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REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven §
21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen.

(111) Reg. nr.: 189832 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19962357 (220) Inn dato: 10.04.1996

(540)

IMATION
(730) Innehaver: IMATION Corp, Oakdale, MN, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål, kjemiske produkter (ikke sopp-,
insekt- eller  ugressdrepende) til bruk i landbruk,
hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring,
lagring, behandling og gjengivelse av data, lyd/eller
bilder; databehandlingsutstyr, nemlig datamaskiner,
prosessorer og periferiutstyr til datamaskiner; magnetiske
databærere, grammofonplater; audio- og videokassetter;
programvare (innregistrerte dataprogrammer); skrivere
(EDB) og periferiutstyr, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bok-binding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke
opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig
tegnemateriale, redskaper til tegning,
modelleringsmaterialer, kammer til marmorering,
malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin,
armstøtter for malere, staffelier for malere, samt paletter;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort;
trykktyper; klisjéer.

KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; programvareutforming for andre,
datalagringstjenester, merking- og redigeringstjenester for
datalagringsmedia, datagjenfinnings- og
gjenopprettelsestjenester; installering og vedlikehold av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194860 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19951113 (220) Inn dato: 20.02.1995

(540)

ZIP
(730) Innehaver: Iomega  Corp, Roy, UT 84067, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lagringsinnretninger for datamaskinhukommelse,
nemlig platedrev og magnetdisker;
lagringskontrollanordninger for datamaskinhukommelser;
datalagringsdisker og -kassetter for
datamaskinhukommelser. Registreringen omfatter ikke
databærere for tilgangskontroll eller
databehandlingsenheter for tilgangskontroll.

(300) Prioritet: US, 06.10.94, 74/583,017

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194861 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19956549 (220) Inn dato: 20.10.1995

(540)

J.G. DURAND
(730) Innehaver: VERRERIE CRISTALLERIE
D’ARQUES - J.G. DURAND & CIE, SrL, Arques, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Glassvarer for bord- og hjemdekorasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194862 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19963914 (220) Inn dato: 26.06.1996

(540)

SYNERGY
(730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, Princeton, NJ
08540, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ostomianordninger og instrumenter og apparater
samt kanter/kraver for ostomiposer, hudbarrierer;
oppsamlingsinstrumenter og -apparater for
inkontinenspasienter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194863 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19964729 (220) Inn dato: 08.08.1996

(540)

CHRYSALIS
(730) Innehaver: Chrysalis DNX Transgenics Sciences
Corp, Princeton, NJ 08540, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Levende dyr nemlig forsøks dyr og transgenike
dyr.
KL. 42: Forskning, utvikling og testing for tredjemann.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194864 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19970508 (220) Inn dato: 21.01.1997

(540)

METROMEDIA
(730) Innehaver: Metromedia Co, East Rutherford, NJ
07073, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig trådløse
telefontjenester, radiopersonsøkertjenester, trådløse
kabelfjernsynstjenester, radiokringkastingstjenester og
telekommunikasjonsutstyrforsyningstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194865 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19971426 (220) Inn dato: 21.02.1997

(540)

GUESTNET
(730) Innehaver: Guestnet Europe Ltd, Maridalsveien
87, Building No. 1, 0461 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, tastaturer for datamaskiner,
magnethukommelse for datamaskiner, innregistrerte
operative programmer for datamaskiner, computer
periferiutstyr, innregistrerte programmer for
datamaskiner, computer nettverk, computer grensesnitt,
datagrafikk presentasjoner, modemer, fjernsynsapparater,
informasjonsgjennfinnings-systemer til bruk for å
aksessere informasjon fra et globalt datanettverk.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger, radiokringkasting,
radio frekvens nettverkskommunikasjon; elektronisk
postoverføring og elektronisk kommunikasjon;
elektronisk kommunikasjon, nemlig telefaksoverføringer,
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler,
datamaskinassistert overføring av meldinger og bilder,
meldetjensester (post og telegraf), kommunikasjon via
datanettverk, tilveiebringelse av
telekommunikasjonstilknytning til et globalt datanettverk.
KL. 41: Underholdningstjenester,
underholdningsinformasjon, utleie av kinematografiske
filmer; betalings-tv tjenester, nemlig fremvisning av
fjernsynsprogrammer eller filmer via et kabelnett og mot
betaling; fremvisning av videofilmer, nemlig tjenester i
form av fremvisning av videofilmer på oppfordring;
interaktive tjenester, nemlig tjenester tilknyttet
forannevnte fremvisning av video-filmer som setter
brukeren i stand til å påvirke visningen av filmen;
fjernsynsunderholdning, utdannelsesvirksomhet,
informasjonsgjenfinningssystemer til bruk for å skaffe
tilveie underholdning og utdannelsestjenester til hoteller
og sykehus.

(300) Prioritet: AU, 04.02.97, 727122

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194866 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19972168 (220) Inn dato: 14.03.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
bare enerett til CIBA VISION. Den øvrige teksten er
unntatt fra rettsvernet.

(730) Innehaver: Novartis AG, Basel, CH

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparater for kontaktlinser, nemlig rengjørings-,
skylle-, desifiserings- og oppbevaringsoppløsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194867 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19972169 (220) Inn dato: 14.03.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
bare enerett til CIBA VISION. Den øvrige teksten er
unntatt fra rettsvernet.

(730) Innehaver: Novartis AG, Basel, CH

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Myke kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194868 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19972204 (220) Inn dato: 17.03.1997

(540)

(730) Innehaver: Pulligan Internacional, SA, Barcelona,
ES

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Skjorter, T-skjorter, bluser, vester, jakker,
bukser, hansker, sokker, strømper, undertøy, pyjamaser,
nattkjoler, undertrøyer, kapper, sjal, frakker, skjerf,
gensere, pelskraver, skjørt, kjoler, slips, belter,
sokkeholdere, bukseseler, badedrakter, sportsklær,
slåbroker, morgenkåper, stolaer, dresser, underskjørt,
fottøy, hodeplagg, trikotasje, strømpevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194869 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19973892 (220) Inn dato: 20.05.1997

(540)

BACTISEAL
(730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick,
NJ, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Hydrocefalus shunter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194870 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19974806 (220) Inn dato: 18.06.1997

(540)

DO-IT
(730) Innehaver: Lill-Louise Olsvik Karlsen, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Rengjøringsmidler; såper; våtservietter.
KL. 5: Farmasøytiske preparater unntatt næringsmidler
og vitamin- og mineralpreparater for mennesker;
hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194871 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19976983 (220) Inn dato: 29.08.1997

(540)

MARABOU
(730) Innehaver: Kraft Foods AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kakao, sjokolade, sjokolade- og kakaoprodukter,
bakverk og konditorvarer, sjokolade- og
sukkerkonfektyrer, iskrem, kaffe, kaffeekstrakter,
kaffeerstatninger, te-, kaffe- og sjokoladedrikker og
preparater for slike drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194872 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19977227 (220) Inn dato: 09.09.1997

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til ASTARA.

(730) Innehaver: Caviar Anzali SA, Centre D’ Affaires
Colombia, F-92700 Colombes, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kaviar.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194873 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19977639 (220) Inn dato: 22.09.1997

(540)

COLOR KIDS
(730) Innehaver: Active Sportswear Int  A/S, Maltvej
15, DK-9700 Brønderslev, DK

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, unntatt skistøvler og dermed
likeartede varer, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194874 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19979276 (220) Inn dato: 05.11.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Tor Barbo, Østeråsen 35, 1345
Østerås, NO og Arve Finkenhavn, Gladvollveien 24 B,
1168 Oslo, NO og Bjørn Haugen, Kastellveien 2 A, 1162
Oslo, NO og Per Egil Ilsaas, Voll terrasse 44, 1342 Jar,
NO og Erik H Larsen, Høgåsveien 14-1, 1352 Kolsås,
NO og Per Skoglund, Brages vei 28, 1412 Sofiemyr, NO
og Are Aakerøe, Egnehjemvei 20, 0196 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forretninger med fast eiendom, derunder
taksering.
KL. 42: EDB-programmering; utarbeidelse, vedlikehold
og oppdatering av software til bruk i forbindelse med
taksering av fast eiendom; utarbeidelse, vedlikehold og
oppdatering av databaser; utleie av tilgangstid ved bruk
av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194875 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19979754 (220) Inn dato: 21.11.1997

(540)

(730) Innehaver: Intersoft AS, Jerikovn. 10, 1067
OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; datamaskinprogramvare; dataprogrammer
for prosjektstyring og ressursstyring.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare;
utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av
dataprogramvare for prosjektstyring og ressursstyring;
prosjektstyringstjenester vedrørende data, offshore og
produktutvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194876 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199710439 (220) Inn dato: 11.12.1997

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Postbanken BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Analysering av datasystemer; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; EDB-programmering;
utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software; utarbeidelse av
dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; prosjektstudier (tekniske); utleie av
dataprogrammer og software; utleie av tilgangstid til
databaser for databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194877 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199710530 (220) Inn dato: 16.12.1997

(540)

RIKKES
VIKARSERVICE

(730) Innehaver: Manpower AS, 0202  OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand til drift og ledelse av industriell/
kommersiell virksomhet eller til det offentlige;
reklamevirksomhet og bistand ved annen
forretningsvirksomhet; utleie av eller formidling av
faglært eller ufaglært arbeidskraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194878 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199710698 (220) Inn dato: 19.12.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: LOYDS INDUSTRI AS, Boks 609,
1616 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller sjøen samt deres komponenter og utstyr.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder,
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 35: Import og eksportagenturer.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194879 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199800030 (220) Inn dato: 05.01.1998

(540)

GREENSPEED
(730) Innehaver: Maintenance General Supply Interna-
tional BV, Den Haag, NL

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; vindusviskere for rengjøringsformål;
syntetisk semsket skinn for rengjøring, pusseskinn;
syntetiske børster, klesbørster og -svamper; langkoster til
rengjøring, gulvkoster, støvekoster; tekstilbørster for
gulv, tekstilkoster.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194880 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199800210 (220) Inn dato: 09.01.1998

(540)

GARGOYLES
(730) Innehaver: Gargoyles Inc, Kent, WA, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sportsbriller, solbriller, briller, lorgnetter,
beskyttelsesbriller, brilleetuier, brillelenker,
brilleinnfatninger og brillelinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194881 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199800590 (220) Inn dato: 23.01.1998

(540)

TRES GENERACIONES
(730) Innehaver: Tequila Sauza SA de CV, Avenida
Vallarta 3273, Col. Vallarta Poniente, Sector Juarez, CP
41110 Guadaljara, Jalisco, MX

(740,750) Fullmektig: Per T. Christoffersen, Postboks
1752 Vika, 0122 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194882 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199800790 (220) Inn dato: 27.01.1998

(540)

PLEXIPAVE
(730) Innehaver: Jønsson & Håseth International AS,
Ekebergveien 144, 1178 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Overflatebelegg for idrettsbaner, særlig i maling-
lignende form.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194883 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199801021 (220) Inn dato: 03.02.1998

(540)

KINGDOM OF THE SUN
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA,
US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk; toalettpreparater; midler til
rengjøring; toalettpreparater og midler til rengjøring
nemlig såper, parfymevarer, kosmetikk og hårvann.
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater og
instrumenter; fotografiske apparater, instrumenter og
utstyr; lommelykter; radioer; undervisnings- apparater og
-instrumenter; innspilte audiokassetter, CD-er;
magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på
databærere; dekorative magneter for bruk på kjøleskap;
spillefilmer; laservideoplater; solbriller; innspilte
videokassetter.
KL. 14: Juvelérvarer, ur og klokker (ur).
KL. 16: Papirvarer og trykksaker.
KL. 18: Lærvarer, reisevesker, sportsbager,
handlevesker, ryggsekker, lommebøker, håndvesker,
kofferter og paraplyer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
krammer og børster (ikke malerpensler); glassvarer og
keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper;
vevde stoffer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
sportsartikler i form av spill og leketøy; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, kjøttvarer, fisk, fjærkre og vilt; ferdige
matretter; næringsmidler; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
fruktgeléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; sjokolade-, kakao- og kaffebaserte
drikkevarer, kjeks, mysli, kaker, kandissukker for
næringsmidler, tyggegummi, ikke for medisinsk bruk,
sjokolade, hvit sjokolade, småkaker, spiselige
kakedekorasjoner, desserter, honningkaker, gylden sirup,
kjærlighet på pinne, makaroni, nudler, pasta, pizza,
konfektyrer med peanøtter, søtsaker med peppermynte,
paier, popcorn, puddinger, salatdressinger, smørbrød,
sorbet (spiseis), småmåltider, spaghetti, søtsaker, terter og
vafler.

