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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.: 193965 (151) Reg. dato: 05.11.1998

(210) Søk. nr.: 199800034 (220) Inn dato: 05.01.1998

(540)

NETFINITY
(730) Innehaver: International Business Machines Corp,
Armonk, NY 10504, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computere; computerhardware; adaptere for
computere; komponenter og periferiutstyr for computere;
hukommelse for computere; grensesnitt for computere;
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte
kretser; magnetiske disker; diskdrev; kompaktdisker;
magnetiske bånd; båndopptakere; kalkulatorer;
lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater;
videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd;
computerprogrammer; elektronisk post; dokumentasjon
og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare
media og relatert til computere, computerprogrammer,
elektronisk post og computernettverk; computerservere
og innretninger knyttet dertil i et computernettverk.
KL. 38:  Elektronisk post; kommunikasjon via
computerterminaler; computerstøttet transmisjon av
meldinger og bilder; kommunikasjon og transaksjoner via
nettverk; multimedia aktiviteter/virksomhet i et globalt
computerinformasjonsnettverk; telekommunikasjon;
nyhets- og informasjonsbyråer; computerstøttet
transmisjon av data.
KL. 42:  Computerprogrammering; utforming av
computersoftware; oppdatering av computersoftware;
vedlikehold av computersoftware; utleie av tilgangstid til
computer-databaseservere; tekniske prosjektstudier innen
området computerhardware, computersoftware og
computernettverk; rådgivning og konsultasjonstjenester
relatert til computere og databehandlingteknikker;
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til
computere, computerprogram og computernettverk; utleie
av computere og computersoftware; tilveiebringelse av
brukertilgang til computere for forretningsledelse;
juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning;
reportasjetjenester; tjenester vedrørende videoopptak;
organisering av utstillinger.

(300) Prioritet: US, 31.07.97, 75/333608

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 194503 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807430 (220) Inn dato: 18.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Warner Music UK Ltd, The Warner
Building, 28 Kensington Church Street, London, W8
4EP, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspillinger av lyd og/eller bilder; plater,
disketter, bånd og kassetter; plater, disketter, bånd og
kassetter som bærer eller er til bruk ved innspilling av
lyd, bilder og/eller data; dataprogrammer for on-line
interaktive CD-ROM og multimedia bruk; filmer og
fjernsynsfilmer; lyd- og/eller videoopptak i elektronisk
form levert on-line, fra databaser eller globale
datanettverkfasiliteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195224 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19911985 (220) Inn dato: 17.04.1991

(540)

LUBRITHAL
(730) Innehaver: Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab),
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK

(740,750) Fullmektig: Per Kristian Faksvåg, Løvens
Kemiske Fabrik AS, Postboks 103, 1322 Høvik

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Ophtalmiske preparater til human bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195225 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19943188 (220) Inn dato: 09.06.1994

(540)

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

(730) Innehaver: NORSK RADIO UTVIKLING AS,
Gjerdrums vei 12, 0486  OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA v/
Henning Øglænd, Postboks 1364 Vika, 0114  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Hele klassen.
KL. 41: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195226 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19950326 (220) Inn dato: 18.01.1995

(540)

ARAFLO
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford,
Middlesex TW8 9EP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
sykdommer og forstyrrelser i luftveisystemet.

(300) Prioritet: GB, 29.09.94, 1586560

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195227 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19952695 (220) Inn dato: 27.04.1995

(540)

HAVI
(730) Innehaver: Hackman Designor OY AB, Helsinki,
FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Servietter og bordduker av papir.

(300) Prioritet: FI, 19.04.95, 2374/95

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 08.02.1999 - 6/99

5

(111) Reg. nr.: 195228 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19953903 (220) Inn dato: 22.06.1995

(540)

PRODIET
(730) Innehaver: COOPERATIVE LAITIERE
D’ARTOIS ET DES FLANDRES LA PROSPERITE
FERMIERE, F-62000 Arras, FR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195229 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19953905 (220) Inn dato: 22.06.1995

(540)

PROMILK
(730) Innehaver: COOPERATIVE LAITIERE
D’ARTOIS ET DES FLANDRES LA PROSPERITE
FERMIERE, F-62000 Arras, FR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195230 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19953907 (220) Inn dato: 22.06.1995

(540)

PROCREAM
(730) Innehaver: COOPERATIVE LAITIERE
D’ARTOIS ET DES FLANDRES LA PROSPERITE
FERMIERE, F-62000 Arras, FR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195231 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19957793 (220) Inn dato: 13.12.1995

(540)

ALOND
(730) Innehaver: Pfizer Inc, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
nevrologiske komplikasjoner og nyrekomplikasjoner som
følge av diabetes.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195232 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19961393 (220) Inn dato: 29.02.1996

(540)

TERRATEC
(730) Innehaver: Stora Publication Paper AG, D-40545
Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp, kartong, papir- og pappvarer (ikke
opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195233 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19962751 (220) Inn dato: 30.04.1996

(540)

PRESCRIPTIVES ALL
YOU NEED

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til ALL YOU NEED.

(730) Innehaver: Prescriptives Inc., 767, Fifth Avenue,
US-New York, New York 10153, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195234 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19963435 (220) Inn dato: 03.06.1996

(540)

SOPHIE FAROH
(730) Innehaver: Sophie Faroh AS, Postboks 5289
Majorstua, 0303 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195235 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19963793 (220) Inn dato: 19.06.1996

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Societe Bic, SA, Clichy, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Kulepenner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195236 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19964005 (220) Inn dato: 01.07.1996

(540)

IFP
(730) Innehaver: Institut Français du Pétrole, 1 & 4,
avenue de Bois Préau, F-92852 Rueil-Malmaison Cédex,
FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle og
vitenskapelige formål, ubearbeidet kunstig og syntetisk
harpiks.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
brensel (herunder motordrivstoffer), bensin.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
metallkabler og metalledninger, metallrør og metallpiper.
KL. 7: Maskinverktøy og verktøymaskiner; maskiner for
landkjøretøyer; motorer, koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft; maskinremmer, drivgear;
boremaskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater
og instrumenter, apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering og kontroll; elektriske og elektroniske
apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for
beregninger, periferiutstyr til datamaskiner.
KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, ventilasjon og tørking.
KL. 12: Motorer for landkjøretøyer.
KL. 16: Bøker, trykksaker og tidsskrifter, instruksjons-
og undervisningsmateriell.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, samt varer laget
helt eller hovedsakelig av disse materialer, plast i form av
stenger, rør, ark og plater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av
reklamemateriell; bistand og rådgivning ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; konsulentbistand vedrørende
organisasjon og ledelse.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; lagringsvirksomhet.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; raffinering og
behandling av petrokjemiske produkter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet
og informasjonsvirksomhet; utdannelse og opplæring av
tekniske spesialister, ingeniører, vitenskapsmenn og
teknikere.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, teknisk
tegning, EDB-programmering, geologiske tjenester,
prospektering og kartlegging, analysetjenester relatert til
undersøkelser, oljeleting, konsulentbistand for utnyttelse
av oljefelt, kartlegging av oljefelt, organisering av
utstillinger; inspeksjon og overvåkning av
forretningsvirksomhet, forskning vedrørende
forretningsvirksomhet; utvikling av nye prosesser eller
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195237 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19964058 (220) Inn dato: 03.07.1996

(540)

EROTEX
(730) Innehaver: Alusuisse Singen GmbH, D-78221
Singen/Hohentwiel, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og deres legeringer i delvis
bearbeidet stand, lettmetaller samt gjenstander fremstilt
herav;  byggematerialer av metall, plater for vegg- og
himlingsbekledning;  profiler, rør og skilt, varer av uedelt
metall eller i det vesentlige av uedelt metall (ikke opptatt
i andre klasser).
KL. 9:  Astronomiske apparater og instrumenter;
antenner; fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for
veiing, måling, signalering og kontroll; optiske skjermer
og tilhørende skilt og speil; antiblendingsskjermer;
inspeksjonsspeil for arbeid.
KL. 11:  Apparater, innretninger og installasjoner for
belysning; lanterner, lamper, lampeholdere og
opphengingsanordninger for lamper; lampeskjermer og
lampeskjermholdere; reflektorer for lamper; solenergi-
kollektorer; solenergi-sensorer.
KL. 20: Innredningsgjenstander i form av
dekorgjenstander, profillister for innramming,
bilderamme-lister, utstillingsstativer, persienner for
innendørs bruk, oppslagstavler, speil, møbler, møbler av
metall; bånd, plater, profiler og skilt av selluloid og
erstatningsstoffer herfor eller av plast (ikke opptatt i
andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195238 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19964590 (220) Inn dato: 31.07.1996

(540)

GLYCOMER
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, Norwalk,
CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske og medisinske instrumenter og
materialer, suturer, kirurgiske og medisinske artikler.

(300) Prioritet: US, 01.02.96, 75/052240

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195239 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19966254 (220) Inn dato: 14.10.1996

(540)

BEATLE
(730) Innehaver: MTD Products Inc, P.O. Box 368022,
Cleveland, OH 44136, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for klipping, kutting og tilskjæring av
gress; gressklippere: gressklippere og slåmaskiner som
betjenes ved at fører sitter på maskinene og kjører;
traktorgressklippere og -slåmaskiner; hagemaskiner;
landbruksmaskiner og -redskaper; deler og komponenter
til de forannevnte varer. Registreringen omfatter ikke
bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for maskiner,
kløtsjanordninger, koblinger, gear (drivverk) og motorer
for maskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195240 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19966255 (220) Inn dato: 14.10.1996

(540)

BEETLE
(730) Innehaver: MTD Products Inc, P.O. Box 368022,
Cleveland, OH 44136, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for klipping, kutting og tilskjæring av
gress; gressklippere; gressklippere og slåmaskiner som
betjenes ved at fører sitter på maskinene og kjører;
traktorgressklippere og -slåmaskiner; hagemaskiner;
landbruksmaskiner og -redskaper; deler og komponenter
til de forannevnte varer. Registreringen omfatter ikke
bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for maskiner,
kløtsjanordninger, koblinger, gear (drivverk) og motorer
for maskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195241 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19966388 (220) Inn dato: 17.10.1996

(540)

OPASIA
(730) Innehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16,
DK-8000 Århus, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse
av intraktive brukersnitt som kommunikasjonsmedium
mellom bruker og tilbyder, såvel som kjøper og selger.

(300) Prioritet: DK, 18.04.96, 02539/1996

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195242 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967000 (220) Inn dato: 07.11.1996

(540)

BOSS AUDIO SYSTEMS
(730) Innehaver: AVA Enterprises Inc, 20450 Plummer
Street, Chatsworth, CA 91311, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audiokomponenter for kjøretøyer, nemlig AM/
FM stereomottakere, kassettbåndanlegg, CD-spillere,
forsterkere, equalizere, elektroniske overganger, delefiltre
og høyttalere.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195243 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967007 (220) Inn dato: 07.11.1996

(540)

(730) Innehaver:SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195244 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967008 (220) Inn dato: 07.11.1996

(540)

(730) Innehaver: SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195245 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967525 (220) Inn dato: 25.11.1996

(540)

SELECTRO
(730) Innehaver: Composant AB, Box 49, S-132 22
Saltsjö-Boo, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner.
KL. 11: Tørketromler, kjøleskap, frysere, komfyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195246 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967592 (220) Inn dato: 27.11.1996

(540)

FIRED EARTH
(730) Innehaver: Fired Earth plc, Adderbury, Oxford-
shire, OX17 3HP, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), fliser ikke
av metall; keramiske fliser, gulvfliser, veggfliser,
dekorasjonsfliser; terracottafliser, glasserte fliser;
parkettgulv; stein, skifer og marmor; deler og
komponenter til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195247 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967648 (220) Inn dato: 29.11.1996

(540)

ACTIS
(730) Innehaver: Vivus International Ltd, Hamilton, BM

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
mannlig erektil dysfunksjon.
KL. 10: Transuretral applikator for bruk i behandling av
mannlig erektil dysfunksjon; venøs
gjennomstrømmingskontroller for behandling av
pasienter med erektil dysfunksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195248 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967704 (220) Inn dato: 03.12.1996

(540)

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

(730) Innehaver: Associated Health Foods Ltd, Unit 24,
Cliffe Industrail Estate, Lewes, East Sussex, BN8 6JL,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, dietetiske preparater til
medisinsk bruk, vitamin- og mineralpreparater,
medisinske urter, preparater fremstilt på basis av eller
hovedsakelig bestående av medisinske urter.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195249 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967835 (220) Inn dato: 06.12.1996

(540)

CNE
(730) Innehaver: Novell, Inc, 1555 North Technology
Way, Orem, UT 84057, US

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7001 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer;
brannslukningsapparater.
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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av
dataprogrammer og EDB-programmering, rådgivning og
konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer;
utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av
dataprogrammer, utleie av accesstid til computer
databaser.

(300) Prioritet: CH, 01.10.96, 07122/1996

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195250 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967851 (220) Inn dato: 06.12.1996

(540)

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

(730) Innehaver: Novell, Inc, 1555 North Technology
Way, Orem, UT 84057, US

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7001 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer;
brannslukningsapparater.
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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av
dataprogrammer og EDB-programmering, rådgivning og
konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer;
utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av
dataprogrammer, utleie av accesstid til computer
databaser.

