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ÖZGÜR ULAŞ TÜRKYILMAZ (DESTEK PATENT A.Ş.)

İlgi : 18/06/2021 tarih ve 2021-GE-412232 sayılı dilekçeniz.
 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine, 2015 91099 tescil sayılı ve “imbat iklimlendirme ve soğutma 
sistemleri” ibareli marka için talep edilen belge ektedir.

Saygılarımla.

 Habip AKOVA
Kurum Başkanı a.

Bilgisayar İşletmeni

EK: Ek1 Tescil Belgesitb_2015_91099.pdf
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Marka No    :    2015 91099 -  Ticaret 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KEMALPAŞA OSB MAH. 62 SK. 14  Kemalpaşa İzmir

İlişiktedir.
            

Emtiası : 11

İşbu Marka 10/11/2015 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
28/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2015/91099
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.

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).

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.

Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.

Pastörize ve sterilize edici makineler.
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