(300) Prioritet: US, 29.09.97, 75/364549

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194884 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199801369 (220) Inn dato: 13.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Radiotelevisáo Portuguesa, SA, Ava. 5
de Outubro, 179, 1050 Lisboa, PT

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Brosjyrer, bøker, publikasjoner, magasiner,
tidsskrifter og klistremerker.
KL. 35: Reklamevirksomhet, forretningsledelse i
forbindelse med fjernsyn og kringkasting.
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet i sammenheng med
kringkasting av radio- og fjernsynsprogrammer.
KL. 41: Utleie av radioer og fjernsynsapparater, samt
utleie av kringkastet fjernsyn og radio (opptak);
underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194885 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199801570 (220) Inn dato: 19.02.1998

(540)

BARSKE GLÆDER
(730) Innehaver: Rolo Restaurantdrift AS, Skippergata
44, 9008 Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Jurikon Teknologi AS v/Alf-
Petter Rudi, Storgata 102, 9008 Tromsø

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Pizzabunner, ferdige pizzaer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194886 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199801618 (220) Inn dato: 20.02.1998

(540)

BITTY BABY
(730) Innehaver: Pleasant Co, Middletown WI, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev,
journaler, trykte manuskript og skuespill, bokmerker,
kalendere, plakater, samle- og byttekort,  hobby og
håndarbeidsbøker, hobby- og håndarbeidssett
inneholdende eksempelvis vannfarger, markeringspenner
og -tusjer, fargeblyanter, fargekritt, fargestifter,
dekorative klistremerker, male- og tegnebøker og/eller
bøker for maling med vannfarger; lærerveiledninger og
trykt undervisningsmateriale om etikette, skikk og bruk
og sosial atferd, skolemateriell, nemlig pennaler,
blyanter, penner, markeringspenner, viskelær,
blyantspissere, linjaler, stiftemaskiner, tapedispensere og
limstifter.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler
(ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt; dukker,
dukkeklær og tilbehør til dukker; papirdukker; leker;
stoppede leker og klær og tilbehør til stoppede leker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194887 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802078 (220) Inn dato: 05.03.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Netoriginal AS, c/o Rolf Skogedal
Olinestien 22, 5035 Bergen, Sandviken, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og
databaser; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utarbeiding av informasjonssider på et globalt
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194888 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802126 (220) Inn dato: 09.03.1998

(540)

MOPAR
(730) Innehaver: Chrysler Corp, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, MI 48326, US

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer), koblinger og drivremmer (unntatt for
landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner;
turbiner, lagere, pumper, ventiler, forbindelsesledd for
maskiner, filtre, forstøvere, drivremmer, dynamobørster,
forgassere, kjøleradiatorer, forbrenningsmotorer,
kjølevifter, elektriske generatorer, sylinderhoder,
drivhjul, drivkjeder, dynamoremmer, dynamoer,
tenningsinnstillingsinnretninger, injektorer, lyddempere,
vifteremmer, motorstempler, motorhastighetsregulatorer,
kompressorer; plugger og bolter (motordeler).
KL. 12: Kjøretøyer og deler dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194889 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802193 (220) Inn dato: 11.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Ponzo AB, Köpmangatan 15, S-702 10
Örebro, SE

(740,750) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Jihem,
Olav Aukrustsvei 10, 0390 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Vesker, bager, dokumentkofferter, etuier for
nøkler, handlevesker, håndkofferter, håndvesker,
kofferter, kosmetikkofferter, lommebøker, nøkkelpunger,
paraplyer, pengepung, portemonéer ikke av edelmetall,
reisevesker, ryggsekker, skolevesker, strandvesker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter, hansker, sjal,
slips, bukseseler, skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194890 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802447 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Ford Motor Co, City of Dearborn, MI,
US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke: av
metall); monumenter (ikke av metall); bygningsglass,
glassruter for bygging, glassruter (unntatt for kjøretøyer),
fargete glassruter, isolerglass (bygging), granulert glass
for merking av veier, alabastglass, vinduer, ikke av
metall, vindusglass (unntatt for kjøretøyer), vindusglass
for bygging.
KL. 21: Glass for bruk i motorkjøretøyer; glass for
arkitektonisk bruk i bygninger, møbler og andre formål.
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 25.01.1999 - 4/99

13

(111) Reg. nr.: 194891 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802470 (220) Inn dato: 20.03.1998

(540)

GULLGRUVE
(730) Innehaver: Janco Multicom AS, Postboks 2842
Tøyen, 0608 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194892 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802471 (220) Inn dato: 20.03.1998

(540)

GOLDMINE
(730) Innehaver: Janco Multicom AS, Postboks 2842
Tøyen, 0608 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194893 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802834 (220) Inn dato: 27.03.1998

(540)

OCEAN
(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Næringsmidler for dyr; ikke-medisinske
preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for
dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194894 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199802836 (220) Inn dato: 30.03.1998

(540)

MARCHETTI-VICENZI
(730) Innehaver: Zimmer Inc, 727 North Detroit Street,
Warsaw, IN 46580, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ortopediske nagler, ortopediske
implantatproteser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194895 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803014 (220) Inn dato: 02.04.1998

(540)

NYCO-TAB
(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser,
syrenøytraliserende midler; kalsiumpreparater;
vitaminpreparater, mineralpreparater; kosttilskudd til
medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194896 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803016 (220) Inn dato: 02.04.1998

(540)

SKYBAND
(730) Innehaver: GPT Ltd, New Century Park, P.O. Box
53, Coventry CV3 1HJ, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for overvåking, elektrisk
kontrolltesting, signalering, kontroll, radio-personsøking,
samt radio- og fjernsynsapparater, radiotelefon- og radio
telekommunikasjonsapparater; telefoner;
telekommunikasjonsapparater og undervisningsapparater
derfor; apparater for innmating, utmating, opptak,
overføring eller gjengivelse av data, lyd eller bilder;
kabler for signaloverføringssystemer; bølgeleder;
antenner; elektroniske apparater og instrumenter, alle for
innmating, utmating, behandling, logging, sortering,
overføring eller mottak av data; datamaskiner,
mikroprosessorer; tastaturer og videomonitorutstyr;
apparater og instrumenter for koding og dekoding,
magnetiske databærere; grammofonplater; kodete
programmer for datamaskiner eller
databehandlingsapparater; elektriske og elektroniske
myntvalideringsapparater; deler og komponenter for alle
de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194897 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803085 (220) Inn dato: 07.04.1998

(540)

ALABASTINE
(730) Innehaver: Alabastine Holland BV, Hogesteeg
27e, NL-5324 AA Ammerzoden, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; herdemidler,
tørkemidler; tynnere; fargestoffer, alt som
tilsetningsstoffer til maling, fernisser og lakker;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler;
grunningspreparater (i form av maling); beisemidler;
mastiks; sparkelmasse.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194898 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803129 (220) Inn dato: 08.04.1998

(540)

FINELLO
(730) Innehaver: MD Foods AMBA, Skanderborgvej
277, DK-8260 Viby J., DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk og meieriprodukter.
KL. 30: Sauser og dressinger på basis av meieriprodukter
(ikke krydrede), sauser (krydrede), salatdressinger,
majoneser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194899 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803494 (220) Inn dato: 24.04.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: SAMAG, Tord og Rune Sandal,
Skrukkerødvn. 35, 3922 Porsgrunn, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194900 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803559 (220) Inn dato: 28.04.1998

(540)

(730) Innehaver: Claes Rasmusson, Maisons-Laffitte,
FR

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse av
bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
assistanse ved forretningsledese eller industriledelse,
forretningsinformasjon, bedriftsutredninger,
verdivurdering av forretninger, markedsprisanalyser;
bokføringstjenester, balanseanalyser, økonomisk
prognostisering; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller
forretningsvirksomhet; profesjonell bedriftskonsultasjon,
rådgivningstjenester for ledelse av bedrifter;
konsulenttjenester vedrørende personaladministrasjon;
markedsstudier, markedsundersøkelser;
omlokaliseringstjenester for bedrifter;
bedriftsorganisasjons- konsultasjoner; konsultasjoner
vedrørende bedriftsledelse, konsulentvirksomhet
vedrørende personaladministrasjon: personalrekruttering
og rekruttering av ledelse, utleie av personale; utleie av
kontormaskiner og kontorutstyr; redegjørelse for
regnskap, revisjon og revisjonsarbeid: renskrivnings- og
utskrivningstjenester; salgspromoteringstjenester;
statistisk informasjon; forretnings- og
bedriftsundersøkelser.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester,
finansiell informasjon og konsultasjon, monetær
virksomhet, eiendomsmekling, leasing av fast eiendom,
eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning,
verdifastsettelse av eiendom; utleie av kontorer;
formidling av permanente bosteder, kommersielle og
industrielle lokaler, jord og eiendommer, for permanent
innehavelse eller anvendelse.
KL. 38: Kommunikasjon via datamaskiner, informasjon
om globalt datanettverk; elektronisk- samt
radiokommunikasjon.
KL. 41: Utdanning; filmstudioer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; utleie av midlertidige bosteder;
medisinsk, hygienisk og skjønnhetsbehandling;
veterinære tjenester og landbrukstjenester; juridiske
tjenester; vitenskapelig og industriell forskning;
dataprogrammering; utvikling av web-sider, databaser og
programvare for globalt datanettverk; utvikling av ny
teknikk innenfor globalt datanettverksområdet;
oppbygging og eksploatering av databaser; rådgivning
vedrørende bosteder, skoler og utdanning, forflytning og

sosialt kontaktnett; oversettelsesvirksomhet og tolkning;
kontaktformidlingstjenester; bostedsformidling (hotell,
pensjonat), bestilling av midlertidige bosteder, formidling
av bosteder, kommersielle og industrielle lokaler, jord og
eiendommer, for midlertidig innehavelse eller
anvendelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194901 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803565 (220) Inn dato: 28.04.1998

(540)

NEMESIS
(730) Innehaver: Norton Motors International Inc,
Playmoth, MN, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorsykler og deres deler og tilbehør.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194902 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199803753 (220) Inn dato: 29.04.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Bedrifts Partner AS, Postboks 183,
6001 Ålesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194903 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804623 (220) Inn dato: 27.05.1998

(540)

YUKERY
(730) Innehaver: Gerber Products Co, 455 State Street,
Fremont, MI 49413-0001, US og Leblon Investment Ltd,
Bank of Nova Scotia Building, P.O. Box 884, Grand
Cayman, KY

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre
preparater for fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194904 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804624 (220) Inn dato: 27.05.1998

(540)

YUKERY TWISTER
(730) Innehaver: Gerber Products Co, 455 State Street,
Fremont, MI 49413-0001, US og Leblon Investment Ltd,
Bank of Nova Scotia Building, P.O. Box 884, Grand
Cayman, KY

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre
preparater for fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194905 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804706 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Menicon Co Ltd, 21-19, Aoi 3-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kontaktlinser og tilbehør derfor, så som
oppbevaringsetuier for kontaktlinser, holdere for
kontaktlinser og innsettnings- og avtagingsutstyr for
kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194906 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804707 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Menicon Co Ltd, 21-19, Aoi 3-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kontaktlinser og tilbehør derfor, så som
oppbevaringsetuier for kontaktlinser, holdere for
kontaktlinser og innsettnings- og avtagingsutstyr for
kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194907 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804711 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

DIPLOMAT
(730) Innehaver: Visa International Service Association,
Foster City, CA, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194908 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804713 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

ESCORPION
(730) Innehaver: AMBERES SA, Igualada, Barcelona,
ES

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194909 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199804720 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

ROCKEFELLER
MUSICHALL

(730) Innehaver: Auditorium AS, Torggata 16, 0181
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Konserter, orkestervirksomhet, danseopptredner,
teateroppsetning, samt filmfremvisning.
KL. 42: Kafé og restauranter, organisering av utstillinger
og lukkete firmatilsetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194910 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805076 (220) Inn dato: 11.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford,
Middlesex, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmsøytiske og medisinske preparater og
substanser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194911 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805149 (220) Inn dato: 12.06.1998

(540)

