
            

Marka No    :    2007 26715 -  Ticaret - Hizmet   
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Marka Sahibi  : SİLKAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Silkar Plaza Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 Kat:10
Bayrampaşa 34030 İstanbul            

İlişiktedir.            

İşbu Marka ilk defa 16/05/2007 tarihinde tescil edilmiş
olup, 16/05/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Emtiası : 19 , 37 , 41 , 42



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2007/26715
İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan  biçimlendirilmemiş halde yapı / inşaat / yol yapımı malzemeleri.

Beton, alçı, toprak, kil, kum, doğal taş, yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı /

inşaat / yol yapımı malzemeleri, yapı parçaları, yapılar, direkler, bariyerler.

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.

Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli

kartonlar; ziftli kaplamalar.

İnşaatlar için cam ürünleri.

Metalden olmayan prefabrik  yüzme havuzları.

Akvaryum kumları.

İnşaat hizmetleri, inşaat araç,  gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve yakıt dolumu).

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi,

bakımı ve tamiri hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.

Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

Eğitim ve öğretim hizmetleri.

Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

Spor, kültür ve eğlence hizmetleri.

Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri.

Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği  hizmetleri.

Fotoğrafçılık hizmetleri.

Tercüme hizmetleri.

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.

Bilgisayar hizmetleri.

Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat

tasarım hizmetleri.

Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.


