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Toto osvedcení obsahuje údaje z rejstríku ochranných známek platné ke dni vydání této

listiny

(730) Bažo Milan
Ovcí Hájek 2160/18

. 15800 Praha 5 - Stodulky
Ceská republika

(510)

(740)

..

(6) dráty hliníkové, dráty železné, dráty ocelové, kovové svarovací dráty, kovové tyce,
tyce pro kovová zábradlí, tyce pro závesné sušáky na prádlo, ocelové trubky, hliníkové
trubky, hácky kovové pro vešáky, kovové háky, kovové hmoždinky, kovové
konstrukce, kovové nosníky, kovové lišty pro rímsy~kovové skoby; (12) závesné
vozíky za motorová vozidla a za jízdné kola vcetne doplnku k nim; (17) izolacní
materiály, nekovové spojky, nekovové výztuže vešáku na prádlo, materiály z umelých
hmot jako doplnky okenních vešáku na prádlo, výrobky z umelých hmot obsažené v
této tríde; (20) drevené prádelní koše; (21) sušáky na prádlo, zvlášte závesné sušáky
do oken, kolícky, kvetináce a truhlíky; (24) rucníky textilní; (25) oblecení a pokrývky
hlavy, predevším pro reklamní úcely; (35) reklama, propagace, marketing, obchodní a
podnikatelský pruzkum, venkovní reklama, výroba, pronájem a distribuce reklamních
predmetu, tvorba reklamních textu a materiálu, zprostredkování reklamy, pronájem
reklamních ploch, predvádení zboží; (37) montáže, opravy a údržba sušáku na prádlo a
dalších okenních doplnku, zvlášte závesných sušáku na prádlo, antikorozní úprava;
(40) broušení, opracování kovových materiálu, ohýbání, kovoobrábení, povrchová
úprava kovových i nekovových výrobku, chromování, kalení kovu, letování, pájení,
svarování, montáž materiálu na objednávku tretích osob.

Trídy výrobku a služeb:
6,12,17,20,21,24,25,35,37,40

Ing. Marie Smrcková, patentový zástupce
Velflíkova 10
160 00 Praha 6