(300) Prioritet: US, 14.06.96, 75/119367

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195251 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19968233 (220) Inn dato: 20.12.1996

(540)

(730) Innehaver: SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195252 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19968234 (220) Inn dato: 20.12.1996

(540)

(730) Innehaver: SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195253 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19968235 (220) Inn dato: 20.12.1996

(540)

(730) Innehaver: SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195254 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19968236 (220) Inn dato: 20.12.1996

(540)

(730) Innehaver: SpareBank 1 Gruppen AS, Kirkegt. 15,
0104 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer & Co DA
v/Knut S. Endre, Postboks 476 Sentrum, 0105  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet,
forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195255 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19970366 (220) Inn dato: 15.01.1997

(540)

MAXI MARIE
(730) Innehaver: Oxford Biscuits A/S, DK-2605
Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kjeks, biscuits, kaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195256 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19970610 (220) Inn dato: 23.01.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Paus & Paus AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall). Registreringen omfatter ikke koblingsforinger
eller gummimaterialer for regummiering av dekk.
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. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195257 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19970843 (220) Inn dato: 30.01.1997

(540)

DIVERSEYLEVER
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Alkalier, ammoniakk, ammoniakksalt;
blekemidler for industrielt bruk; kjemiske produkter for
jordbruks- og hagebruksformål; flytende avfettings-
midler; rensemidler for bruk ved industrielle eller
fabrikasjon-prosesser; kjemiske produkter for bruk i
industrien.
KL. 3: Såper, rensemidler, oppvaskprodukter,
blekemidler og andre stoffer for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping.
KL. 5: Rensemidler for medisinske formål;
desinfeksjonsmidler; bakteridrepende midler og
hygieniske stoffer; deodoranter andre enn for personlig
bruk.
KL. 7: Vaskemaskiner for lintøy, vaskemaskiner,
rengjøringsmaskiner og poleringsmaskiner, alle for
industrielt eller institusjonelt bruk; deler og komponenter
til de ovennevnte varer; elektriske støvsugere, elektriske
rengjørings- og poleringsmaskiner og -apparater.
KL. 9: Apparater og instrumenter til veiing, måling og
dosering av rensemidler; elektroniske apparater og
instrumenter for husholdningsbruk.
KL. 11: Installasjoner for vannforsyning og for
sanitærformål; deler og komponenter til de ovennevnte
varer.
KL. 21: Såpedispensere, såpeesker, såpeskåler,
såpeholdere, såpebeholdere; ikke-elektriske instrumenter,
maskiner og materiell, alle for rengjøringsformål; små
husholdningsredskaper samt beholdere; kammer,
svamper, børster (ikke malerpensler), kluter for vasking
og rengjøring; stålull.
KL. 37: Rådgivning vedrørende rengjøring;
rengjøringstjenester.

(300) Prioritet: BX, 14.08.96, 876882

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195258 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19972164 (220) Inn dato: 14.03.1997

(540)

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

(730) Innehaver: Rover Group Ltd, Warwick, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og -redskaper; pennekniver;
barberkniver.
KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling,
signalering, kontroll, testing, justering, telefonering,
brannslukning, styring/kontroll, diagnostisering og
sikring; målelærer og måleinstrumenter; deler og utstyr
for alle forannevnte varer; lyd-, video- og audiovisuelle
opptak; briller, solbriller og kjørebriller; computer
software, computerprogrammer og
underholdningsapparater; regnemaskiner; apparater for
lydopptak og -gjengivelse, radioapparater og -
instrumenter samt kombinasjoner derav; varseltrekanter
for kjøretøyer; antenner, alarmer, tyverialarmer,
elektriske installasjoner for å forhindre tyveri;
ampéremeter; anoder; måleapparater, avstandsmålere,
avstandsmåleapparater, hastighetsmålere, fartsmålere,
batterier for kjøretøy (elektriske og galvaniske batterier,
tenningsbatterier), batteriladere; blinklys (signallys), lys-
eller mekaniske signal, lys- eller mekaniske signalpanel,
elektriske kabler; kondensatorer; katoder; kompasser,
navigasjonsinstrumenter; kondensatorer (elektriske);
elektriske ledninger; elektriske spoler; elektriske
tilkoblingsapparater, koblinger, reléer, muffer; elektriske
og elektroniske bolter, låser, feilsøker;
brannsikringsapparater, branntepper; bensinmålere (nivå),
trykkmålere, fartsmålere, termostater, termometere,
vannstandsmålere; smeltesikringer; gauger (mål for
masketetthet); elektriske måleapparater;
måleinstrumenter, elektrisk måleutstyr; måleapparater;
mikrometermålere, mikroprosessor; motstandsmålere;
regulatorer; reléer; halvledere; fartskontrollapparater og -
instrumenter; brytere (elektrisitets-); telefonapparater;
telefonsenderapparater og -mottakerappareter;
termostater.
KL. 11:Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, kjøling, ventilasjon og air-condition; deler
og utstyr for alle forannevnte varer; lamper;
antiblendingsutstyr for kjøretøy (tilbehør til lamper); lys
for automobiler, lykter for kjøretøy; spiralrør (deler av
varme- og kjøleanlegg); defrosteranordninger for
kjøretøy; glødetråder for elektriske lamper;
brennstoffbesparende innretninger; filtere for

airconditioning; varmeapparater for avising av kjøretøyer;
lyspærer for retningsvisere på kjøretøy, lyspærer for
retningsvisere for automobiler; lommelykter; reflektorer
for kjøretøyer.
KL. 12:  Landkjøretøyer og deres motorer; deler og utstyr
til alle forannevnte varer; speil for kjøretøyer; trekk for
ratt, for seter for kjøretøyer og for landkjøretøyer;
tilpassede matter og gulvbelegg for motorlandkjøretøyer;
luftpumper for oppblåsing av dekk for kjøretøyer;
solskjermer; takgrinder, bagasjebærere, sykkelstativ,
seilbrettstativ, skistativ, snøkjettinger, alle for
motorlandkjøretøyer.
KL. 14: Juvelérvarer; klokker; armbåndsur; brosjer,
mansjettknapper, smykkenåler, slipsklemmer og
slipsnåler; nøkkelringer (bijouteri) av lær og
lærimitasjoner; varer av edle metaller eller overtrukne
hermed.
KL. 16:  Trykksaker, papirvarer, bøker, trykte
publikasjoner; kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
skrive- og tegneinstrumenter og -materialer; glassbrikker;
fotografier, klistremerker, klebestifter, etiketter,
overføringsbilder (dekalkomanibilder), spillkort, linjaler,
tegnelinjaler, postkort, prospektkort, bokmerker,
papirpresser og bokomslag; dagbøker, notisbøker,
avtalebøker og adressebøker samt  kombinasjoner av
disse varer og omslag hertil; omslag og holdere for
kredittkort, sjekkhefter og pass; foldere, holdere og
omslag, alle bestemt for eller inneholdende notisbøker,
notisblokker, papir, penner, blyanter og/eller viskelær;
holdere av plastfilm eller -folie for betalingsenheter;
brikker, karaffelbrikker, duker og  absorberende kluter,
alle laget av papir og/eller hovedsakelig av papir, papp og
papirvarer; innpaknings- og emballeringsmaterialer;
poser laget helt eller hovedsakelig av papir og/eller
plastfilm eller -folie; engangsbeskyttere av papir for
tepper.
KL. 18: Lommebøker, pengepunger, ryggsekker,
reisevesker, reisekofferter, håndvesker, parasoller,
paraplyer, ransler, kofferter; nøkkelpunger, vesker, etuier
og holdere, alle laget helt eller hovedsakelig av lær eller
lærimitasjoner.
KL. 21: Dispensere, ikke faststående; artikler og
materialer for rengjøringsformål; ornamenter,
prydgjenstander og pengeskrin, helt eller hovedsakelig
laget av glass, porselen eller keramikk; fajansevarer, krus,
pokaler, serviettholdere og -ringer, brett, flaskeåpnere,
korketrekkere, karaffelbrikker og pudderdåser;
husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere;
børster, kammer og svamper; glassvarer, porselen og
keramikk; sprayflasker for parfyme og lignende; bærbare
kjølebokser og -flasker, alle for matvarer og/eller drikker.
KL. 25: Ytterklær, hodeplagg, T-skjorter, shorts,
underbukser, slips.
KL. 27: Matter, tepper og gulvbelegg.
KL. 28: Leker og leketøy; leketøysmodeller og
byggesett; ballonger; brettspill, spill, computerspill og
elektroniske spill.
KL. 34: Lightere, fyrstikker og artikler for røykere.
KL. 36: Finansiell virksomhet, forsikringsvirksomhet,
garantier, kausjon, kreditt og leasingfinansiering;
finansieringstjenester for utleie og kjøp av kjøretøy og
finansieringstjenester for kjøretøy; avbetalingskreditt, -
finansiering.
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KL. 37: Reparasjon, vedlikehold, rengjøring av og
service for motorlandkjøretøyer og deres deler.
KL. 39: Utleie og leasing av kjøretøyer.

(300) Prioritet: CO, 19.09.96, 96050079
GB, 22.01.97, 2121361

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195259 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19973534 (220) Inn dato: 02.05.1997

(540)

IRIS-T
(730) Innehaver: Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH,
D-88662 Überlingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Bemannede og ubemannede flyvelegemer;
raketter, prosjektiler, våpen; deler til de forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195260 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19973997 (220) Inn dato: 23.05.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Zürich Insurance Co, Mythenquai 2,
CH-8022 Zürich, CH

(740,750) Fullmektig: Zurich Forsikring v/Pål
Benjaminsen, Postboks 1907 Vika, 0124 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, varer laget av papir samt kontorrekvisita.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og adminstrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester.

(300) Prioritet: CH, 21.02.97, 01442/1997

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195261 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19974761 (220) Inn dato: 17.06.1997

(540)

(730) Innehaver: Fitness To Perfection v/Brownrigg,
Frostaveien 10, 7043 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonsering for treningssenter.
KL. 41: Utdannelses- og kursvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195262 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19975361 (220) Inn dato: 04.07.1997

(540)

(730) Innehaver: Paranova-Gruppen A/S, Tempovej 27,
DK-2750 Ballerup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195263 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19976408 (220) Inn dato: 11.08.1997

(540)

S L R
(730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225,
D-70546 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til
slike.

(300) Prioritet: DE, 10.02.97, 397 05 753.9

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195264 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19976908 (220) Inn dato: 27.08.1997

(540)

MICROSUN
(730) Innehaver: Advanced Lighting Technologies, Inc,
32000 Aurora Road, SOLON, OH 44139, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Halogenlyspærer og lysanlegg, nemlig
halogenlyspærer, ballast- og kontrollsystemer dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195265 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19977179 (220) Inn dato: 05.09.1997

(540)

GEMCORE
(730) Innehaver: Gemplus S.C.A., La Ciotat, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer
innregistrert på databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Trykksaker; manualer (trykksaker); fotografier;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
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;
EDBprogrammering; ajourføring og vedlikehold av
datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av datamaskiner; utleie av software (EDB);
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
prosjektstudier (tekniske); faglige konsultasjoner (ikke
om forretninger).

(300) Prioritet: FR, 06.03.97, 97668032

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195266 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978389 (220) Inn dato: 14.10.1997

(540)

CALEB BRETT
(730) Innehaver: Intertek Testing Services Ltd, 25
Savile Row, London W1X 1AA, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Varer-, materialer- og systemtesting; varer og
materialinspeksjonstjenester til bruk for andre, alt i
samsvar med krav, kvalitet, utførelse og
sikkerhetsstandarder, kvalitetskontrollstjenester,
kalibreringstjenester, laboratorietjenester, kjemiske
analysetjenester, sertifiseringstjenester relatert til alle de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195267 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978399 (220) Inn dato: 15.10.1997

(540)

GRANGE
(730) Innehaver: Southcorp Wines Pty Ltd, Level 23, 91
King William Street, Adelaide SA 5000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin og
sterkvin.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195268 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978485 (220) Inn dato: 17.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Fashion Box - SpA, Via Marcoai 1,
Asolo - Frazione Casella (Treviso), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Singleter, pullovere, badekåper, badedrakter,
hansker (bekledning), strikkejakker, jerseyklær, slips,
skjerf, gensere, sokker, bukser, leggvarmere, skjørt,
jakker, vamser, skjorter, vester, midjejakker, jumpere,
skjortebluser, treningsdrakter, bluser, jeans, benklær,
bermudashorts, t-skjorter, treningsgensere, dresser og
kjoler, anorakker, belter (bekledning), sko, støvler, hatter,
caps, topper (bekledning), overaller, shortser,
pologensere.

(300) Prioritet: IT, 16.05.97, PD97C 000263

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195269 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979071 (220) Inn dato: 30.10.1997

(540)

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

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om telekommunikasjon; kommunikasjon ved
dataterminaler; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved
datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk
kommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195270 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979154 (220) Inn dato: 03.11.1997

(540)

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

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om telekommunikasjon; kommunikasjon ved
dataterminaler; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved
datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk
kommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195271 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979767 (220) Inn dato: 21.11.1997

(540)

(730) Innehaver: Sega GameWorks LLC, Universal
City, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater
og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse
av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og
mekanismer for myntststyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer);
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,
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; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige
blomster.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195272 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979897 (220) Inn dato: 26.11.1997

(540)

KNØTTE OLJEUTSKILLER
TYPE TM

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til OLJEUTSKILLER TYPE TM.

(730) Innehaver: FiberProdukt AS, Skansen 31, 2670
Otta, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Vannrensinginstallasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195273 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979963 (220) Inn dato: 27.11.1997

(540)

PACESETTER
(730) Innehaver: BetzDearborn Inc, 4636 Somerton
Road, Trevose, PA 19053-6783, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske utstyr og dataprogrammer for styring
av tilførsel av kjemikalier til industrisystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195274 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710202 (220) Inn dato: 05.12.1997

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til ADVANCED PHOTO SYSTEM.