EXCIPIO
(730) Innehaver: Miljøpartner AS, Postboks 1100, 3901
Porsgrunn, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Syntetiske materialer for absorbasjon av olje.
KL. 17: Flytende lenser mot forurensning.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194912 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805150 (220) Inn dato: 12.06.1998

(540)

WAMO RIG-WASH
(730) Innehaver: AS Wamo, 1483 Skytta, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Fettfjerningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194913 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805151 (220) Inn dato: 12.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Haraldsen & Toftevåg
Dentallaboratium AS, Løkkevn. 56, 4008 Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Tannteknikertjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194914 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805154 (220) Inn dato: 12.06.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Svenska Handelsbanken, Stockholm,
SE

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Bugge, Arentz-
Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Bankforretninger, bankvirksomhet, finansielle
tjenester, rådgivning i finansielle spørsmål,
finansanalyser, finansiering, finansevaluering,
finansieringstjenester, finansieringsvirksomhet,
finansieringsvurdering, finansinfomasjon,
finanstransaksjoner, fondsinvestering, fondsopprettelse,
forvaltning av formuer, investeringer, opprettelse og
oppbygging av kapitalfond, kapitalinvesteringer,
meglervirksomhet, børsnotering, børsmeglervirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194915 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805179 (220) Inn dato: 15.06.1998

(540)

TOGA
(730) Innehaver: Vera Miljø AS, Postboks 2036, 3229
Sandefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Dusjkabinetter, dusjinstallasjoner, klosetter,
klosettskåler, klosettseter, rør (deler av
sanitærinstallasjoner) sanitære apparater og instrumenter,
vannvarmere, varmtvannsberedere, varmeovner,
vannfordelingsinstallasjoner, filtre for drikkevann,
filtreringsapparater for vann, varmekasser til oppvarming,
elektriske vifter til personlig bruk, elektrisk ventilasjon,
vifter, installasjon for rensing av kloakkvann,
vannpumper, septikktanker som del av
sanitærinstallasjon, vannsisterner.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194916 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805218 (220) Inn dato: 16.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Global TeleSystems Group, McLean,
VA, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Avansert tale- og data-
telekommunikasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194917 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805221 (220) Inn dato: 16.06.1998

(540)

MICROLET
VACULANCE

(730) Innehaver: Bayer Corp, Elkhart, IN, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske instrumenter for blodprøvetaking;
blodanalyseapparater, -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194918 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805229 (220) Inn dato: 16.06.1998

(540)

FCE
(730) Innehaver: Ford Motor Co, Dearborn, MI, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester,
pantelånsvirksomhet og tjenester vedrørende
pantelånsforsikring; forsikringstjenester, garanti og
sikkerhetsstillelsestjenester; avbetaling,
leasingfinansieringstjenester og banktjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194919 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805236 (220) Inn dato: 17.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Karstein B. Vågenes AS, Postboks 35,
5035 Bergen Sandviken, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194920 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805279 (220) Inn dato: 18.06.1998

(540)

INNER SCIENCE
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Co, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, US

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater for rengjøring, pleie,
behandling og forskjønnelse av hår og hodebunn.

(300) Prioritet: CH, 22.01.98, 00478/1998

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194921 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805298 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Funworld Elektronikk GmbH,
Gmunden, AT

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Myntopererte maskiner, automatiske
brikkeopererte maskiner.
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.
KL. 28: Spill, leker og leketøy.
KL. 39: Arrangering av reiser og turer,
reisereserveringstjenester.
KL. 41: Fornøyelsesparktjenester og tjenester relatert til
spillemaskinhaller; organisering av sportsstevner, -
begivenheter og -turneringer; organisering av seminarer
og treningskurser relatert til sport; drift, forvaltning og
ledelse av klubber.

(300) Prioritet: AT, 17.03.98, AM 56/97

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194922 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805309 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

BERMAD
(730) Innehaver: Bermad Kibbutz, 25235 D.N. Oshrat,
IL

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ventiler av metall, andre enn maskindeler.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194923 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805436 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Telemark Lenestol AS, Postboks 49,
3855 Treungen, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194924 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805437 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner og dataprogrammer; utarbeiding,
oppdatering og vedlikehold av datamaskiner og
datamaskinprogramvare; utvikling, design, oppdatering
og vedlikehold av websider til bruk på et globalt
datanettverk; tjenester (som ikke inngår i andre klasser)
tilbudt av organisasjoner til sine egne medlemmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194925 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805438 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner og dataprogrammer; utarbeiding,
oppdatering og vedlikehold av datamaskiner og
datamaskinprogramvare; utvikling, design, oppdatering
og vedlikehold av websider til bruk på et globalt
datanettverk; tjenester (som ikke inngår i andre klasser)
tilbudt av organisasjoner til sine egne medlemmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194926 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805468 (220) Inn dato: 23.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Bell Sports Inc, San Jose, CA, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for
sportsbruk; beskyttende hodeplagg; visir brukt på
beskyttelseshjelmer; motorsykkelhjelmer;
beskyttelseshjelmer for bruk innen alle aktiviteter hvor
beskyttelse av hodet med rimelighet kan anses påkrevet;
sikkerhetshjelmer for høyprestasjonsaktiviteter hvor
beskyttelse av hodet med rimelighet kan anses påkrevet;
sykkelhjelmer; beskyttelseshjelmer for skøytesport;
beskyttelseshjelmer for syklister; beskyttelseshjelmer for
ski- og snøbrettsport; beskyttelseshjelmer og
ansiktsskjermer og -skjold derfor, visirer,
beskyttelsesbriller og solbriller; tilbehør til hjelmer,
nemlig innretninger for svettekontroll; sykkeldeler,
nemlig speedometere.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194927 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805471 (220) Inn dato: 23.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Varig SA Viação Aérea Rio
Grandense, Rio Grande do Sul, , BR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194928 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805473 (220) Inn dato: 23.06.1998

(540)

(730) Innehaver: The Procter & Gamble Co, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, US

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Seper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rensing, pleie og forskjønnelse av
hud, hodebunn og hår; shampoer, balsam, mousse, gel,
hårspray; hårblekningsmidler, hårfarvestoffer,
hårtoningsmidler.
KL. 11: Hårtørrere og deler og komponenter til slike.
KL. 21: Børster, ikke opptatt i andre klasser, kammer;
elektriske og batteridrevne kammer, deler og
komponenter til de forannevnte varer.
KL. 41: Frisørskoler.
KL. 42: Frisørsalonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194929 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805474 (220) Inn dato: 23.06.1998

(540)

SASSOON
(730) Innehaver: One Procter & Gamble Plaza The
Procter & Gamble Co, Cincinnati, OH, US

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Seper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rensing, pleie og forskjønnelse av
hud, hodebunn og hår; shampoer, balsam, mousse, gel,
hårspray; hårblekningsmidler, hårfarvestoffer,
hårtoningsmidler.
KL. 11: Hårtørrere og deler og komponenter til slike.
KL. 21: Børster, ikke opptatt i andre klasser, kammer;
elektriske og batteridrevne kammer, deler og
komponenter til de forannevnte varer.
KL. 41: Frisørskoler.
KL. 42: Frisørsalonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194930 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805501 (220) Inn dato: 24.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Shopware Norge AS, Postboks 309,
1601 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, elektronisk
overføring av lyd og bilde.
KL. 42: Dataprogrammering, utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194931 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805539 (220) Inn dato: 25.06.1998

(540)

VIOLET UK
(730) Innehaver: Yoshiki Hayashi, Los Angeles, CA,
US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet nemlig forestillinger
og/eller konserter med musikkgrupper eller enkeltutøvere
som kommer fra Storbritannia.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 25.01.1999 - 4/99

23

(111) Reg. nr.: 194932 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805987 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Tinn Belysning AS, Svadde
Industriområde, 3660 Rjukan, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194933 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805988 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket.

(730) Innehaver: Tinn Belysning AS, Svadde
Industriområde, 3660 Rjukan, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194934 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805989 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

CTRL-TIL
(730) Innehaver: Finale Systemer AS, Wdm. Thranesgt.
77, 0175 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram innregistrert på databærere.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194935 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199805994 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

VI SEES...
(730) Innehaver: Frode Vittersø, Trudvangvn 46 b, 3117
Tønsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Motorsykkelhjelmer.
KL. 18: Saltasker, bager, skinntasker, kofferter,
hundeseler.
KL. 25: Skjorter, ytterjakker, ytterdresser for vinter og
sommer for voksne og barn; regndresser for voksne og
barn; støvler, votter, hansker, bukser for voksne og barn;
motorsykkeldresser,  støvler for motorsykkelbruk,
hansker for motorsykkelbruk for voksne og barn,
bekledning til hundekjøring, ryggmerker på bekledning,
som en del av bekledningen.
KL. 39: Utleie av motorsykkel og moped; utleie av
hundespann, transport av personer på motorsykkel;
transport av personer med hundespann.
KL. 41: Utdanning og opplæring av motorsykkelister;
utdanning og opplæring innen motorsykkel; utdanning og
opplæring innen hundekjøring; kurs innen motorsykkel
og hundekjøring; sportslige og kulturelle aktiviteter innen
motorsykkel og hundekjøring.
KL. 42: Skaffe husrom, kost og losji for turister og
kursdeltakere; bevertning.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194936 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806045 (220) Inn dato: 07.07.1998

(540)

OPCAB
(730) Innehaver: Cardiothoracic Systems Inc, Cupertino,
CA, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger og instrumenter for
utenom hjertet koronararterie bypass
transplantasjonsprosedyrer.

(300) Prioritet: US, 16.01.98, 75/419,112

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194937 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806056 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: CLL Connectors & Cables AB,
Knivsta-AR, SE

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Kabelforbindelsesledd av metall (ikke elektriske),
kabelkauser av metall, kabelfesteklemmer av metall,
strammeskruer av metall, for kabler, strammere for
metalltråder, festeklemmer av metall for kabler eller rør,
metallkabler (ikke elektriske), skruer av metall,
skruetvinger av metall, forankringsplater, bolter,
forgreiningsrør av metall; muffer (metallvarer); hylser,
mantler og strømper av metall, metallstaver for lodding,
isenkramvarer av metall, jerntråd, kobbertråd (uisolert),
kobberringer, brodder av metall, loddetråd av metall,
metalltråd, underlagsskiver og muttere av metall,
metallrør, opptrekingsnøkler, forbindelsesledd for kabler
(ikke elektriske).
KL. 8: Skrustikker, skrutrekkere, skrutvinger,
skrumeisler, skrunøkler, håndverktøy (manuelt.
KL. 9: Elektriske tråder og kabler, forbindelsesmuffer for
elektriske kabler, koblingsanordninger (elektriske),
elektriske kontakter, elektriske ledere, ledningskontakter,
identifikasjonstråd for elektriske ledninger, elektriske
koblinger, materiale for elektriske nett; uttak,
stikkontakter, støpsler, sokler, plugger og andre elektriske
kontakt- og tilslutningsanordninger; forgreiningsbokser
(elektrisitet), identifikasjonshylstere for elektriske
ledninger, elektriske brytere; laboratorieapparater og -
instrumenter samt deler dertil.
KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter og deler
dertil.

(300) Prioritet: SE, 09.01.98, 98-00104

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194938 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806059 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194939 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806060 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194940 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806061 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194941 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806062 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194942 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806063 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194943 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806064 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194944 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806065 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194945 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806066 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 25.01.1999 - 4/99

29

(111) Reg. nr.: 194946 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806067 (220) Inn dato: 08.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194947 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806233 (220) Inn dato: 10.07.1998

(540)

NUTCASES
(730) Innehaver: Duyvis BV, D. Sonoyweg 17, NL-
1509 BR Zaandam, NL

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Preparerte peanøtter og andre preparerte nøtter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194948 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806242 (220) Inn dato: 10.07.1998

(540)

TAHITI DREAM
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til TAHITI.

(730) Innehaver: Morinda Inc, Provo, UT, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
promotering og rekruttering av distribusjonsenheter på
flere plan gjennom utsendelse av trykt materiell og
promoteringskonkurranser.

