
 

 

 

 

 

 

 

            

Marka No    :    2019 92983 -  Ticaret - Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :İNOKSCLEAN TEMİZLİK HİJYEN MUTFAK OTEL EKİPMANLARI SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KIRCAALİ MAH. KIRCAALI CAD. NO:42/B Osmangazi Bursa

İlişiktedir.
            

Emtiası : 03 , 35

İşbu Marka 30/09/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
06/01/2021 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2019/92983
Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar,

bulaşık yıkama maddeleri.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar

dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).

Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.

Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları,  ponza taşları, aşındırıcı pastalar.

Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.

 Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler:

deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.Parfümeri;

kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva

eden kozmetikler hariç).Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş

parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri,

zımpara kağıtları,  ponza taşları, aşındırıcı pastalar.Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri:

cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et

ürünleri. Kuru bakliyat.Hazır çorbalar, bulyonlar.Zeytin, zeytin ezmeleri.Hayvansal kaynaklı sütler; bitkisel

kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil).Yenilebilir bitkisel yağlar.Kurutulmuş, konservelenmiş,

dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar.Kuru yemişler.Fındık

ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta tozları.Patates cipsleri.İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri,

tohumlar.Ormancılık ürünleri.Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve

kurutulmuş bitkiler ve otlar.Hayvan yemleri.Malt (insan tüketimi için olmayan).Evcil hayvanlar için alta serilen

maddeler; kedi kumu.Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, ka

ynak suları, sofra suları, sodalar.Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji

içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri."mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri;

(belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler

ile sağlanabilir.)
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