(730) Innehaver: Fuji Photo Film Co, Ltd, Kanagawa,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Ikke eksponerte filmer.
KL. 9: Fotografiapparater, fotobearbeidingsapparater,
skannere, printere og digitale elektroniske kameraer.
KL. 40: Fotobearbeidingstjenester, filmfremkalling og
reproduksjon av fotografier, tjenester for overføring av
fotografiske stillbilder til video-floppydisketter, tjenester
for overføring av bilder på video-floppydisketterr til
fargefotopapir, tjenester for skanning av fotografiske
bilder til digitale bilder og utskrift av digitale bilder til
fotopapir.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195275 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710467 (220) Inn dato: 12.12.1997

(540)

TURBOFLASH
(730) Innehaver: International Business Machines Corp,
Armonk, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; adaptere for computere; komponenter
og periferiutstyr for computere; hukommelseslager for
computere; grensesnittenheter for computere;
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte
kretser; magnetiske disketter; diskettstasjoner;
kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere;
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater;
telefaksapparater; videospill; videoskjermer;
videoopptakere; videobånd; computerprogrammer;
dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på
maskinlesbare media og relatert til computere og
computerprogrammer; computer software; adapterkort
(PC-hukommelseskort).
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere
eller computerprogrammer; manualer; trykte
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser;
trykksaker.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring og
vedlikehold av computerprogrammer; utarbeidelse av
computerprogrammer; vedlikehold av computer software;
utleie av tilgangstid til computer database servere;
tekniske prosjektstudier på computer hardware- og
software-området; utleie av computere og computer
software; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til
computere for forretningsledelse; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester;
organisering av utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195276 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800192 (220) Inn dato: 08.01.1998

(540)

(730) Innehaver: Neopac A/S, Mirabellevej 16, D-8900
Randers, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Varer av bølgepapp, herunder
bølgepappembalasje, bølgepappkartonger og
bølgepappcontainere.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195277 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800490 (220) Inn dato: 19.01.1998

(540)

REVLON
(730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper;
parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske
oljer, kosmetikk, herunder rouge, leppestift, mascara,
øyenbrynsblyanter, øyenskygge, underlagskrem, eyeliner,
leppeblyanter; neglepleieprodukter, neglelakk og
neglelakkfjernere, kunstige negler; ansikts- og
kroppspudder; fuktighetskremer og lotions,
hudrensemidler og sminkefjernere; hårpleieprodukter,
herunder sjampo, balsam, hårkurer, fuktighetspreparater,
hårfargingspreparater, permanenter, hårspray og
hårstylingprodukter, hårvann; tannpussemidler;
deodoranter; talkum og kroppsvaskemidler.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer til medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider; farmasøytiske puddere, hudkremer og lotions,
farmasøytiske hårkremer og lotions, farmasøytiske
hårsjampoer, vitamin- og mineral supplementer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195278 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800529 (220) Inn dato: 21.01.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Skeidar DnM Engros AS, Deli Skog,
1540 Vestby, NO

(740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS v/Arne
Hanssen, Apotekergata 9, 6004 Ålesund

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195279 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800620 (220) Inn dato: 26.01.1998

(540)

MELTDOWN
(730) Innehaver: Berol Corp, Brentwood, TN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling; femisser; emaljer; malerfarger;
vannfarger; lakker (japanske); maling og lakk innholdene
tørremidler; treimpregneringsmidler; fargestoffer for tre;
antikorrosjons- og antiforurensningspreparater;
antikorrosjonsoljer; rustbeskyttelsesmidler; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere; dekoratorer og artister;
fargestoffer for sko; fargestoffer for lær; midler for
fjerning av tapeter.
KL. 16: Artikler til bruk for kunstnere; skrivesaker og
papirvarer; papir og papp; klebemidler i form av gummi
og  lim, klebebånd; pensler; tegne- og maleinstrumenter
og -rekvisitter; staffelier; tavler; kritt; raderingsartikler;
penner, blyanter, fyllepenner og pennesplitter; blekk;
blekkhus og beholdere for blekk.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195280 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800788 (220) Inn dato: 27.01.1998

(540)

(730) Innehaver: Miljøsokrådet v/ Miljøsok
sekretariatet, Postboks 547, 4001 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Aviser; bøker; håndbøker; kart; magasiner;
tidsskrifter; trykksaker; undervisningsmateriell.
KL. 42:  Utvikling av miljøstrategi og rådgivning
vedrørende kostnadseffektiv og miljøvennlig
petroleumsvirksomhet; rådgivning; miljøvernrådgivning;
forskning; konsulentvirksomhet; konsulentbistand ved
oljefelt og oljeleting; faglige konsultasjoner;
kvalitetskontroll; analysetjenester for utnyttelse av
oljeforekomster; rådgivning og planlegging vedrørende
utbygging av oljefelt; informasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195281 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800821 (220) Inn dato: 28.01.1998

(540)

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

(730) Innehaver: QuickSearch AB, Postboks 265, S-301
07 Halmstad, SE

(740,750) Fullmektig: Hans P. Bjerke, Gram, Hambro &
Garman, Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutrustning i form av
datamaskiner, programvare, bildeskjermer, pekeskjermer
og skrivere.
KL. 35: Markedsundersøkelser, reklame og
informasjonsformidling.
KL. 42: Servicekvalitetsmålinger.

(300) Prioritet: SE, 29.07.97, 97-06364

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195282 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800831 (220) Inn dato: 29.01.1998

(540)

VALTRA TERRA
(730) Innehaver: Valtra Inc, Sirkkaharju, SF-44200
Suolahti, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmilder til bruk på land;
off-road-kjøretøyer; terreng-kjøretøyer; traktorer av alle
slag, særskilt landbruks- og skogbrukstraktorer;
arbeidsutstyr og -anordninger for traktorer; deler,
reservedeler og tilbehør for samtlige forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195283 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800897 (220) Inn dato: 02.02.1998

(540)

INFINITE
(730) Innehaver: Visa International Service Association,
Foster City, CA 94404, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; eiendomsformidling og -megling;
finansielle tjenester nemlig banktjenester,
betalingstjenester, kredittjenester, debittjenester, takst/
gebyrtjenester, forhåndsbetaling, depositumtilgang,
deponering, tjenester vedrørende konti, avregning av
konti avsatt i elektroniske media (kretsbrikker,
magnetkort, platelagre); overføring av beløp til/fra
minibanker, automater og elektroniske kassaapparater og
billettmaskiner; transaksjonsformidling (med elektroniske
hjelpemidler); elektroniske fondsoverføringer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195284 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801185 (220) Inn dato: 10.02.1998

(540)

ROKPAK
(730) Innehaver: Buildworks Ltd, ON L4T 1G3, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser og lakker,
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler;
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidede naturlige
harpikser; bladmetaller og metallpulvere for malere,
dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; bygningspaneler av
metall, gitterverk av metall for bygningsformål,
metallarmaturer for bygningsformål, metallknekter og -
beslag til bygningsformål, himlinger av metall,
opphengings-gitterverk, hengsler, bladhengsler, klinker,
slåer, skruer, klips, klemmer, kramper, kroker, trådstift,
pussnetting, låser, bøssinger, muttere, bolter,
mellomleggsplater, underlagsskiver, spiker, nellikspiker,
nagler, emballasjebånd, stiger, veggplugger,
underlagsplater, verktøyskrin, verktøykister, dørhåndtak,
dørbolter, dørbeslag, metallkledninger,
taktekkingsmaterialer av metall, skillevegger;
festeinnretninger for installering (montering) av
himlings- og veggsystemer, nemlig monteringsskinner,
stenderverk og monterings-klips; hjørnebånd, stendere og
skinner av stål til gipsplatevegger.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hammere, høvler,
høvelstål, murskjeer, pussebrett, skrapere (verktøy) og
skrapejern (redskap), skuffer, spader, bryner, knipetenger,
meisler, skrunøkler, syler, kubein, palettkniver,
utskiftbare egger og spisser (bits), hakkmeisler, tenger,
sakser, sager, gjæringsvinkler, skrutrekkere.
KL. 16: Malerpensler, -koster og -ruller.
KL. 17: Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
byggematerialer, bygningsplater, vegg- og
himlingspaneler, himlinger, himlingsplater, akustiske
plater, himlingsskjermer, vegg- og himlingslasker,
bygningskledninger, bygningsbekledninger, ikke av
metall, belegningsmidler (for bygninger), lekter, kalk,
paneler, fliser, sementplater, gipsplater, gips, stukk, puss,
dører, gulver, gulvbelegg, gulvfliser, sjalusier (ikke av
metall), persienner for utendørs bruk (ikke av metall eller
tekstiler), ytre veggkledninger (ikke av metall) for
bygninger, veggfliser, knekter, rammeverk (ikke av
metall) for bygging, stillaser (ikke av metall),
gipsplatevegger, masser for gipsplatevegger,
skjøtestrimler for gipsplatevegger, hjørnevulster for
gipsplatevegger, utlektingskanaler for gipsplatevegger,
fjærende kanaler for gipsplatevegger, takshingel,
taktekkingsmaterialer, vinduer, finerplater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195285 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801435 (220) Inn dato: 17.02.1998

(540)

CROSLINK
(730) Innehaver: Crosfield Ltd, Warrington Cheshire
WA5 1AB, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
silikater og silikatblandinger; kjemiske produkter for
bruk ved reparasjon av rør-infrastruktur under jorden.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195286 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801878 (220) Inn dato: 27.02.1998

(540)

NINJOS
(730) Innehaver: Elena Rivas, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper;
parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske
oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann;
tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk;
hygieniske preparater for toalettbruk.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker, 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. 24: Tekstilstoffer; tekstilvarer, nemlig flagg,
gardiner, håndklær, lakener, lommetørklær, lintøy,
dekketøy, sengetøy, tapeter, billiardtepper, reisetepper,
tørkekluter for glasstøy, voksduker; senge- og
bordtepper, duker (ikke av papir), dyner, hodeputevar;
plastgardiner, sengelinnet av papir.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller
skalldyr; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte
frukter -og grønnsaker; spiselige geléer, syltetøy,
kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett; melkedrikker (drikker hovedsakelig laget av
melk).
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorkaker, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk,
sennep, krydderier; eddik, sauser, salatdressinger;
naturlig og kunstig is.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195287 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801879 (220) Inn dato: 27.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Elena Rivas, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfierning og sliping; såper;
parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske
oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann;
tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk;
hygieniske preparater for toalettbruk.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker, 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. 24: Tekstilstoffer; tekstilvarer, nemlig flagg,
gardiner, håndklær, lakener, lommetørklær, lintøy,
dekketøy, sengetøy, tapeter, billiardtepper, reisetepper,
tørkekluter for glasstøy, voksduker; senge- og
bordtepper, duker (ikke av papir), dyner, hodeputevar;
plastgardiner, sengelinnet av papir.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller
skalldyr; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte
frukter -og grønnsaker; spiselige geléer, syltetøy,
kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett; melkedrikker (drikker hovedsakelig laget av
melk).
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorkaker, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk,
sennep, krydderier; eddik, sauser, salatdressinger;
naturlig og kunstig is.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195288 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803192 (220) Inn dato: 15.04.1998

(540)

CT SCOPE
(730) Innehaver: Tuboscope I/P Inc, Houston, TX
77051, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Inspeksjons-, besiktigelses-, skjønns-,
overvåknings-, analyse- og prøvetagningstjenester,
herunder slike tjenester angående borerør,
produksjonsrør, fôringsrør, umonterte rør, rørskjøter,
rørledninger og andre rørvarer.

(300) Prioritet: US, 25.02.98, 75/440,543

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195289 (151) Reg. dato: 13.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803462 (220) Inn dato: 22.04.1998

(540)

OXSILAN
(730) Innehaver: Brent International plc, Ridgeway, Iver
Buckinghamshire SLO 9JJ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske belegningsmidler; kjemiske
forseglingsmidler; kjemiske produkter for bruk ved
metallbehandling; kjemikalier for å hindre korrosjon;
kjemiske produkter for industriell bruk ved danning av
belegningsmidler på metaller; kjemiske preparater for
klargjøring av metaller for maling.

