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Seznam výrobků a služeb

(510) CS: (7) filtry jako části strojů nebo motorů, filtrovací stroje a zařízení,
filtrační vložky filtrů pro plynná i kapalná média, textilní stroje a zařízení
k výrobě a vrstvení rouna; (17) polotovary z plastických hmot, materiály
těsnicí, ucpávkové a izolační, izolační tkaniny, filtrační hadice, trubky a
pouzdra z textilních materiálů, desky, zátky a pouzdra nekovové
antivibrační z textilních materiálů; (22) vycpávkové materiály a textilní
materiály ze surových vláken; (24) textilní plošné materiály, pásy, vložky
a textilní výrobky spadající do této třídy, zvláště netkané textilie ve
skladbě s převahou střiženého polyesteru nebo ovčí vlny, netkané
textilie z polypropylenu, netkané textilie z polypropylenu a jejich
kombinace s mikrovlákny a homogenními fóliemi z polypropylenu a s
jinými druhy netkaných textilií, netkané textilie z polyetylenu a
polyesteru.
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