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Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та
перелік товарів і послуг:

Кл. 17

Відкидні клапани гумові; гнучкі шланги неметалеві; гума необроблена або
напівоброблена; з'єднувальні деталі для труб пластмасові; муфти для труб
неметалеві; набивкові матеріали гумові або пластмасові; нитки гумові, крім
призначених для текстильного використання; нитки для паяння пластмасові; нитки
еластичні, крім призначених для текстильного використання; нитки пластмасові,
крім призначених для текстильного використання; пакувальні (перекладкові,
набивкові) матеріали гумові або пластмасові; пластмаси напівоброблені; пластмасові
волокна, крім призначених для текстильного використання; плівки пластмасові,
крім обгорткових; прокладкові матеріали гумові або пластмасові; фільтрувальні
матеріали з напівоброблених пластмасових пін; фільтрувальні матеріали з
напівоброблених пластмасових плівок; фітинги для гнучких труб неметалеві;
фітинги для жорстких труб неметалеві; фітинги для трубопроводів стисненого
повітря неметалеві; листові пластмаси; стержні пластмасові; профілі пластмасові.
Бар'єри дорожні неметалеві; басейни для плавання (конструкції) неметалеві;
бордюри ландшафтні пластмасові; ванни пташині (конструкції) неметалеві; водогінні
труби неметалеві; водостічні труби неметалеві; кабіни для переодягання неметалеві;
кабіни для фарбування пульверизатором неметалеві; каркаси будівельні неметалеві;
каркаси для теплиць неметалеві; карнизи неметалеві; кришки оглядових колодязів
неметалеві; матеріали для внутрішнього облицювання будівельні пластмасові;
матеріали для внутрішнього облицювання стін будівельні пластмасові; матеріали
для зовнішнього облицювання будівельні пластмасові; накладки для гідроізоляції
будівельні пластмасові; накладки для гідроізоляції покрівельні пластмасові; напірні
труби пластмасові; настили пластмасові; обшивки панельні стінні пластмасові;
панелі будівельні пластмасові; панелі дверні пластмасові.
Бочки пластмасові; вмістища пластмасові; клапани для водогінних труб пластмасові;
клапани дренажних труб пластмасові; контейнери для зберігання, перевезення
пластмасові; піддони для перевезення вантажів пластмасові; піддони для
переміщування вантажів пластмасові; підставки під бочки пластмасові; резервуари
пластмасові; ящики пластмасові.

Кл. 19

Кл. 20

***
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом
уповноваженої особи Державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності».
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті
металевими люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документу з
ідентифікатором 1067090222 необхідно:
1. Перейти за посиланням
https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/
2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та
натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа
Укрпатенту

І.Є. Матусевич

16.02.2022
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