(300) Prioritet: GB, 08.11.97, 2150367

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195290 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978390 (220) Inn dato: 14.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Intertek Testing Services Ltd, 25
Savile Row, London W1X 1AA, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Varer-, materialer- og systemtesting; varer og
materialinspeksjonstjenester til bruk for andre, alt i
samsvar med krav, kvalitet, utførelse og
sikkerhetsstandarder, kvalitetskontrollstjenester,
kalibreringstjenester, laboratorietjenester, kjemiske
analysetjenester, sertifiseringstjenester relatert til alle de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195291 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978768 (220) Inn dato: 22.10.1997

(540)

LUCENT TECHNOLOGIES
WE MAKE

COMMUNICATIONS WORK

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

(730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, Murray Hill,
NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsprodukter, telefoner;
telefonsystemer som omfatter et telefonrør og en
konsollenhet med konsollfunksjoner, nemlig
standardtelefonfunksjoner, nummertastatur,
forbindelsesvisning, konferansefunksjon, ur/kalender og
alarm, elektronisk visningspanel og moduler for følgende
funksjoner; automatisk oppringning, ringerestriksjon,
lagret gjenoppringning av meldinger og vanlig
ringefunksjon, også kjent som telesystemer; trådløse
telefoner; høyttalende telefoner, også kjent som handsfree
-telefonapparater; mobilt telekommunikasjonsutstyr som
omfatter en telefonhovedenhet, en sender/mottaker og en
antenne; batterier for trådløse telefoner (mobiltelefoner);
batterikraftanlegg for strømforsyning innenfor
telekommunikasjonsindustrien; telefonsvarere;
klokkeradiotelefoner; apparater for anroperidentifikasjon;
lysbølgelinjer for dataoverføring, nemlig sendere og
mottakere; modemer; computerprogrammer for
telekommunikasjonsvitsjer og talepost og -
meldingstjeneste; telefoninstallasjonsapparater, nemlig
telefonstativer og -holdere, overgangselementer for to
telefonutganger, telefonuttak av stikkontakttypen,
telefonbøssinger i modulutførelse, ledningsskjøteenheter
og overgangsstykker for pluggforbindelser;  interaktive
fjernsynsenheter for å hente ut informasjon fra databaser;
telekommunikasjonssvitsjer; computerprogrammer for å
styre og overvåke telekommunikasjonsnett; utstyr for å
sende, håndtere, overføre og motta tale og data, nemlig
bærefrekvensutstyr for fjernsamband, sentraler og
fjernterminaler for telekommunikasjon,
flerkanalsterminaler og kanalbanker, elektroniske
apparater for innplugging og parvinning;
nettmultiplexenheter; datakommunikasjonsmultiplexere
og konsentreringsenheter; videotekst- og teleterminaler;
elektriske nødanropsenheter; videofoner;
personsøkermottakere; fiberoptiske kabler; kobberkabler
og -ledninger; fiberoptiske kontakter; integrerte kretser;
mikroprosessorer; digitale signalprosessorer, personlige
informasjonsenheter, nemlig skrivepenner og -brett som
tillater enkeltpersoner å ha samband via et trådløst eller
trådkoplet telekommunikasjonsnett;
videofjernkonferanseprodukter, nemlig videosendere og -

mottakere, videoskjermer, videokameraer, høyttalere,
mikrofoner, tastegrupper, kodere, dekodere,
flerpunktskontrollenheter, computerprogrammer for
håndtering av videokonferanseutstyr.
KL. 35: Administrativ ledelse av håndtering og styring
av telekommunikasjonssystemer og -nett.
KL. 37: Konstruksjon og vedlikehold av
telekommunikasjonssystemer og -nett.
KL. 42: Konstruksjon av mikroprosessorer og
digitalsignalprosessorer; konstruksjon for andre og
vedlikehold av computerprogrammer for håndtering, drift
og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer og -nett.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195292 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803485 (220) Inn dato: 23.04.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune,
DK-4000 Roskilde, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195293 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803794 (220) Inn dato: 30.04.1998

(540)

ENGLISHTOWN
(730) Innehaver: EF English First BV, Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-rom, plater, disketter, kassetter, CD’er,
elektroniske oversettere, EDB programvare
(innregistrerte dataprogrammer).
KL. 16: Trykksaker, herunder bøker og
instruksjonsmateriell.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; administrasjon av interaktivtjenester,
vedrørende salg og markedsføring av bøker og annet
instruksjonsmateriell over globalt datanettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(300) Prioritet: BX, 10.12.97, 906431

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195294 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803829 (220) Inn dato: 04.05.1998

(540)

(730) Innehaver: The Goodyear Tire & Rubber Co,
Akron, OH, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Dekk for kjøretøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195295 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803971 (220) Inn dato: 07.05.1998

(540)

SCOOP
(730) Innehaver: Areol Group AS, V. Rosten 81, 7075
Tiller, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bøker og tidsskrifter; papir, papp og varer laget
av disse materialer.
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: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195296 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803994 (220) Inn dato: 08.05.1998

(540)

HJERTEROMMET
(730) Innehaver: Per W. Odén, Løbergsvn 23, 5037
Solheimsviken, NO og Tone Bell Rysst, Løbergsvn 23,
5037 Solheimsviken, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Avspenningsmassasje; naturmedisin.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195297 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804006 (220) Inn dato: 08.05.1998

(540)

(730) Innehaver: Abitibi-Consolidated Inc, Montréal,
QC, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; masse, kjemisk masse, masse av ved,
løvtremasse, sulfittmasse, sulfatmasse, sodamasse og
kraftmasse; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; friarkpapir, slipmassepapir,
avispapir, spesialpapir, bestrøket papir; 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.

(300) Prioritet: CA, 10.11.97, 861,470

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195298 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804657 (220) Inn dato: 29.05.1998

(540)

SLUMBERETTE
(730) Innehaver: Singapore Airlines Ltd, Singapore, SG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Flytransport og beslektede tjenester, hvorved
passasjerer tilbys transport med fly utstyrt med fullt
nedfellbare seter, der hvert sete har en egen telefon, et
personlig internt audi- og videoapparat, en personlig
datamaskin og støyreduserende hodetelefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195299 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804793 (220) Inn dato: 08.06.1998

(540)

SESAM
(730) Innehaver: Skandinaviska Enskilda Banken AB
(Publ), S-106 40 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195300 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804833 (220) Inn dato: 09.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Areol Group AS, V. Rosten 81, 7075
Tiller, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bøker og tidsskrifter; papir, papp og varer laget
av disse materialer.
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: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195301 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805204 (220) Inn dato: 16.06.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Narvesen ASA v/ Juridisk Avdeling,
Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195302 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805442 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Telenor AS, Postboks 6701 St. Olavs
plass, 0130 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Pål Wien Espen, Postboks 6701,
St. Olavs plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195303 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805502 (220) Inn dato: 24.06.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Moelster International AS, Postboks
503, 6901 FLORØ, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hygieniske artikler til bruk i munnhulen
(toalettformål) så som tannpasta, tungepasta,
munnskyllevæsker, munnspray, preparater til
desinfeksjon av hud, tenner, tunge, tannkjøtt.
KL. 10: Hygieniske artikler til odontologisk bruk.
KL. 21: Redskaper for rengjøring i munnhulen
(toalettformål) så som tannbørster, tungebørster,
tungeskraper, munnrenser, tannpirker.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195304 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805578 (220) Inn dato: 26.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Perstorp AB, Perstorp, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål inkludert
polyhydricpolyeteralkoholer og polyesteralkoholer og
derivater av disse; klebemidler for industrielle formål;
hyperforgrenede polymer; umettede og mettede ester og
polyester; eter og polyeter; stabilisatorer og med-
stabilisatorer for vinylpolymer og med-polymer; syntetisk
harpiks inkludert amino-formaldehyd harpiks, fenol
harpiks, epoksy harpiks og furfural harpiks; polyaminer,
polyamider, polyimider, bismaleimider, vinyleter,
vinylester, akrylat og metakryater; akrylert og metakrylert
monomer og oppløsningsmidler, vinyleterfunksjonelle
monomer og oppløsningsmidler; væsker for hydrauliske
kretser; væsker for kjølesystemer; bindemidler for
støping; ubearbeidet plastikk, inkludert varmeherdet
pressmasse, termoplast og podete polymer;
tilsetningstoffer for ublandete og forsterkede
epoksyharpikser, umettet polyesterharpiks, vinylester,
fenolharpiks, cyanforbundet estere, polymider og
bismaleimider; tilsetningsstoffer for termoplastiske
blandinger og sammensetninger; polyuretan brukt i
elastomer-, skum- og harpikssprøytestøping.
KL. 2: Maling, emalje, kitt, fernisser og lakker inkludert
strålingsherdende belegg, pulverbelegg, polyesterbelegg,
polyretanbelegg, intumecensbelegg og trykksverter.
KL. 17: Halvferdig syntetisk harpiks; lydabsorberende,
lydhemmende, lydisolerende og lyddempende materialer
inkludert laminerte metallfolier og -nettinger, tekstilfibre,
glassfiber, naturlige fibre, cellulær plastikk,
viskoelastiske materialer og høyeffektuerte elastiske
materialer, dekorative varmeherdende laminater for eller
som halvferdige produkter, armert plastikk for eller som
halvferdige produkter inkludert sammensetninger,
plastikkfolier, prepreg bestående av termoplastmaterialer
og fyllstoff, glassfiber, karbonfiber, aramidfiber,
nylonfiber eller polytylenfiber, varmeherdende plater for
eller som halvferdige produkter.
KL. 27: Gulvbelegg i form av dekorative varmeherdende
laminater og dekorative varmeherdende laminater bundet
til fiberplater eller sponplater; veggtapeter/veggtepper, i
form av dekorative varmeherdende laminater og
plastikkfolier.

KL. 28: Ski, skistaver, skibindinger, snøbrett, golfkøller,
golfballer, tennisracketer, bord-tennisracketer,
badmintonracketer, badmintonballer, squashracketer,
squashballer, utstyr til vindsurfing, rullebrett, surfebrett,
rulleskøyter, skøyter, vannjetski, hockeykøller,
hockeypucker, fiskestenger, klatreutstyr, dykkerutstyr,
balltrær for baseball og cricket.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195305 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805579 (220) Inn dato: 26.06.1998

(540)

(730) Innehaver: O’Briens Irish Sandwich Bars Ltd, 24
South William Street, Dublin 2, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restauranter; smørbrød-barer; puber; barer;
bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195306 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805603 (220) Inn dato: 29.06.1998

(540)

SOTHEBY’S
(730) Innehaver: Sotheby’s, London, GB

(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.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
auksjonstjenester; utarbeidelse, vedlikehold og
eksploatering av register andre enn register over fast
eiendom; konsultasjoner vedrørende taksering; reklame-
og annonsevirksomhet via postordre i form av bøker og
kataloger vedrørende finere møbler og dekorativ kunst,
antikviteter og samlerobjekter samt annen verdifull
eiendom.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
verdivurdering; takseringsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 42: Forskning, undersøkelser, rådgivning og
autentifikasjon relatert til alder, opprinnelse, historie og
verdi av kunstverk, antikviteter og møbler;
hotellreservering samt reservering av bespisning og
måltider.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195307 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805647 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

STABCON
(730) Innehaver: Kongsberg Offshore AS, Postboks
1012, 3601 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Koplinger (konnektorer) for undersjøiske
ledninger, herunder olje- og gassledninger, hydrauliske,
fiberoptiske og elektriske ledninger eller kombinasjoner
av disse, såsom navlestrenger; verktøy for å operere
koblinger; verktøy for å manøvrere en rørledning til
tilkoplingspunkter på havbunnen, såsom en manifold
eller en oljebrønn; tilbehør og utstyr til alle forannevnte
varer.
KL. 37: Installasjon av utstyr til bruk ved utvinning av
olje- og/eller gass til havs.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195308 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805648 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

SPOOLCON
(730) Innehaver: Kongsberg Offshore AS, Postboks
1012, 3601 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Koplinger (konnektorer) for undersjøiske
ledninger, herunder olje- og gassledninger, hydrauliske,
fiberoptiske og elektriske ledninger eller kombinasjoner
av disse, såsom navlestrenger; verktøy for å operere
koplinger; verktøy (klemmer)  for å fastholde og
manøvrere en rørledning til tilkoplingspunkter på
havbunnen, såsom en manifold eller en oljebrønn;
tilbehør og utstyr til alle forannevnte varer.
KL. 37: Installasjon av utstyr til bruk ved utvinning av
olje- og/eller gass til havs.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195309 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805649 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

VECON
(730) Innehaver: Kongsberg Offshore AS, Postboks
1012, 3601 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjon av utstyr til bruk ved utvinning av
olje- og/eller gass til havs.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195310 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805650 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

FLYCON
(730) Innehaver: Kongsberg Offshore AS, Postboks
1012, 3601 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Koplinger (konnektorer) for undersjøiske
ledninger, herunder hydrauliske, fiberoptiske og
elektriske ledninger eller kombinasjoner av disse, såsom
navlestrenger; verktøy for å operere koblinger; verktøy
(klemmer) for å fastholde og manøvrere en rørledning til
tilkoplingspunkter på havbunnen, såsom en manifold
eller en oljebrønn; tilbehør og utstyr til alle forannevnte
varer.
KL. 37: Installasjon av utstyr til bruk ved utvinning av
olje- og/eller gass til havs.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195311 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805957 (220) Inn dato: 03.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Postboks 130
Sentrum, 0102 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195312 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805984 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

NÆRINGSHAGE
(730) Innehaver: SIVA selskapet for industrivekst s.f.,
Leiv Eiriksson Senter, 7005 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og  administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær  virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og  kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195313 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806006 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Antwerp Business Associates NV, St-
Job-in-’T Goor, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Kabler og vaiere av metall, ikke opptatt i andre
klasser; stålkabler og -vaiere, ikke opptatt i andre klasser;
metall kabelkoplingsstykker (ikke elektriske); uedle
metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av
metall; transportable bygninger av metall; materialer av
metall for jernbanespor; metallprodukter, ikke opptatt i
andre klasser.
KL. 39: Transport og distribusjon av kabler og vaiere av
metall, av stålkabler og -vaiere, av løfteapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195314 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806008 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

LK-TAPPPEX
(730) Innehaver: LK Lagerstedt & Krantz AB, S-200 39
Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Komplette sortimenter av rør og rørdeler for
distribusjon av kaldt og varmt vann til eller i faste
eiendommer og bygninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195315 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806009 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

RADPEX
(730) Innehaver: LK Lagerstedt & Krantz AB, S-200 39
Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
blandekraner, blandebatterier, blandere og deres fester,
dekkbrikker, ventiler, koblinger, rør og rørdeler
inngående i VVS-innstallasjoner; prefabrikkerte
rørmoduler i form av T-rør og vinkelrør; deler og
komponenter til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195316 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806046 (220) Inn dato: 07.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Kværner ASA, Postboks 169, 1324
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pneumatiske kontroller for maskiner og motorer;
kuttemaskiner; styreanordninger for maskiner; presser;
regulatorer (maskindeler).
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
maskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195317 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806210 (220) Inn dato: 09.07.1998

(540)

EVACET
(730) Innehaver: The Liposome Company Inc,
Princeton, NJ 08540-6619, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater for behandling av kreft; liposomer for
innkapsling av antineoplastiske legemidler; liposomer
med innkapslet doxorubicin.

