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TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 

Markalar Dairesi Başkanlığı 

 

 

Sayı : 71248886 - 2017/71033 / 

Konu: Marka Başvurusu 

 

 

SADIK PARMAKSIZ ((SELİM YILDIZ)) 

NİŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. H. ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK 

NO:1/319 K:3 - SELÇUKLU/KONYA 
 

İlgi : 08.08.2017 tarih ve 2017-GE-317685  sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2017 71033 sayılı Marka Tescil Belgesi 

ilişiktedir. 

 

Saygılarımla. 

 

 

 

 

 Kadir Zeki ÖNEM 

Kurum Başkanı a.  

Programcı 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi 
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Marka No    :    2017 71033 -  Ticaret 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :DOĞUŞ LED ELEKTRİK TAAHHÜT VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Musalla Bağları Mah. Mahpeyker Sk. No:3/B Selçuklu Konya

İlişiktedir.
            

Emtiası : 11

İşbu Marka 08/08/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
06/12/2017 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2017/71033
Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).

Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kaloriferler petekleri, eşanjörler,

sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri.

Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen

jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.

İklimlendirme ve havalandırma cihazları.

Soğutucular ve dondurucular.

Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar,

elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç

kurutucuları ve el kurutma cihazları.

Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler,

evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç takımı).

Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.

Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz

ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar), elektrik ısıtmalı çoraplar.

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.

Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.

Pastörize ve sterilize edici makineler.
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