(300) Prioritet: US, 12.01.98, 75/416,760

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194949 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806444 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler
til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194950 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806449 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Stokke Gruppen AS, Moa, 6022
Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; pulker og sleder; sikkerhetsseter for
barn for kjøretøyer og sykler; sykkelkurver; trehjulsykler;
barnevogner; kalesjer og overtrekk for barnevogner;
handlevogner.
KL. 20: Møbler, stoler, madrasser, senger, sengeutstyr
(unntatt lintøy og sengetepper), lekegrinder for barn,
barnegåstol, soveposer for camping, barne(sove)poser,
hodeputer, hundekurver, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper; badetøy (unntatt
bekledning); lakenposer; barne(laken)poser.
KL. 25: Klær, herunder regntøy, fottøy, hodeplagg;
belter (bekledning); bukseseler; barnebleier av tekstiler;
barnetøy.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194951 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806450 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Stokke Gruppen AS, Moa, 6022
Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, stoler, madrasser, senger, sengeutstyr
(unntatt lintøy og sengetepper), lekegrinder for barn,
barnegåstol, soveposer for camping, barne(sove)poser,
hodeputer, hundekurver, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194952 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806451 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Stokke Gruppen AS, Moa, 6022
Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, stoler, madrasser, senger, sengeutstyr
(unntatt lintøy og sengetepper), lekegrinder for barn,
barnegåstol, soveposer for camping, barne(sove)poser,
hodeputer, hundekurver, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194953 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806452 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Stokke Gruppen AS, Moa, 6022
Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, stoler, madrasser, senger, sengeutstyr
(unntatt lintøy og sengetepper), lekegrinder for barn,
barnegåstol, soveposer for camping, barne(sove)poser,
hodeputer, hundekurver, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194954 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806459 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

STORMY
(730) Innehaver: Brødr. Remø AS, 6035 Fiskerstrand,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fiskeprodukter, skalldyr og bløtdyr fra havnet
eller ferskvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194955 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806464 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Industrias y Confecciones SA Induyco,
Tomàs Bretòn, 62, 28045 Madrid, ES

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194956 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806465 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Industrias y Confecciones SA Induyco,
Tomàs Bretòn, 62, 28045 Madrid, ES

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194957 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806467 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

LEXUS CLASS
(730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co,
Wilmington, DE, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Herbicider, fungicider og insecticider.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194958 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806468 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

GARATTI NON SALT
(730) Innehaver: Kolibri Helseservice Olavi Karttunen,
Postboks 5091, 1503 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; urte-,
mineral- og  vitaminpreparater; kosttilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194959 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806479 (220) Inn dato: 17.07.1998

(540)

PHILADELPHIA
SELECTION

(730) Innehaver: Kraft Foods Inc, Northfield, IL, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; ost, osteprodukter og næringsmidler
inneholdende ost; spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194960 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806481 (220) Inn dato: 17.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Century Corp, 222-22, Nae-Dong,
Ojung-Ku, buchon-Si, Kyunggi-Do, Republic of Korea,
KR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og installasjoner for oppvarming,
kjøling, tørking og ventilasjon; luftrenseapparater og -
maskiner; luftkondisjoneringsapparater, -anlegg og -
installasjoner, klimaapparater, lufttørkere, frysebokser og
-skap, kjøletårn, ventilasjons- og klimaaggregater,
ventilatorer (luftklimatisering), vifter, viftekonvektorer;
apparater, maskiner og installasjoner for rensing av vann,
enheter for rensing av drikkevann for husholdnings og
kommersiell bruk; kjølere for ubehandlet melk; deler,
komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194961 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806500 (220) Inn dato: 20.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Mohammad Ayub Malik, Kragstubben
17, 0391  OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hamburgere.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194962 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806504 (220) Inn dato: 20.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Jorunn Fragge Executive Secretary
Search & Training AS, Postboks 31 Grefsen, 0409 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks
6091 Sluppen, 7003 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort, trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194963 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806505 (220) Inn dato: 20.07.1998

(540)

NORGÅRDEN
(730) Innehaver: Farmen AS, Kårmo, 7320 Fannrem,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Egg, eggprodukter, fjærkre, fjærkreprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194964 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806506 (220) Inn dato: 20.07.1998

(540)

NORGÅRDSEGG
(730) Innehaver: Farmen AS, Kårmo, 7320 Fannrem,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Egg, eggprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194965 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806507 (220) Inn dato: 20.07.1998

(540)

NORGÅRDSKYLLING
(730) Innehaver: Farmen AS, Kårmo, 7320 Fannrem,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kylling, fjærkreprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194966 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806560 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

SPAGEDDIES
(730) Innehaver: Fresh Approach AS,
Hegdehaugsvn.31, 0352  Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler av korn; pizza og spaghetti.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194967 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806564 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Fresh Approach AS,
Hegdehaugsvn.31, 0352  Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restauranter.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194968 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806719 (220) Inn dato: 28.07.1998

(540)

RICOH LINC
(730) Innehaver: Ricoh Co Ltd, Tokyo, JP

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194969 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806916 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

CHIMERIX
(730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved behandling
av kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194970 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806918 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

ARCHISTEM
(730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved behandling
av kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194971 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199806919 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

STEMBION
(730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved behandling
av kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194972 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199807072 (220) Inn dato: 05.08.1998

(540)

MONITRACE
(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Raychem Corp, 300 Constitution
Drive,, Menlo Park, CA, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater
for temperaturkontroll og systemovervåking;
kommunikasjons- og dataoverføringsapparater; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194973 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199807442 (220) Inn dato: 18.08.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: ENRIQUE BERNAT F. SA, Barce-
lona, ES

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater, opptaksplater; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper, klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194974 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199807455 (220) Inn dato: 19.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Card Connection Ltd, Farnham,
Surrey, England, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
materialer for innpakning og emballering;
gratulasjonskort; skrivesaker og papirvarer; kalendere;
plakater.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194975 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199807635 (220) Inn dato: 25.08.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194976 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199807641 (220) Inn dato: 26.08.1998

(540)

GNISOR
(730) Innehaver: Rosing AS, 5363 Ågotnes, NO

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Grill, grillapparater, griller fremstilt av
skjellmørtel.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194977 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199808159 (220) Inn dato: 11.09.1998

(540)

(730) Innehaver: SFK Slagteriernes
Fællesindkøbsforening a.m.b.a., Avedøreholmen 96-98,
2650 Hvidovre, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Krydder, krydderblandinger og krydderier.

(300) Prioritet: DK, 30.06.98, VA 1998 02860

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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(111) Reg. nr.: 194978 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199808160 (220) Inn dato: 11.09.1998

(540)

DAN BOUQUET
(730) Innehaver: SFK Slagteriernes
Fællesindkøbsforening a.m.b.a., Avedøreholmen 96-98,
2650 Hvidovre, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Krydder, krydderblandinger og krydderier.

(300) Prioritet: DK, 30.06.98, VA 1998 02859

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194979 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199808450 (220) Inn dato: 21.09.1998

(540)

40 DEGRESS
(730) Innehaver: Euro Sko Norge AS, Postboks 5124,
1501 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999

(111) Reg. nr.: 194980 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 199808452 (220) Inn dato: 21.09.1998

(540)

R.B. CHARACTER
(730) Innehaver: Euro Sko Norge AS, Postboks 5124,
1501 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 25.01.1999
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REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov § 21
(dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før 01.04.96)

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23

(111) Reg. nr.: 191930 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19925269 (220) Inn dato: 21.10.1992

(540)

BIOSAFE
(730) Innehaver: Monsanto Co, St. Louis, Missouri, MO
63167, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til landbruksformål, nemlig
overflateaktive midler for bruk til herbicider.

(111) Reg. nr.: 191931 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19941222 (220) Inn dato: 28.02.1994

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm,
DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; vatt og varer laget av vatt for kosmetisk
bruk.
KL. 5: Hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk);
plaster og forbindingsstoffer; hygieniske artikler for
kvinner, nemlig hygieniske bind, truseinnlegg for
hygienisk bruk, tamponger for menstruasjon,
menstruasjonstruser; vatt og varer laget av vatt for
medisinsk bruk.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer
(ikke opptatt i andre klasser), papir, papp og varer laget
av disse materialer, nemlig ansiktspapirhåndklær,
bordservietter, filterpapir, lommetørklær av papir,
hygienisk papir, barnebleier av papir, barnebleier av
papir, nemlig lodne barnebleier; esker og poser for
emballasje, ansiktservietter av papir, kjøkkenpapir,
papirvarer (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Barnebleier av tekstiler, barnebleier av tekstiler,
nemlig lodne barnebleier; barnebukser av papir og av
tekstiler.

(300) Prioritet:
DE, 15.09.93, L 37 558/3 Wz



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 25.01.1999 - 4/99

40

(111) Reg. nr.: 191932 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19941223 (220) Inn dato: 28.02.1994

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm,
DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; vatt og varer laget av vatt for kosmetisk
bruk.
KL. 5: Hygieniske artikler for kvinner, nemlig
hygieniske bind, truseinnlegg for hygienisk bruk,
tamponger for menstruasjon, menstruasjonstruser; vatt og
varer laget av vatt for medisinsk bruk.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer
(ikke opptatt i andre klasser), papir, papp og varer laget
av disse materialer, nemlig ansiktspapirhåndklær,
bordservietter, filterpapir, lommetørklær av papir,
hygienisk papir, barnebleier av papir, barnebleier av
papir, nemlig lodne barnebleier; esker og poser for
emballasje, ansiktservietter av papir, kjøkkenpapir,
papirvarer (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Barnebleier av tekstiler, barnebleier av tekstiler,
nemlig lodne barnebleier; barnebukser av papir og av
tekstiler.

 (300) Prioritet:
DE, 15.09.93, L 37 559/3 Wz

(111) Reg. nr.: 191933 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19945544 (220) Inn dato: 06.10.1994

(540)

(730) Innehaver: KAZAI DESIGN ANS, Heidi Khazaie
Teige, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 194981 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19906381 (220) Inn dato: 04.12.1990

(540)

COMFORTA
(730) Innehaver: Inbrand Europe BV, Nieuwkerksedijk
14, 5051 HT Goirle, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Inkontinensbandasjer, bleier for inkontinente;
inkontinensposer og hygieniske bind; medisinske kremer
til beskyttelse av huden; servietter, bandasjer, bind og
tamponger for medisinsk og hygienisk bruk; medisinske
og hygieniske preparater (ikke for toalettbruk), alle i form
av spray til fjerning eller forhindring av odør forårsaket
av urin, ekskrementer og andre stoffer utskilt av kroppen.
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(111) Reg. nr.: 194982 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19936201 (220) Inn dato: 16.12.1993

(540)

MILKITOS
(730) Innehaver: Master Foods AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hele klassen.
KL. 30: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 194983 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19942351 (220) Inn dato: 21.04.1994

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: PR Compagniet AS, Kirkegt 29, 4612
Kristiansand, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, hodebekledning.
KL. 28: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 194984 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19944810 (220) Inn dato: 30.08.1994

(540)

KISS COOL
(730) Innehaver: Kraft Jacobs Suchard France, route de
St Georges d’Orques, F-34880 LAVERUNE, FR

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Hele klassen.
KL. 30: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 194985 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19951372 (220) Inn dato: 01.03.1995

(540)

SILK CUT
(730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 4, 1414
Trollåsen, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hele klassen.
KL. 30: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 194986 (151) Reg. dato: 17.12.1998

(210) Søk. nr.: 19926230 (220) Inn dato: 14.12.1992

(540)

(730) Innehaver: SHOW & MUSIKK HOLDING AS,
Postboks 2062 Grünerløkka, 0505  OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Hele klassen.
KL. 42: Hele klassen.
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GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER
MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.
Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også
mht Madridprotokollen.

Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml § 53 og Artikkel 3 (4).

Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra
denne dato.

Rettsvern 10 år fra denne dato.

Ytterligere
utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning).

Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter
int.reg. dato. Artikkel 3ter (2).

Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg  fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering
må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Internasjonale varemerkeregistreringer

Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter
Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf
varemerkeloven § 51.

(111) Int. reg. nr.: 657981
(151) Int. reg. dato: 17.11.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 15.01.1997

(540)

MATURA
(730) Innehaver: Quelle Schickedanz AG & Co, 91-95
Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth, DE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Sewing machines, overlocking machines,
embroidery machines, dishwashers, dryers, ironing
machines, calenders, electrically-operated apparatus and
machines for household and kitchen purposes, namely,
machines for cutting bread and ham, can openers, mixers,
electric citrus squeezers, electric knives, electrical
grinders for the home, food processors, pasta makers,
electric beaters, meat grinders, wheat mills (machines),
coffee mills except hand-operated coffee mills, cutters
(machines and instruments), wine presses, cereal and
coffee grinding machines, electric fruit presses.

KL. 11: Apparatus for heating, steam-generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; microwave apparatus for the
home, ice machines, yoghurt makers; sauna equipment
essentially consisting of sauna cabins and sauna units,
electrically-operated apparatus and instruments for
household and kitchen use, namely, filter apparatus.