(300) Prioritet: US, 13.01.98, 75/417,102

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195318 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806227 (220) Inn dato: 09.07.1998

(540)

EUKANUBA PREMIUM
(730) Innehaver: The Iams Co, Dayton, OH, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Næringsmidler for dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195319 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806410 (220) Inn dato: 14.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Sport Scandinavia Audun Dalen,
Drengveien 9, 7060 Klæbu, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195320 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806458 (220) Inn dato: 16.07.1998

(540)

(730) Innehaver: AS Industritrykkeriet, Tevlingveien 2,
Leirdal, 1011 Oslo, NO

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

(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); instruksjon- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 42: Trykkerivirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195321 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806563 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

SANGOVIN
(730) Innehaver: Aqua Corall AS, Ole Devigsvei 46,
0668 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Rensemidler og rensepreparater for vann.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195322 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806709 (220) Inn dato: 27.07.1998

(540)

KUGLER CRYSTAL
(730) Innehaver: Friedrich Farbglashütte GmbH,
Kaufbeuren-Neugablonz, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Glass, glasspellets for glassbearbeiding.
KL. 21: Glassvarer, råglass eller halvfabrikata av glass
(ikke glass til bygningsbruk); glasspellets som
halvfabrikata for glassbearbeiding.

(300) Prioritet: EU, 03.07.98, 000867135

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195323 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806861 (220) Inn dato: 30.07.1998

(540)

(730) Innehaver: The Wellcome Foundation Ltd,
Greenford, Middlesex, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videobånd; audiobånd; computerprogrammer;
elektroniske publikasjoner; alle for å fremme bevissthet
om HIV og AIDS.
KL. 16: Trykksaker; trykte publikasjoner; alle for å
fremme bevissthet om HIV og AIDS.
KL. 25: Ytterklær; t-skjorter.
KL. 36: Tilveiebringelse av midler for å fremme
bevissthet om HIV og AIDS.
KL. 42: Rådgivningstjenester for å fremme bevissthet om
HIV og AIDS; tilveiebringelse av informasjon for å
fremme bevissthet om HIV og AIDS.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 08.02.1999 - 6/99

38

(111) Reg. nr.: 195324 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807202 (220) Inn dato: 13.08.1998

(540)

TRILLIUM
(730) Innehaver: Trillium Digital Systems Inc, Los
Angeles, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; computer
programvare, computer maskinvare, kommunikasjons-
programvare-, fastvare- og tilhørende programvare-
teknologi for bruk med computer- og
kommunikasjonsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195325 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807097 (220) Inn dato: 07.08.1998

(540)

SMART DESKSTREAM
(730) Innehaver: Madge Networks NV, JH Hoofddorf,
NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare, fastvare og programvare;
apparater for datanettverk; apparater og instrumenter for
lokalområdenettverk og storområdenettverk; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195326 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807160 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Moonscape AS, Nedre Lundsvei 1,
4630 Kristiansand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
elektroniske, 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;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195327 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807171 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Cinq-Huitiemes, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann.

(300) Prioritet: FR, 13.05.98, 98/732.255

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195328 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807647 (220) Inn dato: 26.08.1998

(540)

DVHP
(730) Innehaver: Teknisk Service AS, Lier, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Stålslanger, remskiver, rør av metall,
metallkjeder, stålkuler.
KL. 9: Beskyttelsesmasker, verneklær, verneutstyr.
KL. 17: Brannslanger, fleksible slanger, vannslanger,
armeringsmaterialer for rør.
KL. 25: Arbeidsklær og arbeidssko.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195329 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807716 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

SONOFLUID
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150
Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Smørende oppløsninger for ultralydbildeapparater
for medisinske og kirurgiske formål.

(300) Prioritet: US, 24.04.98, 75/473434

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195330 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807717 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

POWERSHIELD
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150
Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske innretninger for endoskopisk kirurgi.

(300) Prioritet: US, 24.04.98, 75/473436

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195331 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807719 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

NEOVISION
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150
Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ultralydbildeapparater for medisinske og
kirurgiske formål.

(300) Prioritet: US, 14.04.98, 75/467866

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195332 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807720 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

STYLICILS
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beautè & Cie
société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honorè, F-75008 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk og make-up preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195333 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807908 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

MUSDO
(730) Innehaver: Dow AgroSciences LLC, 9330
Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195334 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807943 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Royal Ordnance plc, Euxton Lane,
Euxton, Chorley, Lancashire PR7 6AD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, instrumenter og utstyr for installasjon,
testing og feildiagnostisering av
interkommunikasjonssystemer.

(300) Prioritet: GB, 20.03.98, 2161664

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195335 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807944 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

CATS
(730) Innehaver: Royal Ordnance plc, Euxton Lane,
Euxton, Chorley, Lancashire PR7 6AD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, instrumenter og utstyr for installasjon,
testing og feildiagnostisering av
interkommunikasjonssystemer.

(300) Prioritet: GB, 20.03.98, 2161663

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195336 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807945 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

ROVIS
(730) Innehaver: Royal Ordnance plc, Euxton Lane,
Euxton, Chorley, Lancs PR7 6AD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Interkommunikasjonsapparater, -instrumenter og -
utstyr, herunder for installering i kjøretøyer og i land-,
sjø- og luftfartøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195337 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807947 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

DFX TECH-PLUS
(730) Innehaver: Mars U.K. Ltd, Berkshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske komponenter; elektroniske apparater og
instrumenter til validering/håndtering av mynter eller
sjetonger; deler til de forannevnte apparater og
instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195338 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807949 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

EPIMEND
(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. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og
forbindingsstoffer; biomaterialer for sår, preparater til
pleie og behandling av sår; medisinske topiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195339 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807950 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

EPISOLV
(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. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og
forbindingsstoffer; biomaterialer for sår, preparater til
pleie og behandling av sår; medisinske topiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195340 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807951 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

EPILON
(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. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og
forbindingsstoffer; biomaterialer for sår, preparater til
pleie og behandling av sår; medisinske topiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195341 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807952 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

VERSIVA
(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. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og
forbindingsstoffer; topiske preparater for behandling av
sår og medisinske hudpleiepreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195342 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807953 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

HATYRIX
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA,
B-1330 Rixensart, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og
stoffer til bruk for mennesker; vaksiner.

(300) Prioritet: GB, 06.05.98, 2165818

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195343 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808080 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

VORTERA
(730) Innehaver: American Home Products Corp, Five
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
leukemi.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195344 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808081 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

SOLECT
(730) Innehaver: American Home Products Corp, Five
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
leukemi.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195345 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808082 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

MYLOTARG
(730) Innehaver: American Home Products Corp, Five
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
leukemi.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195346 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808086 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Windy Boats AS, 4875 Nedenes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; båter, deler og tilbehør til de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195347 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808093 (220) Inn dato: 09.09.1998

(540)

ANDION-NASAL
(730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Fredriksberg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195348 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808095 (220) Inn dato: 09.09.1998

(540)

OMECID
(730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Fredriksberg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195349 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808132 (220) Inn dato: 11.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Vattenfall AB, Jämtlandsgatan 99, S-
162 87 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport, magasinering og distribusjon av
elektrisitet, kraft, luft, varme og kulde, gass og olje samt
av energibrensel; oppbevaring og lagring av avfall og
søppel inklusiv restprodukter fra energifremstilling;
vanndistribusjon og vannforsyning samt informasjon om
transport, distribusjon, magasinering og lagring av
energiprodukter.
KL. 40: Omdannelse og gjenvinning av avfall, også
kjernebrensel; bearbeidelse og foredling av olje, gass,
naturkilder og -brensel for fremstilling av energi og
elektrisitet, kulde, varme, luft og vann; produksjon av
kraft og energi; destruksjon av avfall og søppel.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195350 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808135 (220) Inn dato: 11.09.1998

(540)

LEDIBLETT
(730) Innehaver: Birger Ledin AB, Hammarsmedsgatan
26, S-542 35 Mariestad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Naturlegemidler, inkludert urtetabletter; vitamin-
og mineralpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195351 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808209 (220) Inn dato: 15.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Erling Haug AS, Postboks 240, 7001
Trondheim, NO

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

(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;
sikkherhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195352 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808211 (220) Inn dato: 15.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Johan Thomsen AS, Postboks 190,
5090 Nyborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; bestikk og
servisekurver for piknik.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195353 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808261 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Salsa Restaurant og Investering AS,
Huitfeltsgt. 25, 0301 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195354 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808264 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

HERCEPTEST
(730) Innehaver: Genentech Inc, South San Francisco,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparater, instrumenter og innretninger for
testing av diagnose, apparater, instrumenter og
innretninger for testing av diagnose hovedsakelig
bestående av reagenser og komponenter for
diagnostisering av kreft.

(300) Prioritet: US, 20.03.98, 75/454,146

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195355 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808265 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

HERCEPTOR
(730) Innehaver: Genentech Inc, 1 DNA Way, South
San Francisco, CA 94080-4990, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparater, instrumenter og innretninger for
testing av diagnose, apparater, instrumenter og
innretninger for testing av diagnose hovedsakelig
bestående av reagenser og komponenter for
diagnostisering av kreft.

(300) Prioritet: US, 20.03.98, 75/454,328

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195356 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808411 (220) Inn dato: 18.09.1998

(540)

STARSIEGE
(730) Innehaver: Sierra On-Line Inc, 3380 - 146th Place
SE, Suite 300, Bellevue, WA 98007, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Forhåndsinnspilte filmer og fjernsynsfilmer,
audiokassetter, videokassetter og kompakt disker;
computer programmer for underholdningsformål som kan
avspilles på en personlig computer eller et globalt
computernettverk; computersoftware for
underholdningsformål som kan brukes på et TV-spill
system.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195357 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808412 (220) Inn dato: 18.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Reknes Data AS, Postboks 243, 6030
Langevåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og programvare.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, programmering for
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195358 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808415 (220) Inn dato: 18.09.1998

(540)

INTOIL
(730) Innehaver: Intevep SA, Caracas, VE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter nemlig termisk stabile
borevæsker for bruk i oljeboring.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195359 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808420 (220) Inn dato: 18.09.1998

(540)

SPACEMAN
MERCHANDISING

CENTRAL
(730) Innehaver: A.C. Nielsen Co, 150 North Martin-
gale Road, Schaumburgh, IL 60173, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for håndtering, standardisering
og analysering av data relatert til detaljhandel,
handelsdiagrammer/grafer og planogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195360 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808424 (220) Inn dato: 18.09.1998

(540)

GRANDTREK
(730) Innehaver: Sumitomo Rubber Industries Ltd, 6-9,
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Hjul for kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195361 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808436 (220) Inn dato: 21.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: dansommer A/S, Voldbjergvej 16, DK-
8240 Risskov, DK

(740,750) Fullmektig: Danske Feriehus v/Lise B. Haye,
Vellivn 27, 1342 Jar

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
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. 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; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195362 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808437 (220) Inn dato: 21.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: dansommer A/S, Voldbjergvej 16, DK-
8240 Risskov, DK

(740,750) Fullmektig: Danske Feriehus v/Lise B. Haye,
Vellivn 27, 1342 Jar

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
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. 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; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195363 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808476 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

PROGUARD
(730) Innehaver: Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Rengjøringsmidler til industrielle formål;
kjemiske produkter til avfetting, avoljing og rengjøring
av maskiner, metaller, blikk, emaljerte ting, tre, stein,
porselen, glass, kunststoffer, gummi og tekstiler.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195364 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808479 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

AT THE HEART OF
COMMUNICATION

(730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199-8004, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og
blekkrefills og patroner for skrive-, tegne- og
merkeinstrumenter; refills og patroner for kulepenner,
porøse spiss- og rullekulepenner, blyantstifter;
blyantstiftrefills; futteraler, holdere og beholdere for
skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og
blekkrefills og patroner, blyantstifter og blyantstiftrefills;
skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler);
spisser og tupper for skrive-, tegne- og
merkeinstrumenter; viskelær; pultordnere;
korreksjonsvæsker, -film og -bånd for korrigering av
trykte, maskinskrevne og skrevne feil; tynnere for bruk
sammen med ovennevnte korreksjonsvæsker.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195365 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808803 (220) Inn dato: 30.09.1998

(540)

HEMEBIOTECH
(730) Innehaver: HemeBiotech A/S, Roskildevej 12C,
DK-3400 Hillerød, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater
og stoffer samt hygieniske preparater, dietetiske
preparater til medisinsk bruk, mikroorganismer og
mikroorganismekulturer til medisinsk bruk; kjemiske
stoffer til laboratoriebruk og til in vivo analyser til
medisinske formål.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter; apparater og
instrumenter til diagnostisering.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell bioteknologisk og
biomedisinsk utvikling og forskning; kjemiske,
biokjemiske og molekylærbiologiske analyser; in vitro og
in vivo preklinisk testing av potensielle legemidler; in
vitro og in vivo undersøkelser av forekomst og/eller
funksjonalitet av organiske og uorganiske forbindelser;
profesjonell, ikke -forretningsmessig, rådgivning
vedrørende de forannevnte analyser, tester og
undersøkelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195366 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808805 (220) Inn dato: 30.09.1998

(540)

(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: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker;
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben,
ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker,
rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk
som tilsetning til de ovenfor nevnte næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195369 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19944607 (220) Inn dato: 22.08.1994

(540)

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

(730) Innehaver: Bloomberg L.P., New York, NY,
10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Publikasjoner; publikasjoner, nemlig rapporter
med objektiv verdsetting og vurdering av verdipapirer.
KL. 36: Finansielle tjenester i form av objektiv
verdsetting og vurdering av verdipapirer.

