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 ( 511 )  20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; ágyak; ágyak gyermekeknek; emeletes ágyak; beltéri bútorok; bútorok;

beépített bútorok; antik bútormásolatok; antik stílusú bútorok; alakítható bútorok; ággyá alakítható bútorok;

acélból készült bútorok; acélcsőbőlkészült bútorok; bútoregységek; bútorok tároláshoz; egymásba rakható

bútorok; egybeépített helytakarékos bútorok; dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; elemes íróasztalok

[bútorok]; elemes polcok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fából készültkerti bútorok; fa állványok, fogasok

[bútorok]; fali polcos bútorok; fahelyettesítőkből készült bútorok; fejtámaszok [bútorok]; felfújható bútorok; fém

fali szekrények, szekrénysorok [bútorok]; fiókok [bútorelemek]; fiókos egységek [bútorok]; fiókostárolók

[bútorok]; függesztett polcok, tárolók [bútorok]; forgóállványok [bútorok]; görgős hokedlik, székek [bútorok];

gardrób rendezők [bútorelemek]; háztartási bútor; gurulós számítógép asztal [bútor]; kárpitozott bútor; kerti

bútorok; kárpitozottátalakítható bútorok; kisszekrények [bútorok]; konyhai tálalószekrények [bútorok]; konzolok

és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből; kültéri bútorok; magasított székek [bútorok]; méretre szabott huzatok

bútorokhoz; műanyag bútorok; műanyag kerti bútorok;nappali bútorok; állítható magasságú konyhai bútorok;

alumínium kerti bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; bolti bútorok; bútorfiókok; bútorhuzatok (formára

igazított -); bútorkarfák; bútorlábak; bútorok beépített ággyal; bútorok étkezdékbe;bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; bútorok mosdókba; bútorok öltözőkhöz; bútorok számítógépekhez; bútorpolcok; bútorrészek; CD-tartó,

lemeztartó szekrények [bútorok]; előregyártott polcok [bútorok]; fém fiókok [bútorelemek]; rattan

bútorok;sarokelemek [bútorok]; szabadtéri bútorok; szekrények mint bútorok; szekrények irodaszerek tárolására

[bútorok]; szekrények (bútorok); terasz bútorok; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; üléshuzatok [méretre

szabott] bútorokhoz; ülőpárnák bútorokrészeként; számítógép szekrények [bútorok]; ágyak, ágyneműk, matracok,

párnák, díszpárnák; ágyneműtartós díványok; éjjeli szekrények, ágyszekrények; ágyak belső rugózású

matracokkal; ágyak mozgáskorlátozottak részére; ágymatracok; ágyneműk, avászonhuzatok kivételével;

ágyrácsok; ágyrácsok, ágykorlátok; ágyrugók; fából készült ágyak; fa ágykeretek; díványágyak, ágyneműtartós

ágyak; ágykeretek; hordozható ágyak; heverő alapú ágyak; fém ágykeretek; tollal töltött ágynemű; ruganyos

matracokágyba; masszírozó díványok, ágyak; hibrid ágyak, mint puha falú vízágyak [nem gyógyászati

használatra]; állítható ágyak; kanapék; átalakítható kanapék; fali díványok, kanapék; kanapék, díványok;

kétszemélyes padok, kanapék; kihúzható szófák, kanapék;állítható magasságú asztalok; álló asztalok; asztalkák;

asztalok; asztalok fémből; asztalok kerti használatra; íróasztalok és asztalok; kétlábú asztalok; konferencia

asztalok; konyhai asztalok; összecsukható asztalok; piknik asztalok; pultok [asztalok];számítógépes asztalok;

talpas asztalok, egylábú asztalok; tea asztalok; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; állítható

támlájú szék; dönthető támlájú székek; ergonomikus székek ülőmasszázshoz; felfújható székek; fiókos

szekrények; fiókosszekrények, tárolóládák és -dobozok; gardróbok, gardrób szekrények; hálószobai szekrények;

irodai székek; komódok, fiókos szekrények; konferencia székek; nyugágyak, napozó székek; összecsukható

székek; székek fémből; székek görgős kerekekkel; székek[ülések]; széklábak; székpárnák; szekrények tükörrel;

szekrények tárolási célokra; tükrös szekrények; várótermi székek; vázas székek; vitrinek, üveges szekrények;

zárható szekrények [bútorok]; zsámolyok/támlátlan székek; háromrészes ülőgarnitúrák;garnitúrák társalgókba,

szalonokba; babzsák fotelek; dönthető támlájú karosszékek, fotelek; fotelek, karosszékek; relax fotelek;

 többfunkciós székek, fotelágyak.

 35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; keresőmotor-optimalizáció mások weboldalainak népszerűsítéséhez;
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marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; online weblapok népszerűsítése,

reklámozása és marketingje; weboldalakként használt reklámok összeállítása; weboldalakként használt

reklámanyagok összeállítása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; üzleti weboldalak reklámozása;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online

reklám- és marketingszolgáltatások; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online

útmutató segítségével; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató

rendelkezésre bocsátása az interneten; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; hirdetési

felület online kölcsönzése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; virtuális

 kereskedelmi bemutatók online levezetése.

 39    Bútormozgatás; bútorok házhozszállítása; bútorok szállítása tehergépkocsival; bútorszállítás; bútorszállítás,

bútor fuvarozás; háztartási bútorok költöztetése; kereskedelmi bútorok költöztetése; bútorraktár; bútorok tárolása.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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