Gazette nr.: 09/97
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(111) Int. reg. nr.: 672733
(151) Int. reg. dato: 04.04.97

(540)

(730) Innehaver: Gerry Weber International AG, 8
kneulehen Strasse, Halle, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Women’s clothing.

Gazette nr.: 10/97

(300) Prioritet: DE, 24.01.97, 397 02 965

(111) Int. reg. nr.: 674788
(151) Int. reg. dato: 10.06.97

(540)

LINDON
(730) Innehaver: Lindon A/S, Nørregade 18, DK-7430
Ikast, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing.

Gazette nr.: 12/97

(111) Int. reg. nr.: 676072
(151) Int. reg. dato: 18.06.97

(540)

WASA FRUKTI
(730) Innehaver: Novartis Nutrition AG,
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt ,
mustard; vinegar, sauces, spices; ice for refreshment.

Gazette nr.: 14/97

(300) Prioritet: CH, 21.03.97, 442522

(111) Int. reg. nr.: 676359
(151) Int. reg. dato: 07.07.97

(540)

(730) Innehaver: Swedish Match Sverige AB, S-118 85
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco, raw and manufactured; smoker’s
articles not being of precious metal, included in this class;
matches.

Gazette nr.: 15/97

(300) Prioritet: SE, 16.01.97, 97-00441
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(111) Int. reg. nr.: 682917
(151) Int. reg. dato: 21.10.97

(540)

SATACEN
(730) Innehaver: Sat Chemie GmbH, 61 Thiesstrasse, D-
44649  Herne, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Additives for fuels, especially for diesel oils.

Gazette nr.: 23/97

(300) Prioritet: DE, 02.05.97, 397 19 873

(111) Int. reg. nr.: 678888
(151) Int. reg. dato: 19.07.97

(540)

MAGNUM
(730) Innehaver: Creaton AG, 60, Dillinger Strasse, D-
86637 Wertingen, DE

(740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4301 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallic construction materials and substances.
KL. 19: Non-metallic construction materials and
substances; ceramic shaped pieces for use in construction.
KL. 37: Installation of ceramic shaped pieces for use in
construction.
KL. 39: Transport of ceramic shaped pieces for use in
construction.
KL. 42: Engineering consultancy in connection with the
use of shaped pieces intended for construction for
construction projects.

Gazette nr.: 18/97

(300) Prioritet: DE, 31.01.97, 397 04 087

(111) Int. reg. nr.: 681903
(151) Int. reg. dato: 11.08.97

(540)

(730) Innehaver: Wuxi Little Swan Co Ltd, No. 67
Huiqianlu, 214035 Wuxi City, Jiangsu Province, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Washing machines, laundry wringing machines,
electrical mixer for household purposes, electrical
eggbeaters for household purposes, electrical squeezers
for household purposes, electrical mills for  household
purposes, dishwashers, food processing machines,
vegetable cutters, meat cutters, drying machines used for
making tea, brewing machines for industrial purposes.

Gazette nr.: 22/97
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(111) Int. reg. nr.: 682901
(151) Int. reg. dato: 24.10.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Hipp GmbH & Co KG, 22,
Lachnerstrasse, D-80639 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pasta for infants.
KL. 30: Pasta for small children.

Gazette nr.: 13/98

(300) Prioritet: DE, 23.05.97, 39724546

(111) Int. reg. nr.: 682918
(151) Int. reg. dato: 04.11.97

(540)

OXYTRON
(730) Innehaver: Gottlieb Weinmann Geräte für Medizin
und Arbetitsschutz + Co, Kronsaalsweg 40, D-22525
Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medical apparatus and instruments, especially
diagnostic apparatus and inhalers, anaesthetic apparatus
and respirators and parts of the afore-mentioned goods.

Gazette nr.: 23/97

(111) Int. reg. nr.: 604395
(151) Int. reg. dato: 07.06.93
(891) Ytterligere utpekt dato: 24.10.1997

(540)

(730) Innehaver: André Wohlgemuth, 9,
Witellikerstrasse, CH-8702 Zollikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organizational, business operation and general
management counselling for public institutions, consul-
tancy relating to business strategies, financial analysis,
market surveys, opinion surveys, marketing research
consultancy, public relations and advertizing consultancy,
professional business consultancy, consultansy relating to
computing management, consultansy on issues relating to
personnel, moderation and assistance in business and
finance, expert appraisals and economic studies.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 646217
(151) Int. reg. dato: 27.10.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 28.10.1997

(540)

RA
(730) Innehaver: Cosmedico Licht GmbH, 8, Kölner
Strasse, D-70376 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Sun lamps and irradiation lamps for medical and
therapeutic purposes; irradiation apparatus for medical
purposes, in particular ultraviolet radiation apparatus.
KL. 11: Electric lamps, in particular discharge lamps;
sun lamps and irradiation lamps for cosmetic and
technical use; irradiation apparatus for non-medical use,
in particular ultraviolet radiation apparatus.

Gazette nr.: 23/97
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(111) Int. reg. nr.: 650971
(151) Int. reg. dato: 28.02.96
(891) Ytterligere utpekt dato: 18.11.1997

(540)

(730) Innehaver: La Vie SA, Rue Saint Blaise, F-72300
Sable-Sur-Sarthe, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
KL. 32: Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 23/97

(111) Int. reg. nr.: 662 184
(151) Int. reg. dato: 08.10.96
(891) Ytterligere utpekt dato: 14.11.1997

(540)

LA PETITE OURSE
(730) Innehaver: Jacques Jaunet SA, 51, Avenue
Maréchal Leclerc, F-49300 Cholet, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing; shoes (except orthopedic shoes);
headwear.

Gazette nr.: 23/97

(111) Int. reg. nr.: 671826
(151) Int. reg. dato: 11.04.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 29.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Zenith International SA, 34, Billodes,
CH-2400 Le Locle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; jewelry, precious
stones; horological and chronometric instruments and
parts thereof, movements for clocks and watches and for
chronometric instruments and parts thereof.

Gazette nr.: 23/97

(111) Int. reg. nr.: 682931
(151) Int. reg. dato: 25.09.97

(540)

(730) Innehaver: Düsseldorfer Messegesellschaft mbH
Nowea, 61 Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Services of a trade fair company; arranging and
conducting trade fairs and exhibitions in the field of
industries and professions.
KL. 41: Arranging and conducting of congresses and
conferences for cultural and educational purposes;
entertainment.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 13.05.97, 397 21 492
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(111) Int. reg. nr.: 682938
(151) Int. reg. dato: 11.10.97

(540)

GOLDFLOWER
(730) Innehaver: Ingeburg Praxis-Cosmetic GmbH, 22,
An der Rossweid, D-76229 Karlsruhe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetics.

Gazette nr.: 24/97

(111) Int. reg. nr.: 682946
(151) Int. reg. dato: 21.10.97

(540)

(730) Innehaver: Juan Fontfreda Puig, 1-7, calle
Calatrava, E-08017 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, shoes, headwear.

Gazette nr.: 24/97

(111) Int. reg. nr.: 682955
(151) Int. reg. dato: 04.11.97

(540)

(730) Innehaver: Impress Metal Packaging Ltd, 100
Capability Green, Luton, Bedfordshire LU1 3LG, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Packaging material and products of metal;
packaging containers of metal; metal strip material; metal
studs; metal sections; metal wire.
KL. 16: Packaging materials and products made of
plastic film, plastic film laminates, plastics, paper , card
and/or cardboard; packing paper and tissue; boxes and
containers of paper, card and cardboard.
KL. 17: Packaging materials and products of rubber,
nylon and/or plastic.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: GB, 13.10.97, 2147903

(111) Int. reg. nr.: 682973
(151) Int. reg. dato: 16.08.97

(540)

POLY NET
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and polishing preparations, laundry
products; soap, body and beauty care preparations, hair
care and treatment preparations, in particular shampoos,
colouring agents, preparations for dyeing, styling and
perming hair; medicinal and non-medicinal dentifrices
and dental rinses.
KL. 5: Pharmaceuticals, chemicals for sanitary purposes;
disinfectants.
KL. 21: Dusters and cleaning cloths, sponges, brushes
(except paintbrushes).
KL. 42: Research in the fields of cosmetics, laundering
and cleaning preparations and chemicals.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 07.05.97, 397 20 666
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(111) Int. reg. nr.: 682974
(151) Int. reg. dato: 09.10.97

(540)

(730) Innehaver: Tim Müller, 17, Im Gehörnerwald, D-
66954 Pirmasens, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 12.06.97, 397 26 798

(111) Int. reg. nr.: 682975
(151) Int. reg. dato: 29.10.97

(540)

ORANGE KISS
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Body and beauty care preparations, preparations
for treating, colouring, dyeing, styling and washing hair.
KL. 21: Utensils and containers for applying colour to
the hair.
KL. 42: Hygiene and body care services; research on
personal hygiene and body care.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 13.06.97, 397 27 133

(111) Int. reg. nr.: 682979
(151) Int. reg. dato: 09.10.97

(540)

CIAS
(730) Innehaver: Moba Mobile Automation GmbH
Wäge- und Identsysteme, 88, Coschützer Strasse, D-
01705 Freital, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer-aided systems for the identification of
containers, for the detection of their weights, and for the
weight-dependent charging of fees.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 15.05.97, 397 21 986

(111) Int. reg. nr.: 682994
(151) Int. reg. dato: 28.10.97

(540)

AIRDRIVER
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceuticals for the treatment of respiratory
diseases.
KL. 10: Medical apparatus for the treatment of respira-
tory diseases.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 18.07.97, 397 33 853

(111) Int. reg. nr.: 682995
(151) Int. reg. dato: 28.10.97

(540)

SYNCHROVENT
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceuticals for use in the treatment of
respiratory diseases.
KL. 10: Medical apparatus for use in the treatment of
respiratory diseases.

Gazette nr.: 24/97

(300) Prioritet: DE, 18.07.97, 397 33 848
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(111) Int. reg. nr.: 683748
(151) Int. reg. dato: 16.07.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, 161 F, Carl-
Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded magnetic, magneto-optic carriers for
sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.
KL. 35: Online services of an agency for contracts of
purchase and sale of goods; advertising offers for goods
and services in the form of data, text, images, sound and/
or all combinations thereof via networks.
KL. 38: Broadcasting, distribution and transmission of
information signals via wire and/or wireless digital and
analogue nets, operating of online and offline data
services, all included in this class; receiving and transmit-
ting of messages, documents and other data via electronic
transmission; services of a software supplier via a global
communication network within the bounds of the
operator of a data base, namely provision and communi-
cation of information stored in a database especially also
using computer systems communicating interactively.
KL. 41: Publication and edition of electronically
reproducible text, graphic, image and sound information,
retrievable via data nets.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 18.01.97, 397 01 854

(111) Int. reg. nr.: 683749
(151) Int. reg. dato: 16.07.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, 161 F, Carl-
Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded magnetic, magneto-optic carriers for
sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.
KL. 35: Online services of an agency for contracts of
purchase and sale of goods; advertising offers for goods
and services in the form of data, text, images, sound and/
or all combinations thereof via networks.
KL. 38: Broadcasting, distribution and transmission of
information signals via wire and/or wireless digital and
analogue nets, operating of online and offline data
services, all included in this class; receiving and transmit-
ting of messages, documents and other data via electronic
transmission; services of a software supplier via a global
communication network within the bounds of the
operator of a data base, namely provision and communi-
cation of information stored in a database especially also
using computer systems communicating interactively.
KL. 41: Publication and edition of electronically
reproducible text, graphic, image and sound information,
retrievable via data nets.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 18.01.97, 397 01 858

(111) Int. reg. nr.: 683761
(151) Int. reg. dato: 04.09.97

(540)

STATUS OF DE SEDE
INTERNATIONAL

(730) Innehaver: De Sede AG, CH-5313 Klingnau, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Padding materials of rubber or plastics.
KL. 18: Leather, animal skins and hides, furs (pelts),
trunks and travelling bags, saddlery.
KL. 20: Furniture, in particular upholstered furniture,
beds and tables, mattresses, cushions, chairs.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 04.03.97, 445042
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(111) Int. reg. nr.: 683803
(151) Int. reg. dato: 03.07.97

(540)