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999

(111) Reg. nr.: 195370 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19902344 (220) Inn dato: 04.05.1990

(540)

METHOD/1
(730) Innehaver: Arthur Andersen & Co, Société
Cooperative, 18 Quai General - Guisan CH-1211, Genève
3, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Hele klassen.
KL. 16: Hele klassen

(450) Kunngjort reg. dato: 08.02.1999
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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.: 195367 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19934959 (220) Inn dato: 13.10.1993

(540)

(730) Innehaver: Interactive Television Entertainment
(ITE) A/S, Valby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; registreringen
omfatter ikke briller og deler til slike.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografer; 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. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 28: Spill og leketøy; julepynt; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, i form av
rulleskøyter, baller for ballspill, skøyter, knebeskyttere
(sportsartikler), drager, rullebrett, surfingbrett, surfingski
og vannski.

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.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker (ikke
opptatt i andre klasser).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(111) Reg. nr.: 195368 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19901955 (220) Inn dato: 10.04.1990

(540)

(730) Innehaver: Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sveitsisk sjokolade, sveitsisk kakao og sveitsiske
kakaoprodukter, sveitsiske konditorvarer og sveitsiske
konfektyrer.
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(111) Reg. nr.: 195371 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19912956 (220) Inn dato: 13.06.1991

(540)

PRONOVA
(730) Innehaver: Pronova AS, Strandveien 50, 1324
Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Arne Alnæs, Norsk Hydro ASA,
0240 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Hele klassen.
KL. 5: Hele klassen.
KL. 29: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 195372 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19944983 (220) Inn dato: 07.09.1994

(540)

(730) Innehaver: Xzet Company Norge AS, Kartheia 5,
4626  KRISTIANSAND, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hele klassen.
KL. 9: Hele klassen.
KL. 12: Hele klassen.
KL. 18: Hele klassen.
KL. 21: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen.
KL. 25: Hele klassen.
KL. 28: Hele klassen.
KL. 35: Hele klassen.
KL. 39: Hele klassen.

(111) Reg. nr.: 195373 (151) Reg. dato: 14.01.1999

(210) Søk. nr.: 19946025 (220) Inn dato: 27.10.1994

(540)

(730) Innehaver: Rynkeby Foods A/S, Ringe, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hele klassen.
KL. 32: 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.: 661983
(151) Int. reg. dato: 14.06.96

(540)

ECOPLUS
(730) Innehaver: Jackstädt GmbH., 1-4, Bembergstrasse,
D-42103 Wuppertal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper foils, especially self-adhesive, self-fixing,
self-clinging paper foils, especially for the manufacture
of self-adhesive, self-fixing, self-clinging labels and
stickers; self-adhesive, self-fixing, self-clinging labels
and stickers of paper and plastics.
KL. 17: Plastic foils, especially self-adhesive, self-fixing,
self-clinging plastic foils, especially for the manufacture
of self-adhesive, self-fixing, self-clinging labels and
stickers.

Gazette nr.: 16/96

(111) Int. reg. nr.: 669409
(151) Int. reg. dato: 10.10.96

(540)

HERZ & CO.
(730) Innehaver: Taurus-Film GmbH & Co, 1,
Betastrasse, D-85774 Unterföhring, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Dental care products, deodorants for personal use,
soaps, sun protection products (all these products
included in this class), cosmetics and make-up articles.
KL. 9: Apparatus and instruments for scientific, tuning,
signalling, counting, surveillance, testing, switching and
regulation and apparatus and instruments of this type;
apparatus, instruments and devices for telecommunica-
tions; 3-dimensional, graphic display monitors; devices
for noting, transferring and distributing data, speech,
texts, signals, sounds and pictures, television receivers,
picture recording and reproduction devices, also portable
and for digital picture signals; instruments for interactive
television; devices for reception and conversion of coded
transmission signals (decoders); devices for connection
and controlling, also multimedia, of audio, video and
telecommunications devices including computers and
printers, also with electronic program management
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including control devices for interactive television and/or
Pay-TV; electronic program guide; business software and
other software for the above-mentioned apparatus,
instruments and devices; data processing units and
computers, scratch pad memories, computer chips, cables,
disk drives, terminals, printers, keyboards, display units
and other accessories for computers; computer games
equipment consisting of saving disks, manual controllers
and devices for television games; video, computer and
other electronic games which connect to television sets
vending machines, games and entertainment machines,
including video and computer games (also token or coin-
operated); accessories for computers, video and computer
games as well as similar electronic and electric apparatus,
such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including
expanding the memory capacity, voice synthesizers, light
pens, electronic 3-D glasses, programmed and
unprogrammed program cassettes, cartridges and
modules; storage boxes for cassettes and cartridges,
program recorders, numeral keyboards, disk stations
essentially consisting of disk drives, microprocessors and
control electronics; electronic data processing units
including display units, input and conversion units,
printers, terminals and storage units, computer programs
on disks, cartridges as well as modules, plastic sheets,
punched cards, punched tapes and semiconductor
memories; video games (computer games) in the form of
computer programs saved on data carriers; computer and
video game cassettes, disks, cartridges, records and tapes;
blank sound carriers, especially records, compact discs,
tapes and cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank picture carriers (included in this class), including
video discs (picture discs), compact discs (CD video, CD
ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes;
exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical
and training apparatus and instruments; coded telephone
cards; parts of all the above mentioned products included
in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video
games (computer games); electronic games apparatus
with video screens and computer games.
KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stones; fashion jewellery, cuff links,
tie pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm
and ankle rings and chains, neck jewellery, broaches,
earrings; clocks, especially wrist watches, wall, table and
grandfather clocks; timekeeping instruments; parts of all
of the above-mentioned products included in this class;
adapted cases and containers for the above-mentioned
products.
KL. 16: Paper, cardboard, products made of cardboard,
paper towels, paper serviettes, filter papers, paper
handkerchieves, paper decoration, writing paper,
packaging containers, packaging bags, wrapping paper,
non magnetic telephone cards, entrance tickets, participa-
tion tickets, invitation cards, identification cards,
stationery including writing and drawing implements;
office articles, such as rubber stamps, ink pads, stamping
inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones;
games, globes, blackboards and whiteboards and drawing

and writing products; packaging made of plastic, such as
covers, bags, plastic sheets also self-adhesive and for
decoration purposes; stationery, notebooks, notice
boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing
patterns and drawing templates; scratch pictures, wrap-
ping paper, present decorations made of paper and
cardboard; self-adhesive plastic sheets for decoration
purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of
chalk, glues for paper goods and stationery; writing
instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials
and instruments, brushes, artists’ requisites, such as
coloured pens chalks, painting boards, painting canvases;
typewriters and office equipment (except furniture),
unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper,
cardboard, decorations for party purposes made of paper,
holders and containers for notelets.
KL. 18: Shopping bags, travelling bags, leisure bags,
swimming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder
bags, handbags, school bags, school satchels, children’s
bags, briefcases, attache-cases, travel luggage, hand
luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries
bags, feminine hygiene bags, make-up bags; purses,
wallets, key purses and holders; skins and furs; umbrel-
las, parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets
and key purses made of textile.
KL. 20: Leather furniture and parts of furniture; garden,
camping and children’s furniture; bedding, such as
frames, mattresses and pillows as well as upholstered
beds; picture decorations, decorative objects, dowels, coat
hangers, taps, crates, boxes, carved or turned art objects,
decorative objects, profile and moulded strips, handles,
sticks, curtain rails all made of wood; picture frames,
decorations, decorative articles, bottle tops and stoppers,
coat hangers, hooks for hanging things up, curtain poles,
curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests, furniture
and door fittings, profile strips, moulded strips, wooden
trims, screws, pegs all made of plastics; goods made of
cork, basketwork, rushwork, wickework, horns, bones,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl
and sepiolite (meerschaum) (included in this class);
shutters and Venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions; photo and
picture frames alloyed or plated with precious metals;
painted art objects made of wood.
KL. 25: Sports and leisure clothing; jogging suits, gym
shorts and leotards, football shorts and shirts, tennis shirts
and shorts, bathing and beach clothing, swimming shorts
and swim suits including two-piece bathing suits;
corsetry, underwear, children’s clothes, initial clothing
for babies; play suits; sports and leisure shoes and boots;
belts; ties; gloves; headgear including headbands and
sweatbands.
KL. 28: Games (also electronic); puzzles; masks for
fancy dress purposes, hobby and model construction
boxes with creative articles for playing purposes, pieces
of play or toy made of porcelain; toy cars and lorries; toy
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hats; games (also electronic), included in this class;
electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings, slides,
sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and
animals as well as figures made of woven material, fur
and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in
class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski
bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; sports balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and
parts thereof especially handles, strings, grip tapes and
weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table
tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves,
especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protec-
tors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf
clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and
finish banners, signs for sports events, sight screens for
tennis courts, umpires’ chairs for tennis matches, the
above-mentioned goods made of plastic or textile;
Christmas tree decorations; card games.
KL. 35: Advertising and marketing, information and
advice services in the areas of marketing and advertising,
statistical evaluation of market data, market research,
market analysis, distribution of catalogues, mailings and
goods for advertising purposes, radio, television and
cinema advertising, public relations, sales promotion,
negotiating and concluding business for others, negotiat-
ing contracts to acquire and dispose of goods, all of the
above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using
computers; negotiation and allocation of access entitle-
ment for users of different communications networks;
recording, saving, processing and reproduction of
information such as data and data for fees; databank
services, such as collection, processing, archiving,
analysing, updating and supplying of data.
KL. 38: Organisation and distribution of radio and
television programmes/channels via wireless or cabled
networks; broadcasting of film, television, radio and
teletext and videotext programmes and channels;
telecommunications; collection, supply and transmission
of news, press reports and market research data (also
using electronic methods and/or using computers);
sending sound and pictures via satellites, on-line interac-
tive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for
third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunica-
tion, imparting information to third parties, distributing
information via wireless or cabled networks; on-line
services and programmes, such as transmission of
information and news including E-Mail; operation of
teleshopping channels, operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data;
transmission of information such as sound, picture and
data; transmission of data for fees.

KL. 41: Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs, production
and reproduction of speech, text, sound and picture
recordings on video and/or audio cassettes, tapes and
records (including CD-ROM and CDi) as well as video
games (computer games); presentation and rental of video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-
ROM and CDi) as well as video games (computer
games); rental of television receiver devices and decod-
ers, training, education; entertainment; sports and cultural
activities; organisation and running of shows, quizzes and
music events as well as competitions in the area of
entertainment and sport, also for recording or as live
programs on radio or television; production of television
and radio advertising programmes including relevant
prize winning programs; organisation of competitions in
the areas of education, teaching, entertainment and sport;
organisation of correspondence courses; publishing and
issuing of books, magazines and other printed material as
well as relevant electronic media (including CD-ROM
and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and BTX and
videotext programs or channels, radio and television
entertainment; production of films and videos as well as
other picture and sound programs in the pictorial,
instruction and entertainment style, including for children
and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.
KL. 42: Allocation, negotiation, rental, as well as other
usage of rights of film, television and video productions
as well as other picture and sound programs; administra-
tion and usage of copyrights and trade protection rights
of others; exploitation of film and television additional
rights in the area of merchandising; development of
software, especially in the area of multimedia, interactive
television and pay-TV; technical advice in the area of
multimedia, interactive television and pay-TV (included
in this class) creation of programs for data processing
including video and computer games.

