
 

 

 

 

 

 

 

            

Marka No    :    2019 126877 -  Ticaret - Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :KODSAN ISI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1.Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:10 Sincan 06935 Ankara

İlişiktedir.
            

Emtiası : 17 , 35

İşbu Marka 13/12/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
22/10/2020 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2019/126877
Isı yalıtım levhası Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve

folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım,  dolgu  ve  tıkama  malzemeleri:  yalıtım  amaçlı

kullanılan  boyalar,  yalıtım  için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler,  derz dolguları, contalar, o-

ringler ( motor ve silindir contaları ve musluklar için contalar hariç). Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul

bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, kılıf ve rakorları; tekstilden  hortumlar,

madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları.(yangın hortumları

hariç.) Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların

organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi)

sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin

derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale

getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.  İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve

mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-

ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik

işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin

malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya

bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. -Yalıtım,  dolgu  ve  tıkama

malzemeleri:  yalıtım  amaçlı  kullanılan  boyalar,  yalıtım  için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için

örtüler,  derz dolguları, contalar, o-ringler ( motor ve silindir contaları ve musluklar için contalar hariç). -

Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil),

boru, kılıf ve rakorları; tekstilden  hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları,

taşıtlar için radyatör hortumları.(yangın hortumları hariç.)--Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil

çıtalar (dekorasyon amaçlı). ısı yalıtım levhası- bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende,

toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).
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"e-imzalıdır"
Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "yvvk4D484CBA" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz. 

 

 

 

Yazışmalarda,  ilgili daire adı ve marka başvuru ya da tescil numarasının belirtilmesi rica olunur. R1034 

 
Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle - Ankara Tel: (312) 303 10 00 Faks: (312) 303 13 13  (www.turkpatent.gov.tr) 

 T.C. 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 

Markalar Dairesi Başkanlığı 

 

 

Sayı : 71248886 - 2019/126877 / 

Konu: Marka Başvurusu 

 

 

YUSUF ERSOY (DESTEK PATENT A.Ş.) 

ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5   MASLAK/İSTANBUL 
 

İlgi : 13.12.2019 tarih ve 2019-GE-556640  sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2019 126877 sayılı Marka Tescil Belgesi 

ilişiktedir. 

 

Saygılarımla. 

 

 

 

 

 Hamit BAYHAN 

Kurum Başkanı a.  

Memur 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi 
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