T-INTER CONNECT
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Advertising business management, office
functions; collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference
calling facilities, enquiry and order services, helpline and
emergency  services, navigation and global positioning
services all transmittable by communications; operation
and rental of equipment for telecommunication, espe-
cially for broadcasting and television; collection and
provision of news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 23.01.97, 397 02 720

(111) Int. reg. nr.: 683823
(151) Int. reg. dato: 03.07.97

(540)

T-FAX
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference
calling facilities, enquiry and order services, helpline and
emergency  services, navigation and global positioning
services all transmittable by communications; operation
and rental of equipment for telecommunication, espe-
cially for broadcasting and television; collection and
provision of news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 23.01.97, 397 02 589
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(111) Int. reg. nr.: 683824
(151) Int. reg. dato: 03.07.97

(540)

T-INTER ACCESS
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Advertising, business management, office
functions; collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference
calling facilities, enquiry and order services, helpline and
emergency  services, navigation and global positioning
services all transmittable by communications; operation
and rental of equipment for telecommunication, espe-
cially for broadcasting and television; collection and
provision of news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation
of a data base, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 23.01.97, 397 02 714

(111) Int. reg. nr.: 683825
(151) Int. reg. dato: 03.07.97

(540)

T-MEDIA PRO
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Advertising business management, office
functions; collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference
calling facilities, enquiry and order services, helpline and
emergency  services, navigation and global positioning
services all transmittable by communications; operation
and rental of equipment for telecommunication, espe-
cially for broadcasting and television; collection and
provision of news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 23.01.97, 397 02 716

(111) Int. reg. nr.: 683829
(151) Int. reg. dato: 23.10.97

(540)

ESCADA COLLECTION
(730) Innehaver: Escada AG, 23-29, Karl-
Hammerschmidt-Strasse, D-85609 Aschheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfume, perfume water, toilet water, cosmetics.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 26.06.97, 397 29 881
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(111) Int. reg. nr.: 683830
(151) Int. reg. dato: 03.11.97

(540)

(730) Innehaver: Schomisch GmbH, 136, Im Teelbruch,
D-45219 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Leather, especially leather for furniture, leather
for clothing and leather for cars.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 683849
(151) Int. reg. dato: 14.11.97

(540)

EXEDO
(730) Innehaver: Bally Schuhfabriken AG, CH-5012
Schönenwerd, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Technical chemicals for shoe and leather treat-
ment and care (included in this class); perfumery
products.
KL. 14: Jewelry, clock and watch making.
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25: Clothing, shoes, headgear.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 14.05.97, 446911

(111) Int. reg. nr.: 683853
(151) Int. reg. dato: 09.10.97

(540)

MAR-ISIS
(730) Innehaver: Maria Margarida Ferreira, 41.
Florastrasse, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising; business management; business
administration.
KL. 41: Education, training, entertainment.
KL. 42: Health and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: CH, 30.05.97, 445 945

(111) Int. reg. nr.: 683867
(151) Int. reg. dato: 31.10.97

(540)

WINTERIORES
(730) Innehaver: Comercial Jacinto Parera SA, Bailén,
28, 08010 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing for men, women and children, lingerie,
corsets, girdles, bras, stockings, socks, shirts, ties, short-
sleeve shirts, scarves, headwear and shoes.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 683873
(151) Int. reg. dato: 12.11.97

(540)

COLOREX
(730) Innehaver: Forbo International SA, 20,
Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Non-metallic building materials, especially
floors, ceilings, walls and facades as well as paving slabs,
sheetings and covers for floors, ceilings, walls and
facades.
KL. 27: Coverings for floors and hard floors, mats, rugs,
linoleum; non-textile wall hangings as wall coverings.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 14.05.97, 446761
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(111) Int. reg. nr.: 683874
(151) Int. reg. dato: 14.11.97

(540)

(730) Innehaver: Bally Schuhfabriken AG, CH-5012
Schönenwerd, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Technical chemicals for shoe and leather treat-
ment and care, included in this class; perfumery products.
KL. 14: Jewelry, clock and watch making.
KL. 18: Leather and imitation leather not included in
other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
KL. 25: Clothing, shoes, headgear.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 14.05.97, 446897

(111) Int. reg. nr.: 683910
(151) Int. reg. dato: 25.11.97

(540)

(730) Innehaver: Ricola AG, 31, Baselstrasse, CH-4242
Laufen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicated sweets and herbal teas.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 683912
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

PURMO
(730) Innehaver: OY Rettig AB, Bulevarden 42, SF-
00120 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Radiators and convectors for heating.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FI, 24.11.97, T199704566

(111) Int. reg. nr.: 683913
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

RADSON
(730) Innehaver: OY Rettig AB, Bulevarden 42, SF-
00120 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Radiators and convectors for heating.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: FI, 24.11.97, T199704567

(111) Int. reg. nr.: 684055
(151) Int. reg. dato: 09.10.97

(540)

(730) Innehaver: Triumph International Spiesshofer &
Braun, 24, Promenadenstrasse, CH-5330 Zurzach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, shoes, headgear.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 15.05.97, 445 928
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(111) Int. reg. nr.: 684083
(151) Int. reg. dato: 23.10.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soap; bleaching preparations and other substances
for laundry use; clothes-rinsing preparations and
dishwashing products; cleaning and polishing prepara-
tions.
KL. 42: Research on laundry and clothes-rinsing
substances.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 24.04.97, 397 18 411

(111) Int. reg. nr.: 684084
(151) Int. reg. dato: 03.12.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: BMCA  Société à responsabilité
limitée, 7-9 rue da la Maladière, ZI de L’Argentière, F-
38360 Sassenage, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Fashion jewelry.
KL. 18: Leather, imitation leather, trunks and suitcases.
KL. 25: Clothing.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684097
(151) Int. reg. dato: 01.09.97

(540)

ACCUSAFE
(730) Innehaver: W.L. Gore & Associates GmbH, 22,
Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Batteries, rechargeable batteries and parts thereof.
KL. 20: Closures, stoppers, caps, closures for containers,
bottles and containers made of plastic.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 05.03.97, 397 09 878
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(111) Int. reg. nr.: 684109
(151) Int. reg. dato: 29.10.97

(540)

T-CARD PRIVILEGE
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, elcectronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 36: Financial services; real estate services.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 29.04.97, 397 19 380

(111) Int. reg. nr.: 684117
(151) Int. reg. dato: 17.09.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Ruhrgas AG, Huttropstrasse 60, D-
45138 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Gaseous fuels, particularly natural gas, trans-
ported over long distances and distributed, as well was
liquefied fuels, particularly for public gas supply; all the
above fuels for delivery to gas utilities and industrial
customers.
KL. 35: Market research and market analysis; advertising
and consumer information, particularly advertisements in
magazines, journals and newspapers, radio and television
advertising, outdoor advertising, particularly in the form
of posters, billboards in sports stadium, stands at
exhibitions and trade fairs and shop window decorations,
advertising consultancy services for exhibitions, trade
fairs and shop window decorations, promotional presen-
tations and events as well as product information events;
all of the above services for or at the request of other
persons or organisations.
KL. 39: Distribution of gaseous fuels by means of
pipelines as well as liquefied fuels including storage of
such fuels, particularly in underground porous rock and
cavity storage facilities.
KL. 42: Engineering services, particularly in the field of
long-distance gas transmission and natural gas-based heat
generation.

Gazette nr.: 25/97



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 25.01.1999 - 4/99

56

(111) Int. reg. nr.: 684119
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

(730) Innehaver: Fertin A/S, Industrivej 8, DK-7120
Vejle Øst, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, medicated
confectionery, including medicated chewing gum.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, chewing gum
(non-medicated), ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DK, 10.10.97, VA 05003/1997

(111) Int. reg. nr.: 684121
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

PRO Z
(730) Innehaver: Fertin A/S, Industrivej 8, DK-7120
Vejle Øst, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; medicated
confectionery, including medicated chewing gum.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, chewing gum
(non-medicated), ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DK, 04.07.97, VA 3376/1997

(111) Int. reg. nr.: 684122
(151) Int. reg. dato: 09.12.97

(540)

LR POLARFLEX
(730) Innehaver: LR Industre A/S, Bornholmsvej 8, DK-
9670 Løgstør, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Pipes for water supply and sanitary purposes;
pipes for heating purposes; pipes for central heating
purposes.
KL. 19: Pipes (non-metallic), including prefabricated
insulating pipes, water pipes, waste pipes; pipes for
sewers for delivery pipes, rigid pipes for building.

Gazette nr.: 10/98

(300) Prioritet: DK, 17.06.97, 3024 1997
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(111) Int. reg. nr.: 684148
(151) Int. reg. dato: 04.12.97

(540)

SOLANCIEL
(730) Innehaver: Pierre Fabre SA, 45, place Abel Gance,
F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 02.07.97, 97685639

(111) Int. reg. nr.: 684149
(151) Int. reg. dato: 04.12.97

(540)

DOGO
(730) Innehaver: Flamagas SA, Sales y Ferrer, 08041
Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Smokers’ articles, especially cigarette lighters.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: ES, 08.07.97, 2.103.105

(111) Int. reg. nr.: 684150
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Gerling-Konzern Versicherungs-
Beteiligungs-AG, 14-16, Gereonshof, D-50597 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance business and financing services.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 06.09.97, 397 42 685

(111) Int. reg. nr.: 684154
(151) Int. reg. dato: 14.10.97

(540)

ASPERIX
(730) Innehaver: Degussa AG, 9, Weissfrauenstrasse, D-
60311 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products, for industrial purposes.
KL. 3: Bleaching preparations.
KL. 5: Disinfectants.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684155
(151) Int. reg. dato: 05.11.97

(540)

CICLINA
(730) Innehaver: Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-
13353 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations as well as chemicals
for sanitary purposes.

Gazette nr.: 13/98

(111) Int. reg. nr.: 684156
(151) Int. reg. dato: 05.11.97

(540)

AVADEN
(730) Innehaver: Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-
13353 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations as well as chemicals
for sanitary purposes.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684157
(151) Int. reg. dato: 12.11.97

(540)

PLANTSCAPE
(730) Innehaver: Honeywell AG, Kaiserleistrasse 39, D-
63067 Offenbach am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Supervisory and control system software for
industrial manufacturing systems comprising computers,
electronic calibration and diagnostic apparatus, cabling
and sensors; software which displays, diagnoses,
recommends, analyses, stores, controls and predicts real
time data relating to process instrumentation and
equipment.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 30.07.97, 397 37 648

(111) Int. reg. nr.: 684173
(151) Int. reg. dato: 21.11.97

(540)

(730) Innehaver: Coutellerie André Verdier (SA), B.P.
1, Route de Martignat, F-63250 Celles-sur-Durolle, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hand-operated hand tools and implements; non-
electric cutlery; forks; spoons (table cutlery); edged
weapons; razors.
KL. 21: Non-electrical utensils and receptacles for
kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith).