Gazette nr.: 09/97

(300) Prioritet: DE, 12.04.96, 396 17 660

(111) Int. reg. nr.: 669466
(151) Int. reg. dato: 10.10.96

(540)

COMEDY & CO
(730) Innehaver: Taurus-Film GmbH & Co, 1,
Betastrasse, D-85774 Unterföhring, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumes, ethereal oils, body and beauty care
products, products to cleanse, condition and improve
hair, dental care products, deodorants for personal use,
soaps, wash lotions, sun protection products (all these
products included in this class), cosmetics and make-up
articles.
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KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stones; fashion jewellery, cuff links,
tie pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm
and ankle rings and chains, neck jewellery, broaches,
earrings; clocks, especially wrist watches, wall, table and
grandfather clocks; timekeeping instruments; parts of all
of the above-mentioned products included in this class;
adapted cases and containers for the above-mentioned
products.
KL. 18: Goods made of leather and imitation leather
(included in this class), shopping bags, travelling bags,
sports bags, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags,
school bags, school satchels, children’s bags, briefcases,
attache-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags,
rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string
bags, shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene
bags, make-up bags and other containers not mentioned
above which are made of knitted or woven natural fibres
or man-made fibres, leather or imitation leather or contain
plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs;
saddlery goods (included in this class); umbrellas,
parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets
and key purses made of textile.
KL. 20: Furniture, including furniture made of metal,
plastic, glass and/or acrylic glass as well as leather
furniture and parts of furniture; office, studio, garden,
camping and children’s furniture; mirrors, frames;
bedding, such as frames, mattresses and pillows as well
as upholstered beds; goods made of wood or imitation
wood, such as panels, picture frames, decorations,
decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative
objects, profile and moulded strips, handles, sticks,
curtain rails; goods made of plastic, such as picture
frames, decorations, decorative articles, containers
(except those for household and kitchen), bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs,
rivets, chests, furniture and door fittings, profile strips,
moulded strips, wooden trims, screws, pegs, tanks,
packaging containers, goods made of cork, basketwork,
rushwork, wickerwork, horns, bones, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite
(meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not
made of metal); air beds, cushions; photo and picture
frames alloyed or plated with precious metals; painted art
objects made of wood.
KL. 25: Clothing including sports and leisure clothing;
jogging suits, gym shorts and leotards, football shorts and
shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach
clothing, swimming shorts and swim suits including two-
piece bathing suits, corsetry, underwear, children’s
clothes, initial clothing for babies; play suits; shoes,
footwear and boots including sports and leisure shoes and
boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
headgear including headbands and sweatbands.
KL. 28: Inflatable swim rings and water toys, slides, sand
pits for playing purposes, skateboards, surfboards, roller

skates, ice skates; balloons; gym and sports apparatus and
articles (included this in class); skiing, tennis and fishing
equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and
weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks, table
tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves,
especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protec-
tors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf
clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and
finish banners, signs for sports events, sight screens for
tennis courts, umpires’ chairs for tennis matches, the
above-mentioned goods made of plastic or textile;
Christmas tree decorations; card games.
KL. 29: Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and
vegetables, meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies,
prepared meat, fish, poultry, vegetable and fruit salads,
gelatine for nutritional purposes, gelling agents for the
preparation of preserves and jams, marmalades, eggs,
milk, including sour milk, concentrated sour milk,
buttermilk and condensed milk, milk products, such as
butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/
or cream, milk mixture drinks with a predominant milk
content (also with added fruit content), milk drinks, also
with added fruit, dried milk for nutritional purposes,
cooking oil and cooking fat, meat, fish, fruit, vegetable
and soup preservatives, also deep-frozen; ready prepared
meals which are preserved and are deep-frozen, mainly
consisting of meat and/or fish and/or vegetables and/or
prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian ready-
prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concen-
trates and preparations which are used as an addition to
foodstuffs or used to prepare meals; vegetable proteins
used to produce foodstuffs, except drinks, especially
produced from soya beans; tofu; spreads for bread and
creams and pastes essentially made of vegetables, fruit,
cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegetar-
ian burgers produced mainly from cereals or prepared
vegetable mixtures, sausage and schnitzel substitutes
mainly made of soya, fruit and vegetable purees, fruit and
vegetable pastes including nut purees, fruit slices made of
dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitutes.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee
and tea extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and
chocolate drinks (including instant drinks); coffee or
cocoa preparations for the manufacture of alcoholic or
non-alcoholic drinks, flour, cereals for human use,
especially oats and other cereal flakes, also sweetened,
seasoned or aroma enhanced; nutritional preparations
made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals
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and preserves, bread, biscuits, cakes and other breads,
cakes and pastries, especially salted, pretzel and sweet-
ened breads, cakes and pastries as snacks; long-life
breads, cakes and pastries, including crisp breads and
biscuits; chocolate; pastries and cakes, especially
chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as
well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially
sweets and chewing gum; honey, inverted sugar cream,
molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread
containing sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast,
baking powder, essences for baking purposes (except
ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

Gazette nr.: 09/97

(300) Prioritet: DE, 12.04.96, 396 17 661

(111) Int. reg. nr.: 670095
(151) Int. reg. dato: 27.01.97

(540)

LUFLEXEN
(730) Innehaver: BASF AG, D-67056 Ludwigshafen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallocenes.

Gazette nr.: 06/97

(111) Int. reg. nr.: 670332
(151) Int. reg. dato: 04.02.97

(540)

(730) Innehaver: AB Curt Enström, Box 1536, S-171 29
Solna, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telecommunication.

Gazette nr.: 06/97

(111) Int. reg. nr.: 670978
(151) Int. reg. dato: 10.10.96

(540)

(730) Innehaver: Taurus-Film GmbH & Co, 1,
Betastrasse, D-85774 Unterföhring, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus and instruments for scientific, tuning,
signalling, counting, surveillance, testing, switching and
regulation and apparatus and instruments of this type;
apparatus, instruments and devices for telecommunica-
tions; 3-dimensional, graphic display monitors; devices
for noting, transferring and distributing data, speech,
texts, signals, sounds and pictures; television receivers,
picture recording and reproduction devices, also portable
and for digital picture signals; instruments for interactive
television; devices for reception and conversion of coded
transmission signals (decoders); devices for connection
and controlling, also multimedia, of audio, video and
telecommunications devices including computers and
printers, also with electronic program management
including control devices for interactive television and or
Pay-TV; electronic program guide; business software and
other software for the above-mentioned apparatus,
instruments and devices; data processing units and
computers, scratch pad memories, computer chips, cables,
disk drives, terminals, printers, keyboards, display units
and other accessories for computers; computer games
equipment consisting of saving disks, manual controllers
and devices for television games; video, computer and
other electronic games which connect to television sets;
vending machines, games and entertainment machines,
including video and computer games (also token or coin-
operated); accessories for computers, video and computer
games as well as similar electronic and electric apparatus,
such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including
expanding the memory capacity, voice synthesizers, light
pens, electronic 3-D glasses, programmed and
unprogrammed program cassettes, cartridges and
modules; storage boxes for cassettes and cartridges,
program recorders, numeral keyboards, disk stations
essentially consisting of disk drives, microprocessors and
control electronics; electronic data processing units
including display units, input and conversion units,
printers, terminals and storage units, computer programs
on disks, cartridges as well as modules, plastic sheets,
punched cards, punched tapes and semiconductor
memories; video games (computer games) in the form of
computer programs saved on data carriers; computer and
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video game cassettes, disks, cartridges, records and tapes;
sound carriers, especially records, compact discs, tapes
and cassettes (compact cassettes); pre-recorded and blank
picture carriers (included in this class), including video
discs (picture discs), compact discs (CD video, CD ROM
and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; coded telephone
cards; parts of all the above mentioned products included
in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video
games (computer games); electronic games apparatus
with video screens and computer games.
KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stones; fashion jewellery, cuff links,
tie pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm
and ankle rings and chains, neck jewellery, broaches,
earrings; clocks, especially wrist watches, wall, table and
grandfather clocks; timekeeping instruments; parts of all
of the above-mentioned products included in this class;
adapted cases and containers for the above-mentioned
products.
KL. 16: Paper, cardboard, products made of cardboard,
paper towels, paper serviettes, filter papers, paper
handkerchieves, paper decoration, writing paper,
packaging containers, packaging bags, wrapping paper,
non magnetic telephone cards, entrance tickets, participa-
tion tickets, invitation cards, identification cards;
stationery including writing and drawing implements;
office articles, such as rubber stamps, ink pads, stamping
inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones;
games, globes, blackboards and whiteboards and drawing
and writing products; packaging made of plastic, such as
covers, bags, plastic sheets also self-adhesive and for
decoration purposes; stationery, notebooks, notice
boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing
patterns and drawing templates; scratch pictures, wrap-
ping paper, present decorations made of paper and
cardboard; self-adhesive plastic sheets for decoration
purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of
chalk, glues for paper goods and stationery; writing
instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials
and instruments, brushes, artists’ requisites, such as
coloured pens chalks, painting boards, painting canvases;
typewriters and office equipment (except furniture),
unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper,
cardboard, decorations for party purposes made of paper,
holders and containers for notelets.
KL. 18: Shopping bags, travelling bags, leisure bags,
swimming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder
bags, handbags, school bags, school satchels, children’s
bags, briefcases, attache-cases, travel luggage, hand
luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries
bags, feminine hygiene bags, make-up bags; purses,

wallets, key purses and holders; skins and furs; umbrel-
las, parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets
and key purses made of textile.
KL. 20: Leather furniture and parts of furniture; garden,
camping and children’s furniture; bedding, such as
frames, mattresses and pillows as well as upholstered
beds; picture frames, decorations, decorative objects,
dowels, coat hangers, taps, crates, boxes, carved or turned
art objects, decorative objects, profile and moulded strips,
handles, sticks, curtain rails all made of wood;  picture
frames, decorations, decorative articles, bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets,
chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs all made of plastic;
goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in
this class); shutters and Venetian blinds for furniture;
ladders; letter boxes (not made of metal); air beds;
cushions; photo and picture frames alloyed or plated with
precious metals; painted art objects made of wood.
KL. 25: Sports and leisure clothing; jogging suits, gym
shorts and leotards, football shorts and shirts, tennis shirts
and shorts, bathing and beach clothing, swimming shorts
and swim suits including two-piece bathing suits;
corsetry, underwear, children’s clothes, initial clothing
for babies; play suits; sports and leisure shoes and boots;
belts; ties; gloves; headgear including headbands and
sweatbands.
KL. 28: Games (also electronic); puzzles; masks for
fancy dress purposes, hobby and model construction
boxes with creative articles for playing purposes, pieces
of play or toy made of porcelain; toy cars and lorries; toy
hats; games (also electronic), included in this class;
electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings, slides,
sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and
animals as well as figures made of woven material, fur
and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included in this
class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski
bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; sports balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and
parts thereof especially handles, strings, grip tapes and
weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table
tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves,
especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protec-
tors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf
clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and
finish banners, signs for sports events, sight screens for
tennis courts, umpires’ chairs for tennis matches, the
above-mentioned goods made of plastic or textile;
Christmas tree decorations; card games.
KL. 35: Advertising and marketing, information and
advice services in the areas of marketing and advertising,
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statistical evaluation of market data, market research,
market analysis, distribution of catalogues, mailings and
goods for advertising purposes, radio, television and
cinema advertising, public relations, sales promotion,
negotiating and concluding business for others, negotiat-
ing contracts to acquire and dispose of goods, all of the
above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using
computers; negotiation and allocation of access entitle-
ment for users of different communications networks;
recording, saving, processing and reproduction of
information such as data and data for fees; databank
services, such as collection, processing, archiving,
analysing, updating and supplying of data.
KL. 38: Organisation and distribution of radio and
television programmes/channels via wireless or cabled
networks; broadcasting of film, television, radio and
teletext and videotext programmes and channels;
telecommunications; collection, supply and transmission
of news, press reports and market research data (also
using electronic methods and/or using computers);
sending sound and pictures via satellites, on-line interac-
tive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for
third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunica-
tion, imparting information to third parties, distributing
information via wireless or cabled networks; on-line
services and programmes, such as transmission of
information and news including E-Mail; operation of
teleshopping channels, operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data;
transmission of information such as sound, picture and
data; transmission of data for fees.
KL. 41: Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs, production
and reproduction of speech, text, sound and picture
recordings on video and/or audio cassettes, tapes and
records (including CD-ROM and CDi) as well as video
games (computer games); presentation and rental of video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-
ROM and CDi) as well as video games (computer
games); rental of television receiver devices and decod-
ers, training, education; entertainment; sports and cultural
activities; organisation and running of shows, quizzes and
music events as well as competitions in the area of
entertainment and sport, also for recording or as live
programs on radio or television; production of television
and radio advertising programmes including relevant
prize winning programs; organisation of competitions in
the areas of education, teaching, entertainment and sport;
organisation of correspondence courses; publishing and
issuing of books, magazines and other printed material as
well as relevant electronic media (including CD-ROM
and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and BTX and
videotext programs or channels, radio and television
entertainment; production of films and videos as well as
other picture and sound programs in the pictorial,
instruction and entertainment style, including for children
and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

KL. 42: Allocation, negotiation, rental, as well as other
usage of rights of film, television and video productions
as well as other picture and sound programs; administra-
tion and usage of copyrights and trade protection rights
of others; exploitation of film and television additional
rights in the area of merchandising; development of
software, especially in the area of multimedia, interactive
television and pay-TV; technical advice in the area of
multimedia, interactive television and pay-TV (included
in this class) creation of programs for data processing
including video and computer games.

Gazette nr.: 07/97

(300) Prioritet: DE, 16.04.96, 396 17 974

(111) Int. reg. nr.: 671337
(151) Int. reg. dato: 17.01.97

(540)

LINETTA
(730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467
Konstanz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatuses for diagnostic examinations in the
scientific field.
KL. 10: Apparatuses for diagnostic examinations in the
medical field.

Gazette nr.: 08/97

(111) Int. reg. nr.: 671453
(151) Int. reg. dato: 29.10.96

(540)

(730) Innehaver: Simon Import und Export GmbH,
Beim Schillingsstift 41, D-22589 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Batteries, button-shaped or knob-shaped batteries,
flashing lights (light signals).
KL. 14: Jewellery, particularly key tags, pins, badges and
brooches.
KL. 26: Stick-on devices (buttons), buttons.
KL. 28: Playthings.

Gazette nr.: 08/97

(300) Prioritet: DE, 02.05.96, 396 20 410
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(111) Int. reg. nr.: 671746
(151) Int. reg. dato: 19.02.97

(540)

GLORYLINE
(730) Innehaver: Boehringer Mannheim GmbH, D-
68305 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: In-vitro diagnostic agents for medical use.

