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Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó
készülékek.
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Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések; akváriumi melegítő készülékek; akváriumi szűrőkészülékek; akváriumi világítótestek; arcgőzölő
készülékek [szaunák]; ágymelegítők;berendezések házi szennyvíz tisztítására; biztonsági lámpák; biztonsági
szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; búvárlámpák;
cumisüveg melegítők, elektromos; csapok; csapok csatornahálózatokhoz;csepegtetők [öntözési tartozékok];
csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések
részei]; csövek (egészségügyi berendezések részei); egészségügyi készülékek és berendezések;
elektromoseszközök joghurt készítéséhez; elektromos mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok
személyes használatra; elszívóernyők, konyhai; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez [lámpakészletek];
enyvmelegítő készülékek; égetőkemencék; égőfejeklámpákhoz; égők; élelmiszerek szerves anyagainak
víztelenítésére szolgáló készülékek; fagyasztók; fertőtlenítő készülékek; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;
fénycsövek; fénycsövek világításra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetekjárművekhez
[lámpakészletek]; forróvíztartályok, elektromos; főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések;
főzőlapok; főzőlapok, platnik; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák,
fürdővíz-melegítők; fürdőszobaiszerelvények; fűtőberendezések; fűtőberendezések járművekhez;
fűtőberendezések vas hevítésére; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak, elektromos;
fűtőtestek; gázlámpák; gyorsfőző (nyeles) serpenyők, elektromos; gyújtószerkezetek;gyümölcspörkölő gépek;
hajsütők; hajszárítók; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; háztartási hűtőkészülékek és berendezések;
hidroforok; hidromasszázs fürdőberendezések; hőcserélők, nem géprészek; hőlégfürdő készülékek;
hőlégkemencék; hőlégkészülékek;hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó szelepek
[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályozók, légelzárók
[fűtés]; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek;hűtőhajók kemencékhez; hűtőkamrák;
hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények; hűtőtartályok; hűtővitrinek; illemhelyek, WC-k
[szaniteráruk]; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez;
italhűtőberendezések; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba; izzószálas égők; jármű reflektorok;
járműfényszórók; jegesedésgátló fűtőszerkezetek járművekhez; jégkészítő gépek; jégtartó dobozok; jégtelenítők,
páramentesítők járművekhez; kandallók; karokgázégőkhöz; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőberendezések];
kályhák [fűtőkészülékek]; kávéfilterek, elektromos; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos;
kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek; kemencerostélyok; kemencék; kemencék, nemlaboratóriumi
használatra; kemencékhez samottbélések; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; keresőlámpák,
zseblámpák; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keverőcsaptelepek vízvezetékekhez; kéményajtók; kézszárító
készülékek mosdókhoz;kisülési csövek, elektromosak, világításra; klímaberendezések; konyhai tűzhelyek,
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takaréktűzhelyek; kovácsműhelyek, hordozható; laboratóriumi lámpák; lampionok; lábmelegítők, elektromos

vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött; lámpaernyők;lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai];
lámpaüvegek; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák
gépkocsikhoz; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra;
lámpásokvilágításra; LED-diódás világító berendezések; lepárló készülékek; levegő szagtalanító készülékek;
légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések; légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések
járművekhez; légnedvesítő készülékekközponti fűtés radiátorokhoz; légszárító készülékek; légszelepek gőzfűtő
berendezésekhez; légszűrő berendezések; légszűrők légkondicionáláshoz; légtisztító készülékek és gépek;
magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; melegítő lapok;melegvizes fűtőberendezések;
melegvizes palackok [ágymelegítők]; mennyezetvilágítások; merülőforralók; mikrohullámú sütők
[főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosdókagylók; mosodai kazánok; mosogatók, lefolyók;
napkemencék; napkollektorok[fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; olajsütők, fritőzök,
elektromos; olajtisztító készülékek; ostyasütők, elektromos; öblítőtartályok; öntözőgépek mezőgazdasági
használatra; örvényfürdők; parazsas ágymelegítők; pasztőrözőberendezések; pecsenyesütő készülékek;
petróleumégők; pezsgőfürdő készülékek; polimerizációs berendezések; pörkölőgépek; radiátorfedelek,
radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok központi fűtéshez; rekflektorok;
rostok[sütőkészülékek], grillsütők; spirituszégők; sterilizációs zacskók, eldobhatók; sterilizátorok, csírátlanító
készülékek; sütőkemencék; sütőnyársak; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szauna
fürdőberendezések; szárítóberendezések;szárítókészülékek; szárítókészülékek és berendezések;
szárító/párologtató készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szellőző [légkondicionáló] készülékek
járművekhez; szellőzőernyők; szemétégetőgépek, incinerátorok; szintszabályozó szelepektartályokhoz;
szoláriumberendezések [napágyak]; szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű; szűrők [háztartási vagy
ipari berendezések részei]; szűrők ivóvízhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarók, elektromos
fűtésű, nemgyógyászati használatra; tápvízmelegítők; tejhűtő berendezések; tengervíz-sótlanító berendezések;
textilgőzölők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz;
törökfürdőkhöz hordozható kabinok; túlfolyó tartályokközponti fűtőberendezésekhez; tűzcsapok; tűzhelyek,
konyhai; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések;
ventilátorok [légkondicionálás]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; vetítőlámpák; vécékagylók;
vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok;
világítótestek járművekhez; villanyfőzőlapok; villanykörték; villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések,
automata;vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések;
vízkivételi készülékek; vízlágyító készülékek és berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó betétek;
vízszűrő berendezések; víztisztítóberendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek;
vízvezeték berendezések; vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos;zsebmelegítők.