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 22.05.97, 97 679 738

(111) Int. reg. nr.: 440291
(151) Int. reg. dato: 07.10.78
(891) Ytterligere utpekt dato: 07.11.1997

(540)

BIOSIL
(730) Innehaver: Bios Dental GmbH, 31, Bürgermeister-
Knapp-Strasse, D-49 163 Bohmte, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dental alloys without precious metals.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 684196
(151) Int. reg. dato: 19.09.97

(540)

TALLY
(730) Innehaver: Tally GmbH, 4, Glockeraustrasse, D-
89275 Elchingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer printers, particularly dot matrix
printers, namely stylus printers, ink-jet printers, laser
printers and electrothermal printers as well as their
interchangeable building assemblies and their relevant
software.
KL. 16: Ribbons and ribbon cassettes; ink receptacles for
computer printers.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684199
(151) Int. reg. dato: 05.11.97

(540)

(730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 25.07.97, 397 35 199
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(111) Int. reg. nr.: 684205
(151) Int. reg. dato: 17.10.97

(540)

PAPI-N
(730) Innehaver: PA International Consulting Services
SA, 56, Grand’Rue, CH-1702 Fribourg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter including questionnaires and
handbooks.
KL. 35: Consultancy services, business operation and
management, consultancy relating to personnel issues,
commercial information agencies.
KL. 41: Education; training.
KL. 42: Development of methods and instruments for
evaluating qualifications relating to personnel recruit-
ment, company management, human resources and
company appraisals, evaluation and determination of
personal data for use  in personnel recruitment and
selection.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 21.04.97, 446 144

(111) Int. reg. nr.: 684219
(151) Int. reg. dato: 05.12.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Bioscreen SA, 51/53 rue du Docteur
Blanche, F-75016 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 09.06.97, 97682016

(111) Int. reg. nr.: 684231
(151) Int. reg. dato: 07.11.97

(540)

TRAVELSAN
(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches
Lebensmittelkontor GmbH, 1, Holsteinischer Kamp, D-
22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs
mainly consisting of minerals, vitamins and trace
elements.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684248
(151) Int. reg. dato: 05.11.97

(540)

OLFEX
(730) Innehaver: Industrial Farmaceutica y de
Especialidades SA, Alameda de Urquijo 27, E-48008
Bilbao, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: A proprietary drug.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684250
(151) Int. reg. dato: 02.12.97

(540)

GEMINIS
(730) Innehaver: Tornos Geminis SL, Santa Clara 32,
20870 Elgoibar (Guipuzcoa), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines and machine tools; engines and motors
(except engines for land vehicles); coupling boxes and
transmission belts (except those for land vehicles); large
instruments for agriculture; incubators.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684289
(151) Int. reg. dato: 10.12.97

(540)

ILIADE
(730) Innehaver: Euralis SA, Avenue du Loup Pendu, F-
69140 Rillieux-la-Pape, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Lingerie, ladies’ underwear, bras, knickers,
girdles, corsets, suspender belts, stockings and tights,
bathing suits.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 11.07.97, 97 687 736

(111) Int. reg. nr.: 684292
(151) Int. reg. dato: 04.11.97

(540)

EMTERSET
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684293
(151) Int. reg. dato: 04.11.97

(540)

ETRAZAM
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684295
(151) Int. reg. dato: 07.11.97

(540)

BISOLGRIPIN
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical  and veterinary preparations.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 26.06.97, 397 29 519

(111) Int. reg. nr.: 684297
(151) Int. reg. dato: 06.11.97

(540)

TIXLAN
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684299
(151) Int. reg. dato: 13.11.97

(540)

VW AG
(730) Innehaver: Volkswagen AG, D-38 436 Wolfsburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust laying
compositions.
KL. 9: Optical, signal and regulating apparatus and
instruments; electric and electronic apparatus and
instruments (not included in other classes) , especially
computer for vehicles, radios and cassette players,
compact disc players,  amplifiers and loudspeakers as
well as accessories, namely aerials, including motor
aerials.
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof; motors for
automobiles.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 23.05.97, 397 23 460

(111) Int. reg. nr.: 684312
(151) Int. reg. dato: 22.10.97

(540)

(730) Innehaver: Coolbag Handels GmbH, 83, St.
Johannsring, Postfach 69, CH-4004 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Heat-insulated containers and heat-insulated
bags.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 23.06.97, 446 255

(111) Int. reg. nr.: 684367
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

CYNTHIA
(730) Innehaver: Candino Watch Co AG (Candino
Watch Cie SA) (Candino Watch Co Ltd), 136
Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals, their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments and parts thereof.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 06.05.97, 446428

(111) Int. reg. nr.: 684371
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

SINOV-HYAL
(730) Innehaver: IBSA Institut Biochimique SA, 13, via
al ponte, CH-6903 Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 02.06.97, 446450

(111) Int. reg. nr.: 684382
(151) Int. reg. dato: 06.11.97

(540)

DIE SÜSSE SUSI
(730) Innehaver: Willy van der Hamm GmbH & Co,
Grossmarkt, D-70327 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Oranges, all fresh.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684387
(151) Int. reg. dato: 18.10.97

(540)

(730) Innehaver: Deichmann-Schuhe GmbH & Co
Vertriebs KG, 9, Boehnertweg, D-45 359 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 21.05.97, 397 22 945

(111) Int. reg. nr.: 684404
(151) Int. reg. dato: 20.10.97

(540)

SALTOMATIC
(730) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd),
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes, jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 02.06.97, 446188

(111) Int. reg. nr.: 684411
(151) Int. reg. dato: 25.09.97

(540)

(730) Innehaver: Rado Uhren AG (Rado Watch Co Ltd)
(Montres Rado SA), 45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Watches, watch movements, spare parts, watch
cases.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684433
(151) Int. reg. dato: 16.12.97

(540)

NOTTEM
(730) Innehaver: Synthelabo SA, 22, avenue Galilée, F-
92350 Le Plessis-Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 26.06.97, 97684400

(111) Int. reg. nr.: 684435
(151) Int. reg. dato: 16.12.97

(540)

XANTRAL
(730) Innehaver: Synthelabo SA, 22, avenue Galilée, F-
92350 Le Plessis-Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 26.06.97, 97684399
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(111) Int. reg. nr.: 684446
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

(730) Innehaver: AQUA Buthke-Werke AG, 1-5
Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dosing devices for water volume; water manage-
ment systems, namely devices for operating and control-
ling water supply, activators, sensors, sanitary fittings
and of devices for water treatment and water purifying;
magnetic valves, switch housings, contact makers, switch
valves, electrical foot operating elements for wall
connection and floor installation for sanitary installations;
laboratory fittings for different media including stands
with electrical sockets included in this class.
KL. 11: Sanitary installations, namely lavatory, urinal,
bath, shower and wash basin equipment; sanitary fittings,
particularly self closing and electronically-controlled
fittings, laboratory fittings for different media including
stands with electrical sockets included in this class,
emergency shower fittings, purifying filters for water and
filters for water purifying or treatment; devices for water
treatment and water purifying.

Gazette nr.: 13/98

(111) Int. reg. nr.: 684455
(151) Int. reg. dato: 10.12.97

(540)

FARANDOLE
(730) Innehaver: Euralis SA, Avenue du Loup Pendu, F-
69140 Rillieux-la-Pape, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Lingerie, ladies’ underwear, bras, knickers,
girdles, corsets, suspender belts, stockings and tights,
bathing suits.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: FR, 11.07.97, 97 687 737

(111) Int. reg. nr.: 684459
(151) Int. reg. dato: 03.11.79

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 36: Financial services; real estate services.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 05.05.97, 397 20 185
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(111) Int. reg. nr.: 684460
(151) Int. reg. dato: 03.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 36: Financial services; real estate services.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 05.05.97, 397 20 184

(111) Int. reg. nr.: 684462
(151) Int. reg. dato: 03.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 36: Financial services, real estate services.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 12.05.97, 397 21 318

(111) Int. reg. nr.: 684467
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

ICEHOTEL
(730) Innehaver: Jukkas AB, Marknadsvägen 63, S-981
91 Jukkasjärvi, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Cultural activities in the form of display of
images/pictures, cinematographic activities, entertainment
in the form of adventure tracks.
KL. 42: Services of providing food and drink, temporary
accommodation and saunas.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684468
(151) Int. reg. dato: 05.11.97

(540)

COLORISSIMO
(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allé 65, D-64274
Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetics, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 02.06.97, 397 24 975

(111) Int. reg. nr.: 684473
(151) Int. reg. dato: 10.11.97

(540)

SUNSELECT
(730) Innehaver: Interpane Glas Industrie AG, 21,
Sohnreystrasse, D-37697 Lauenförde, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Semi-finished goods for the manufacture of solar
collectors, namely sheet metal.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 02.06.2997, 397 24 975

(111) Int. reg. nr.: 482375
(151) Int. reg. dato: 21.12.83
(891) Ytterligere utpekt dato: 24.10.1997

(540)

ISOBOY
(730) Innehaver: Bernhard Schwarz, 11, Rigastrasse,
CH-7000 Coire, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Mobile or fixed devices to cut or form plastic
panels, especially insulating boards made of cellular
plastics; electrically or pneumatically driven hand tools;
drills, saws, compass saws.
KL. 8: Milling cutters, saws, compass saws.

Gazette nr.: 2/98

(111) Int. reg. nr.: 542659
(151) Int. reg. dato: 07.09.89
(891) Ytterligere utpekt dato: 26.11.1997

(540)

BERNETTE
(730) Innehaver: Fritz Gegauf Aktiengesellschaft
Bernina-Nähmaschinenfabrik, CH-8266 Steckborn, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Sewing machines, motors for sewing machines;
knitting and embroidery machines for domestic and
industrial use, hand-held knitting apparatus; ironing
machines; electrical machines and apparatus for kitchen
use for preparing food and drinks; parts and accessories
for the aforesaid goods.
KL. 8: Scissors and cutting instruments for textile
fabrics, leather, imitation leather, paper goods; parts and
accessories for the aforesaid goods.
KL. 9: Ironing apparatus and flat irons, as well as
apparatus for steam ironing; electrical household
apparatus and utensils for cleaning; electronic compo-
nents, electronic component sets, electronic guiding and
adjusting devices; telecommunication apparatus, commu-
nication apparatus for use in offices, household telephone
installations and relevant stations, telephone apparatus of
all kinds, as well as for radiotelephony, radio telephones,
mobile telephones and telephones for automobiles,
intercoms, videophones, telephones equipped with
videotext, telephone selectors, radio sets, portable radios,
calling systems and apparatus, facsimile machines, plug-
in circuits, modulating/demodulating apparatus,
odulating/demodulating apparatus for computers; parts
and accessories for the aforesaid goods.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.
KL. 11: Electrical household apparatus and utensils for
air heating, cooling, ventilation and purification; parts
and fittings for the aforementioned goods; lighting for
sewing machines.
KL. 16: Printed matter, manuals for sewing machines,
teaching and instruction material, handbooks for dress-
making.
KL. 20: Furniture, stands and tables for sewing ma-
chines.
KL. 21: Small household and kitchen utensils as well as
parts and accessories thereof.
KL. 23: Yarns and threads for textile use.
KL. 24: Woven fabrics and textile goods, decorative
sewn articles.
KL. 26: Sewing, embroidering and knitting needles,
needles for sewing machines, dressmaking and cutting
supplies and accessories, namely buttons, snap fasteners,
buckles,  hooks and eyes, zippers, spangles.
KL. 28: Dolls, stuffed animals (toys).

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 568285
(151) Int. reg. dato: 15.11.90
(891) Ytterligere utpekt dato: 26.11.1997

(540)

BERNINA
(730) Innehaver: Fritz Gegauf Aktiengesellschaft
Bernina-Nähmaschinenfabrik, CH-8266 Steckborn, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Sewing machines of all kinds, motors for sewing
machines, knitting and embroidery machines for house-
hold and industrial use, hand-held knitting apparatus,
ironing machines, steam presses for household use, as
well as parts thereof.
KL. 8: Scissors and cutting instruments for textile
fabrics, leather, artificial leather and paper goods.
KL. 9: Steaming calenders for household use, electric
stream irons, as well as parts thereof.
KL. 11: Lighting for sewing machines.
KL. 16: Manuals for sewing machines, teaching and
instruction material, handbooks for dressmaking; textile
patterns.
KL. 18: Handbags and sportsbags as decorative sewn
articles.
KL. 20: Furniture, stands and tables for sewing ma-
chines; cushions for sofas.
KL. 23: Sewing thread and yarn.
KL. 24: Textile goods included in this class; wall
hangings, decorative blankets.
KL. 25: Articles of clothing of textile material.
KL. 26: Sewing, embroidering and knitting needles,
needles for sewing machines; dressmaking and cutting
supplies and accessories, namely buttons, snap fasteners,
buckles, hooks and eyes, zippers, fasteners consisting of
elements that adhere by contact, elastic ribbons, spangles.
KL. 28: Dolls, animals made of cloth.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 570001
(151) Int. reg. dato: 08.04.91
(891) Ytterligere utpekt dato: 26.11.1997

(540)

BERNINA
(730) Innehaver: Fritz Gegauf Aktiengesellschaft
Bernina-Nähmaschinenfabrik, CH-8266 Steckborn, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Electrical apparatus and utensils for cleaning for
industrial use; electrical machines and apparatus for
kitchen use for preparing food and beverages; parts and
accessories for the abovementioned products included in
this class.
KL. 9: Electrical apparatus and utensils for cleaning for
household use; electronic building elements, electronic
building assemblies, electronic monitoring and control-
ling devices of all kinds; telecominunication apparatus,
telecommunication apparatus for use in offices, telephone
exchanges, telephone apparatus of all kinds, as well as for
radiotelephony, mobile telephones and telephones for
automobiles, intercoms, videophones, telephones
equipped with videotext, telephone selectors, transceiver
apparatus, portable transceiver apparatus, calling systems
and apparatus, facsimile machines, plug-in videotex
circuits for computer modems, internal modems for
computers, spare parts and accessories included in this
class.
KL. 10: Instruments and apparatus for surgeons, medical
doctors, dentists and veterinarians.
KL. 11: Electrical household apparatus and utensils for
air heating, cooling, ventilation and purification, as well
as parts and accessories for the abovementioned products
included in this class.
KL. 21: Small household and kitchen utensils, as well as
parts and accessories for all the aforesaid goods included
in this class.

