMA

TEZGAHLARI ,İPLİK,TEKSTİL MAKİNELERİ ,TEKSTİL MAKİNELERİ ,TRİKO ÜRÜNLER ,TRİKO MAKİNELERİ,

ÇORAP ,ÇORAP MAKİNELERİ ,OTANTİK AHŞAP ÜRÜNLER ,BAHÇE MOBİLYALARI bir araya getirilmesi hizmetleri;

(belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)


