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Seznam výrobků a služeb

(510) CS: (19) stavební materiály nekovové - surové nebo polozpracované a
nekovové stavební výrobky a konstrukce obsažené ve třídě 19,
neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, přenosné konstrukce
nekovové, beton, břidlice, cement a cementové desky, cihly, lepenka
dehtovaná a pro stavební účely, nekovové dlaždice na podlahy, na
stěny a pro stavebnictví, stavební dřevo, nekovové dveře, geotextilie,
stavební kámen, kamenina pro stavebnictví, nekovové konstrukce,
střešní krokve a krytiny, křemenný písek, latě, lemování střech,
nekovová lešení, lišty nekovové, malta, též suché maltové směsi, malta
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stavební, mozaiky pro stavebnictví, mramor, nátěrové hmoty pro
stavebnictví, nekovové nosníky, nekovové obklady, nekovové obklady
stěn a zdí, obklady vinylové, nekovová obložení ve stavebnictví,
obložení dřevěná, ohnivzdorné cementové ochranné vrstvy, nekovové
okenice, nekovová dveřní okénka, nekovové rámy, nekovové okenní
rámy, omítky, též sanační a strukturální omítky, omítkové směsi i
hotové, zateplené omítky, opuka, nekovové stavební panely, nekovové
pláště budov, papír pro stavebnictví, nekovové ploty, plst pro stavební
účely, parketové podlahy, vlysy u podlah, podlahy nekovové, též lité,
prkna, nekovové překlady okenní a dveřní, překližka, nekovové příčky,
rákos pro stavební účely, venkovní rolety kromě kovových a textilních,
řezivo, nekovové římsy a lišty pro římsy, sádra, sádrové bloky,
sádrokartóny, sádrovec, nekovová schodiště, nekovové schody a
stupně, stavební sklo, sklo izolační pro stavby, mozaikové sklo, sklo
okenní kromě skel pro automobily, tabulové sklo pro stavby, nekovové
přenosné stavby, nekovové stavební hmoty, nekovové stropy, struska
jako stavební hmota, šindele, škvára, štěrk i drcený, střešní nekovové
tašky, nekovové trámy, nekovové drenážní trubky, kameninové trubky,
nekovové trubky, tvárnice, úžlabí střech nekovová, vápenec, materiály
na stavbu a pokryv či potahy vozovky, nekovové výztuže pro
stavebnictví, nekovové zárubně dveří, nekovové okapní žlaby,
žáruvzdorné materiály, smůla, asfalt, nekovové pomníky, betonové
výrobky - konkrétně betonové jímky, betonové skruže, betonové trouby,
betonové panely; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby ve
stavebnictví, práce omítkářské a sádrovací, služby ve stavebnictví,
provádění investorských staveb, stavebních prací, pronájem stavebních
strojů, technologických a provozních zařízení, montáž technologických
zařízení a ocelových konstrukcí, natěračské práce, provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, montáž a údržba konstrukcí, montáž lešení,
stavební práce, rekonstrukce, opravy a servisní služby ve stavebnictví,
provádění povrchových úprav budov, rekonstrukce fasád, konzultační
servis a poradenství ve stavebnictví, provádění zateplování fasád a
střech, spárování a rekonstrukce spár panelových objektů, montáž
skládaných a sendvičových obvodových plášťů zateplených i
nezateplených, opravy a izolování okenních spár, klempířské práce,
zednické práce, kompletace a instalace oken a dveří včetně zárubní a
okenních rámů, vrat všech typů, zimních zahrad, zasklených lodžií,
prosklených fasád a jiných kovových a nekovových konstrukcí, servisní,
údržbářské a opravárenské práce ve stavebnictví, zprostředkování
uvedených činností, pokrývačské služby, bourací a demoliční práce,
zpracování a odstranění zemin a sutin, realizace zemních a výkopových
prací; (39) doprava, balení a skladování zboží, pronájem dopravních
prostředků, dopravní služby, doprava pozemní autobusová,
automobilová i železniční, lodní, včetně trajektů, letecká, včetně jejího
zprostředkování, přeprava osob, přeprava zavazadel a nákladů, včetně
jejich skladování, skladování zboží, provozování skladů, logistika,
zasilatelství, balení zboží, poradenství a zprostředkování v oblasti
dopravy nebo skladování, provozování parkovišť, pronájem a půjčování
autokarů, automobilů, lodí, plavidel, kamiónů, nákladních vozidel,
dopravních prostředků, pronájem a půjčování koní, pronájem garáží a
parkovacích ploch, pronájem skladišť, pronájem a půjčování
skladovacích kontejnerů, jeřábnické práce, pronájem všech druhů
jeřábů; (41) vzdělávací a školicí činnosti v rámci léto třídy, poskytování
on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), vydávání
elektronických knih a časopisů on-line, praktické cvičení, instruktážní
výcvik, zkoušení, přezkoušení, výchova, vzdělávání, zábava, sportovní
a kulturní aktivity, organizování vzdělávacích, zábavných, sportovních
soutěží nebo soutěží krásy, pořádání sportovních závodů, tělesná
výchova, provozování a pronájem sportovních zařízení, golfových hřišť,
stadiónů, tenisových dvorců, plaveckých bazénů, gymnastický výcvik,
půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků,
pořádání festivalů, hudební produkce v rámci této třídy, služby pro
oddech a rekreace, informace a zprostředkování možností rekreace,
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rozptýlení, zábavy, management turistických destinací v rámci této třídy,
organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování živých
představení a vystoupení, pořádání divadelních představení,
provozování kinosálů, koncertní síně, provozování muzeí, knihovny
(půjčovny knih), pořádání diskoték, organizování a vedení kolokvií,
konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, informace o výchově a
vzdělávání, školení, dálkové studium, korespondenční kurzy, internátní
školy, dětské školky, prázdninové tábory, náboženská výchova, pomoc
a poradenství pro volbu povolání, výstavní a galerijní činnost v rámci
této třídy, provozování kasin a heren, provozování her on-line (z
počítačové sítě), noční kluby, karaoke, výchovně-zábavné klubové
služby, kluby zdraví, cirkusy, drezúra zvířat, provozování zoologických
zahrad, půjčování filmů, umělecké a módní agentury, estrády, pořádání
loterií, organizování plesů, plánování a organizování večírků a oslav,
předprodej vstupenek, filmová tvorba, filmová studia, dabing, digitální
zpracování obrazu, nahrávací studia, výroba rozhlasových a televizních
programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, fotografování,
půjčování a pronájem divadelních a jiných dekorací včetně osvětlení,
pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, půjčování přenosných
videokamer, vydávání knih, elektronické publikování (DTP), posunková
řeč (tlumočení), překladatelské služby, pořádání a řízení pracovních
setkání.
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