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Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; albumok; almanachok; aritmetikai, számtani
táblázatok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; bankkártya leolvasók, nemelektromos; betűk
acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző (pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők
[pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk]; brosúrák,
vékony fűzött könyvek;ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;
ceruzák; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból];
címíró gépek; címkék, nem szövetből; címkéző készülékek; címkézőkészülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;
csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy
papírból;dossziék [papíráruk]; ecsetek; előrajzoló körző; enyvezett vásznak papíripari célokra; ezüstpapír;
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építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; festékező asztalok[tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak iratmásoló gépekhez;
festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészék művészek részére; festékkészletek [iskolai használatra];
festékpárnák; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok; festőpatrontartók; festővásznak; fényképek
beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasakkasírozók, laminálók
[irodai cikkek]; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; formák mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek];
földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; golyók golyóstollakhoz; görbe vonalzók; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók;grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;
hajtogatókartonok [irodai cikkek]; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők,
űrtöltők; hektográfok; hímzőminták; hirdetőtáblákpapírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható
nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok,
iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; írásminták; irodagépek borítékoklezárására; irodai
bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai
kapcsok; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógépbillentyűk;
írógépek,elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk];
írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; írótollak aranyból; iskolai táblák; iskolaszerek
[papíráruk]; itatóspapírok; ívek[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek];
javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból;
karakterek [számok és betűk]; karcolótűk; karkötőkíróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez
csövek; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; kávészűrők papírból; keményítőenyv
papíripari vagy háztartási célokra; képek; képregények; kézikönyvek; kéztámasztókfestőknek; klisék,
nyomódúcok; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő
szövetek; könyvtámaszok;krétatartók; kromolitográfiák; leffentyűk [könyvkötészet]; lemezek metszetek;
készítéséhez; levegőpárásító [irodai cikkek]; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta;litográfiák; lovasok kartotékokhoz; lyukasztók kézi
[irodai cikkek]; lyukkártyák Jacquard-szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák,
lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír [papíráru];
metszetek;modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag
buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;
naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek];nyomdai betűk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz;
ofszet-nyomókendők, nem textilből; oktatási eszközök, a készülékek; kivételével; orsók írógépszalagokhoz;
öntapadócímkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból;
palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból;
palavesszők; paletták festőknek; pantográfok[rajzeszközök]; papír; papír rádiótáviratokhoz; papíráruk;
papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok
elektrokardiográfokhoz; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagok vagy
lyukkártyákszámítógépprogramok rögzítéséhez; papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai
cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek];
papírzsebkendők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok;pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari
használatra; pecsétviasz; pergamenpapír; pénzcsipeszek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék,
arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztó [enyv]papíripari vagy háztartási
használatra; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy
háztartási használatra; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók [irodai
cikkek];ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra;
rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; regenerált
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cellulózlapok csomagoláshoz;rézkarcok, gravűrök; rózsafüzérek, olvasók; sablonok [papíráruk]; sablonok

törléshez; sokszorosító készülékek és gépek; sokszorosító papírok; sorjázó szedővasak; söröskorsó alátétek;
stencilek; süllyesztett tintatartók; szalvéták, papírból; számok[nyomdai karakterek]; számozókészülékek;
szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok;
szövegkiemelők[filctollak]; szűrőanyagok [papír]; szűrőpapír; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek,
tányéralátétek papírból; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók,
repertóriumok; tervrajzok; tintarudak;tintatartók; tinták; toalettkendők papírból; toll- és ceruzatartók, asztali;
tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak;
törlésre szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk];tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; T-vonalzók,
fejesvonalzók; ujjvédők [irodai cikkek]; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez;
vászonpausz; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózalemezekcsomagolásra; vízfestmények,
akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír,
viaszpapír.
( 210 ) M 12 03977
( 220 ) 2012.10.24.
( 731 ) Paillasse Magyarország Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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