Gazette nr.: 25/97
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(111) Int. reg. nr.: 684484
(151) Int. reg. dato: 05.09.97

(540)

(730) Innehaver: Mannesmann Datenverarbeitung
GmbH, 50, Rehhecke, D-40885 Ratingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing devices and apparatus, computers
and computer peripherals, specifically monitors, printers,
digital plotters, scanners, electronic pens for display
devices, keyboards and mice; apparatus and devices for
data telecommunication, devices and apparatus for voice
input and output and for voice recognition; devices and
apparatus for optical character reading; parts for the
above products; machine- readable data media of all types
supplied with data and/or programs; operating systems
and application programs for above devices and appara-
tus.
KL. 16: Operating manuals, documentation, printed
matter, books, newspapers and periodicals, brochures and
handbooks related to goods described above.
KL. 35: Data processing for others with own computers
and in third partie’s computer centers.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of data
processing devices and systems.
KL. 41: Organization and conducting of courses,
conferences, symposia and seminars related to the design
and operation or to the maintenance and manufacture of
systems and subsystems made using the described goods.
KL. 42: Development of programs for information and
control systems, in particular  in the fields of telecommu-
nications, leisure and recreational technology, clinical
technology and mechanical, automotive and smelting
engineering; writing and updating of computer software;
research and development into and writing of technical
expertises on data processing; servicing and maintenance
of said programs.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 07.03.97, 397 11 522

(111) Int. reg. nr.: 684486
(151) Int. reg. dato: 21.11.97

(540)

EXTRUCELL
(730) Innehaver: Nokia-Maillefer Holding SA, Route du
Bois, CH-1024 Ecublens, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Extruders and extrusion lines, especially in the
field of the manufacture of cables and of plastic goods
such as conduits, sheets, films and profiles including for
the sheathing of cables, electrical wires, especially by
means of plastic foam extrusion; parts, components and
accessories for all previously specified articles included
in this class; such as extruders, extrusion heads and gas
injecting machines.
KL. 9: Electrical and electronic apparatus for controlling
and regulating, data processing equipment, computers,
computer peripheral devices and software, in particular
for products filed in class 7; optical fibres and cables,
electric cables and wires including telecommunication
cables and wires; parts, components and accessories for
all previously specified articles included in this class,
such as connection parts, especially in the field of the
manufacture of cables and of plastic piping in particular
for the sheathing of cables, electrical wires.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: CH, 21.05.97, 447084

(111) Int. reg. nr.: 684507
(151) Int. reg. dato: 12.11.97

(540)

DUOREEL
(730) Innehaver: Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH,
St. Pöltener Strasse 43, D-89522 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines for the  manufacture and treatment of
paper and parts therefor.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 15.07.97, 397 33 318
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(111) Int. reg. nr.: 684512
(151) Int. reg. dato: 10.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Pernod Ricard SA, 142 Boulevard
Haussmann, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Liqueurs, brandy, spirits, cocktails and bever-
ages with low alcoholic content made of liqueurs or
aniseed-flavoured spirits.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: FR, 04.07.97, 97 685 723

(111) Int. reg. nr.: 684528
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

(730) Innehaver: Fertin A/S, Industrivej 8, DK-7120
Vejle Øst, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for basis; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, medicated
confectionery, including medicated chewing gum.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, chewing gum
(non-medicated), ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DK, 10.10.97, VA 0502/1997

(111) Int. reg. nr.: 684539
(151) Int. reg. dato: 09.12.97

(540)

ORIDOPA
(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations for human use.

Gazette nr.: 1/98
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(111) Int. reg. nr.: 684540
(151) Int. reg. dato: 06.11.97

(540)

GAMMA-SCOUT
(730) Innehaver: Georg Dieter Mirow, 15, Abtsweg, D-
69198 Schriesheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Measuring instruments, namely Geiger counters.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684544
(151) Int. reg. dato: 02.12.97

(540)

LAGUN
(730) Innehaver: Fresadoras Lagun SL, Barrio
Urruzuno, 20870 Elgoibar (Guipuzcoa), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines and machine tools: motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); large
agricultural implements; incubators.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684550
(151) Int. reg. dato: 15.10.97

(540)

SIKALASTIC
(730) Innehaver: Sika AG vorm. Kaspar Winkler & Co,
Tüffenwies, Postfach 16-22, CH-8048 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Weatherstripping compositions for use in the
building industry.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684559
(151) Int. reg. dato: 14.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Adhesives for industrial purposes.
KL. 16: Adhesives for household and do-it-yourself and
office purposes.
KL. 42: Research in the field of adhesives, services of a
chemist.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 16.05.97, 397 22 423

(111) Int. reg. nr.: 684563
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

TED BAKER
(730) Innehaver: No Ordinary Designer Label Ltd also
trading as Ted Baker, The Fortress, 41 Chalton Street,
London NW1 1JE, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of clothing; shirts; T-shirts; sweatshirts;
sweaters; ties; braces; belts; knitwear; underwear;
headwear; blouses; skirts and dresses; coats; jackets;
trousers; jeans; but not including hosiery and footwear.

Gazette nr.: 1/98
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(111) Int. reg. nr.: 684572
(151) Int. reg. dato: 17.11.97

(540)

(730) Innehaver: Horse Life Sport & Leisure AB, Box
22023, S-504 11 Borås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Whips, harness and saddlery goods.
KL. 25: Clothing of all kinds, shoes and footwear,
headgear,.
KL. 28: Sports goods; articles for equestrian sports and
riding.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: SE, 16.05.97, 97-04709

(111) Int. reg. nr.: 684602
(151) Int. reg. dato: 03.11.97

(540)

MASIA BLANCA
(730) Innehaver: Viña Torreblanca, S.L, s/n, Finca
Masia Torreblanca, 08734 Olérdola (Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Wine, fine sparkling wines and alcoholic
beverages (except beers).

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684611
(151) Int. reg. dato: 10.12.97

(540)

AUCHENTOSHAN
(730) Innehaver: Morrison Bowmore Distillers Ltd,
Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ
Scotland, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Scotch whisky.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684634
(151) Int. reg. dato: 06.01.98

(540)

(730) Innehaver: Grovana uhrenfabrik AG, CH-4456
Tenniken, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Watches.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684635
(151) Int. reg. dato: 15.12.97

(540)

XPOWER
(730) Innehaver: Tekla OY, Koronakatu 1, SF-02210
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software and their peripherals.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684671
(151) Int. reg. dato: 15.12.97

(540)

XROAD
(730) Innehaver: Tekla OY, Koronakatu 1, SF-02210
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software and their peripherals.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 1/98
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(111) Int. reg. nr.: 684672
(151) Int. reg. dato: 15.12.97

(540)

XCABLE
(730) Innehaver: Tekla OY, Koronakatu 1, SF-02210
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software and their peripherals.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684673
(151) Int. reg. dato: 15.12.97

(540)

XBUILD
(730) Innehaver: Tekla OY, Koronakatu 1, SF-02210
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software and their peripherals.
KL. 42: Computer programming, maintenance of
computer software, updating of computer software,
computer software design, consultancy in the field of
computer software.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684678
(151) Int. reg. dato: 18.12.97

(540)

RÂ
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, components and parts thereof,
namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings,
suspensions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and
inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: FR, 24.06.97, 97683984
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RETTELSER

Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 39/98 ble reg.nr. 192027 kunngjort som
figurmerke. Merket skal være et tredimensjonalt merke.

I NT nr. 50/98 ble reg.nr. 191944 kunngjort med feil
reg.dato. Riktig reg.dato skal være 13.08.1998.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg. nr.: 183336

(730) Innehaver: Roussel Uclaf, SA, Romainville, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater nemlig antibiotika til
bruk for mennesker.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

 (111) Reg. nr.: 101390 (151) Reg. dato: 27.12.1978

(210) Søk. nr.: 19770351 (220) Inn dato: 07.02.1977

(540)

(730) Innehaver: Aro SA, Chateau-du-Loir, FR

(111) Reg. nr.: 142205 (151) Reg. dato: 26.07.1990

(210) Søk. nr.: 19891636 (220) Inn dato: 06.04.1989

(540)

(730) Innehaver: Helly-Hansen AS, Moss, NO
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 172670
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

 (111) Reg. nr.: 192935

Kunngj. i NT nr.: 44/98

(730) Innehaver: Postbanken Eiendomsmegling AS,
Oslo, NO

Innsiger: Aktiva Eiendom AS, Bjerregaards gt. 5a, 0172
Oslo, NO

(111) Reg. nr.: 193346

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO

Innsiger: Stabburet AS, Kolbotn, NO

(111) Reg. nr.: 192921

Kunngj. i NT nr.: 44/98

(730) Innehaver: Trans Continental Records Inc, 7380
Sand Lake Road, Suite 350, Orlando, FL 32819, US

Innsiger: Chloé SA, Paris, FR

(111) Reg. nr.: 193347

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO

Innsiger: Stabburet AS, Kolbotn, NO

(111) Reg. nr.: 193026

Kunngj. i NT nr.: 45/98

(730) Innehaver: Canal Digital Norge AS, Postboks 85
Bryn, 0611 Oslo, NO

Innsiger: CANAL + SA, Paris, FR

(111) Reg. nr.: 678201

Kunngj. i NT nr.: 45/98

(730) Innehaver: VIRAGO Haushaltsprodukte GmbH,
20, Ridderstrasse, D-48683 Ahaus, DE

Innsiger: Les Verreries de Saint-Gobain SA, Saint-
Medmin, FR

(111) Reg. nr.: 678562

Kunngj. i NT nr.: 45/98

(730) Innehaver: Holger Würthner, Esslinger Strasse 23,
D-78054 Villingen-Schwenningen, DE

Innsiger: Rollerblade Inc, Eden Prairie, MN, US
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg. nr.: 175038

(730) Innehaver: Haitai Confectionery Co Ltd, Seoul,
KR

Innsiger: Warner-Lambert Co, 201 Tabor Road, Morris
Plains, NJ 07950, US

KL. 30: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 179491

(730) Innehaver: Petroleum Packers, Inc, Tampa, FL,
US

Innsiger: S.C. Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street,
Racine, WI 53403-5011, US

KL. 4: Motorolje.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 180279

(730) Innehaver: SOCIETE ANONYME DES
FERMIERS REUNIS PAR ABREVIATION S.A.F.R.
(société anonyme francaise), Vincennes, FR

Innsiger: Norske Meierier, Postboks 9051 Grønland,
0133 Oslo, NO

KL. 29: Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker; geléer (spiselige), syltetøy, kompotter;
spiselige oljer og fett.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg. nr.: 182876

(730) Innehaver: DAVIC - Digital Audio-Visual
Council, CH-1206 Geneve, CH

Innsiger: Digital Equipment Corp, Maynard, MA, US

KL. 9: Elektroniske apparater; innretninger for
overføring, mottakelse, lagring og behandling av audio-
og videosignaler; audio- og videoterminaler.
KL. 16: Publikasjoner.
KL. 42: Studium, undersøkelser og utkast av tekniske
spesifikasjoner for medlemmer av foreningen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes, men med
unntaksanmerkning for DIGITAL AUDIO-VISUAL
COUNCIL

 (111) Reg. nr.: 172808

(730) Innehaver: Hardanger Bakeri og Konditori AS,
5600  NORHEIMSUND, NO

Innsiger: Göteborgs Kex AB, Kungälv, SE

KL. 30: Bakervarer som brødkavring, skorper, grillmel,
strøkavring, kringler, kjeks og kaker.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 172894

(730) Innehaver: Westcoast Aluminium AS, Postboks
214, 4270  ÅKREHAMN, NO

Innsiger: Haki AB, Sibbhult, SE

KL. 6: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 173334

(730) Innehaver: Intershop AS, Gammelveien 2, 8052
BERTNES, NO

Innsiger: Kellogg Co, Battle Creek, MI, US

KL. 30: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 174790

(730) Innehaver: Dun & Bradstreet Software Services,
Inc, Atlanta, GA, US

Innsiger: Brook Electronics Corp dba Soundstream
Technologies, Folsom, CA, US

KL. 9: Dataprogram innregistrert på databærere,
innregistrerte dataprogram for database system
administrasjon innen kunde/server området.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes







RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


