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MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2011/14015
Değerli olmayan maden cevherleri.

Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamülleri.

Metalden mamül inşaatlarda kullanıma mahsus malzemeler.

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama veya yerleştirme amaçlarıyla yapılmış metalden

malzemeler ve araçlar (metalden merdivenler dahil).

Eleme, filtreleme, ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.

Metalden mamül kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları.

Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.

Havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve  iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler,

menfez kapakları, borular, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.

Metalden mamül işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).

Metalden mamül sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları (sondaj boruları dahil).

Madeni para kasaları.

Metalden mamul demiryolu  malzemeleri.

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.

Metalden mamül kapaklar, şişe kapakları. 

Madeni direkler.

Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar,

kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler, metal araç çekme halatları.

Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları.

Lastik sökme ve takma makineleri.

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

Kaynak makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.

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

sayılan makinelerle aynı işleve sahip  robotlar ve robotik mekanizmalar.

Makine veya motor parçası olmayan pompalar.

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

makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.

Binalar için otomatik kapılar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kapıları için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalı  açma-

kapama tertibatı.