Gazette nr.: 08/97

(111) Int. reg. nr.: 677173
(151) Int. reg. dato: 18.07.97

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The words THE GREAT
PROTECTOR are excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: OY Marine Floor-Deckdoctors Ltd,
Sultanie 28 B, SF-04300 Hyrylä, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Preservatives against tarnishing of windows,
protective preparations for textiles, textile-impregnating
preparations, textile-waterproofing preparations.
KL. 2: Preservatives against rust, protective preparations
for metals, preservatives against tarnishing of metals,
preservatives against deterioration of wood, protective
coatings for wood, stones, glass and metals.
KL. 3: Cleaning, polishing, stain removing and colour
removing preparations.

Gazette nr.: 16/97

(111) Int. reg. nr.: 679214
(151) Int. reg. dato: 21.07.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: CGK Computer Gesellschaft Konstanz
mbH, 116 Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical and optoelectronic appliances and devices
(included in this class); electronical and electrical devices
for recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; data processing programs.
KL. 42: Development, generation and renting of data
processing programs.

Gazette nr.: 19/97

(300) Prioritet: DE, 31.01.97, 397 04 231
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(111) Int. reg. nr.: 680049
(151) Int. reg. dato: 11.06.97

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text TOP
COLLECTION is excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Markant Handels- und Service GmbH,
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Household and home linen, bedding.

Gazette nr.: 19/97

(300) Prioritet: DE, 20.12.96, 396 55 560

(111) Int. reg. nr.: 680279
(151) Int. reg. dato: 24.09.97

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The words CC
BEMESSUNGS SOFTWARE are excluded from the
legal protection.

(730) Innehaver: fischerwerke Artur Fischer GmbH &
Co KG, Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Fixing elements, namely achors manufactured
from metal and the applicable accessories, namely
screws, nuts, hooks.
KL. 9: Computer program for the design and selection of
fixing elements.
KL. 20: Fixing elements, namely wall plugs manufac-
tured totally or partially from plastic and the applicable
accessories, namely special screws, screw hooks, flush
nuts, sealing caps, cover caps.

Gazette nr.: 20/97

(111) Int. reg. nr.: 680768
(151) Int. reg. dato: 22.09.97

(540)

COMBI-JET
(730) Innehaver: Braun AG, D-6000 Frankfurt/Main,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric flat irons.

Gazette nr.: 20/97

(300) Prioritet: DE, 22.03.97, 397 13 024
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(111) Int. reg. nr.: 681649
(151) Int. reg. dato: 27.09.97

(540)

ECOTAINER
(730) Innehaver: B. Braun Melsungen AG, 1, Carl-
Braun-Strasse, D-34212 Melsungen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Infusion, injection and instillation solution.
KL. 10: Container for infusion, injection and instillation
solution.

Gazette nr.: 22/97

(111) Int. reg. nr.: 684232
(151) Int. reg. dato: 15.11.97

(540)

(730) Innehaver: 3 H-Lacke Lackfabrik Hammen GmbH
& Co, 13, Füllenbruchstrasse, D-32130 Hiddenhausen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Paints, lacquers and wood mordants.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 18.06.97, 397 27 822.5

(111) Int. reg. nr.: 684373
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

(730) Innehaver: Pharma-Singer AG, 1, Windeggstrasse,
CH-8867 Niederurnen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease
removing preparations; soap; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 5: Patent medicine.
KL. 25: Clothes, shoes, headwear.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 13.05.97, 446479

(111) Int. reg. nr.: 685246
(151) Int. reg. dato: 06.11.97

(540)

VIDAL DIPPER’S
(730) Innehaver: Francisco Hernandez Vidal SA, Avda.
Gutierrez Mellado S/N, 30500 Molina de Segura
(Murcia), ES

(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, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: ES, 06.05.97, 2.090.495
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(111) Int. reg. nr.: 685284
(151) Int. reg. dato: 13.08.97

(540)

T-INTRA TEAM
(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 and business affairs; collection and
provision of data.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and procision of
news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, namely 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.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 03.03.97, 397 09 394

(111) Int. reg. nr.: 685285
(151) Int. reg. dato: 13.08.97

(540)

T-INTRA LINK
(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 and business affairs; collection and
provision of data.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, namely 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.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 03.03.97, 397 09 393

(111) Int. reg. nr.: 685290
(151) Int. reg. dato: 07.11.97

(540)

BERNARD MATTHEWS
(730) Innehaver: Bernhard Matthews plc, Great
Witchingham Hall, Norwich, Norfolk, NR9 3QD, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Poultry, poultry products, meat, meat products,
fish, fish and seafood-based food products; vegetable-
based food products; processed vegetable products;
prepared meals; all included in this class.
KL. 30: Pies, pasties, sandwiches, pâté, pancakes and
noodles; rice, pasta, cereals and cereal preparations,
confectionery; pastries, cakes, biscuits, savoury spreads,
snack foods, prepared meals and constituents for meals,
pizzas, pizza bases, sauces and toppings for pizzas,
sauces for pasta and rice, sauces, dips.

Gazette nr.: 5/98
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(111) Int. reg. nr.: 685292
(151) Int. reg. dato: 17.10.97

(540)

WOOD-MIZER
(730) Innehaver: Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.,
Nagorna 114, 62-600 Kolo, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Woodworking machines, saw mill machines.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685293
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

ZENSER
(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.: 1/98

(300) Prioritet: DK, 04.07.97, VA 3375/1997

(111) Int. reg. nr.: 685295
(151) Int. reg. dato: 08.12.97

(540)

CAPTIMA
(730) Innehaver: MiniDoc AB (publ), Kungsgatan 62,
S-753 18 Uppsala, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerised patient diaries, computers, data
processing equipment, recorded computer programs,
computer hardware, recorded computer software,
computerised dosing systems.
KL. 16: Books, newspapers, magazines, printed matter,
brochures, manuals, instruction books, handbooks.
KL. 35: Services regarding collecting diagnostics,
management, quality assurance (including status reports
and checks) storage, processing, monitoring and final
delivery of data and information for evaluating and
analysing patient data in the medical field, computerised
record management and processing and/or control of
computerised information; market research services,
advertising and marketing services, services concerning
the collection of data and information for diagnostics,
treatment, processing, and monitoring in the medical
field; entering, processing, control, storage and/or
retrieval of information in databases, processing and/or
control of computerised information, storage and/or
retrieval of computerised information, computerised data
processing, computerised database management, compu-
terised file management, computerised record manage-
ment, computerised storage and retrieval of business
information.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: SE, 23.06.97, 97-05879
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(111) Int. reg. nr.: 685301
(151) Int. reg. dato: 12.12.97

(540)

KNOWMAN
(730) Innehaver: Intellix A/S, H.C. Ørstedsvej 4, DK-
1879 Frederiksberg C, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, magnetic data media,
computer hardware, computers, data processing appara-
tus, parts and fittings to all the aforesaid goods (not
included in other classes).
KL. 16: Printed matter, instructional and teaching
materials (except apparatus).
KL. 35: Business management and business administra-
tion, office functions.
KL. 41: Education, providing of training.
KL. 42: Computer software design, computer consul-
tancy (not business).

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DK, 18.06.97, VA 03.065 1997

(111) Int. reg. nr.: 685304
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

(730) Innehaver: Degussa AG, 9, Weissfrauenstrasse, D-
60311 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dental materials, in particular dental alloys and
low fusing dental ceramics as veneering material.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685312
(151) Int. reg. dato: 31.12.97

(540)

ROYAL AMBIENCE
(730) Innehaver: Lameirinho- Industria-Textil SA,
Lugar do Lameirinho, Selho, Sao Jorge, 4810 Guimaraes,
PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Sheets; adjustable sheets; pillow shams; curtains
of textile or plastic materials; net curtains; table cloths
(not of paper); serviettes (made of textile material); table
runners; eiderdown covers; eiderdowns (coverlets of
down); sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes).

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: PT, 08.08.97, 325 567

(111) Int. reg. nr.: 685318
(151) Int. reg. dato: 29.12.97

(540)

(730) Innehaver: J.C. Hempel’s Skibsfarve-Fabrik A/S,
Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Paints, including primers and sealers, emulsion
paints, textured paints, paints with special effects, fillers
namely pastes and paints for cavities and repair for
painting purposes, varnishes and lacquers, enamels, wood
preservatives, thinners for lacquers and paints.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DK, 21.07.97, VA 3670/1997
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(111) Int. reg. nr.: 685332
(151) Int. reg. dato: 26.11.97

(540)

RONOZYME
(730) Innehaver: F Hoffmann-La Roche AG, 124,
Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Additives for feedstuffs containing enzymes,
included in this class.

Gazette nr.: 5/98

(111) Int. reg. nr.: 685334
(151) Int. reg. dato: 25.09.97

(540)

IPT
(730) Innehaver: Wampfler AG, 27+33, Rheinstrasse,
D-79576 Weil am Rhein-Märkt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metal building materials, materials of metal for
railway tracks.
KL. 7: Elevators.
KL. 9: Electric apparatus and instruments for heavy
current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control; electric
apparatus and instruments for light current engineering;
namely the fields of telecommunication, high frequency
and regulation; supply equipment for electric current and
electric energy.
KL. 12: Vehicles, namely land, air and water vehicles;
apparatus for locomotion by land, air or water, namely
cable railways, rack railways, monorails, overhead
conveyors, street cable cars, air funiculars, vehicles for
moving and transporting people, goods handling rail-
ways.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 16.04.97, 397 16 844

(111) Int. reg. nr.: 685428
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Eckes-Granini GmbH & Co KG, 6,
Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Orange juice.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685429
(151) Int. reg. dato: 15.01.98

(540)

BIOCARE
(730) Innehaver: Saric International SA, 147, avenue
François-Arago, F-92000 Nanterre, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Management software packages for biology
laboratories.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: FR, 17.07.97, 97687598
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(111) Int. reg. nr.: 685432
(151) Int. reg. dato: 20.08.97

(540)

MASTIFF
(730) Innehaver: Muz Motorrad- und Zweiradwerk
GmbH, 30-35, Alte Marienberger Strasse, D-09405
Zschopau-Hohndorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soap, cleaning and polishing preparations,
degreasing and abrasive products, detergents and
bleaching preparations.
KL. 7: Starters, exhaust mufflers, fans and cylinders for
road vehicle engines.
KL. 12: Road vehicles, in particular motorcycles; parts of
road vehicles; brakes, frames, parts of frames, blinkers,
horns; gearboxes, clutch mechanisms, engines and drive
belts for road vehicles; seat for two-wheel vehicles;
motorcycle wheels; scooters, electrical scooters, bicycle,
tricycles also with a motor, tyres, rims.
KL. 14: Watches and chronometrical instruments,
jewelry, precious stones, precious metals and alloys
thereof.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 25.02.97, 397 08 377

(111) Int. reg. nr.: 685434
(151) Int. reg. dato: 20.10.97

(540)

(730) Innehaver: Moravskoslezská vagónka a s, ul.
Butovická, 742 13 Studénka, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Forgings and pressed pieces, modular building for
housing purposes and technological buildings.
KL. 12: Rail vehicles for the transportation of people and
freight, parts and sub-assemblies of rail vehicles.
KL. 42: Research and development in the field of rail
vehicles.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685435
(151) Int. reg. dato: 19.09.97

(540)

(730) Innehaver: Gubor Schokoladenfabrik GmbH,
Neuenburger Strasse, D-79379 Müllheim/Baden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Chocolate and sugar confectionery, in particular
chocolate bars, also in the form of portions, also filled
with solid, liquid or creamy substances; praline sweets,
also filled with liquid substances, especially with wine
and spirits; chocolate bars, particularly filled bars, also
with caramel and/or walnuts and/or walnut pieces and/or
nougat and/or almond paste; bakery goods and pastries;
long-life bakery goods, also covered with chocolate or
glazed with fat, with or without walnut or almond pieces;
sugar goods; chocolate goods of various shapes, particu-
larly seasonal articles for Christmas and Easter of various
shapes, filled and not filled, especially figures and
assorted figures.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685445
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

SEGARD
(730) Innehaver: Knoll AG, Knollstrasse, D-67061
Ludwigshafen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 21.05.97, 397 22 858

(111) Int. reg. nr.: 685446
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

CYCLARA
(730) Innehaver: Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-
13353 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations, namely hormones.

Gazette nr.: 1/98
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RETTELSER

Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 51/98 ble reg. nr. 193965 kunngjort med feil
varefortegnelse i kl. 38. Registreringen kunngjøres på
nytt i dette NT, med ny innsigelsesperiode for kl. 38.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg. nr.: 39883

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 52354

(730) Innehaver: Chr. Augustinus Fabrikker A/S,
København, DK

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

(111) Reg. nr.: 53021

(730) Innehaver: Brown & Williamson Tobacco Corp,
P.O. Box 35090, Louisville, KY 40232, US

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

(111) Reg. nr.: 53411

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 54093

(730) Innehaver: Aktiebolaget Volvo, S-405 08
Göteborg, SE

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

(111) Reg. nr.: 55832

(730) Innehaver: Sinituote OY, Erkylän Kartano 50, SF-
05820 Hyvinkää, FI

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

(111) Reg. nr.: 56667

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 60644

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 61364

(730) Innehaver: Ansell Protective Products Inc, 400
Northridge Road, Atlanta, GA 30350, US

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

(111) Reg. nr.: 74992

(730) Innehaver: Ausimont SpA, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 75145

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 75771

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 75772

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg. nr.: 75796

(730) Innehaver: Peugeot Motor Co PLC, Aldmoor
House, P. O. Box 227, Aldmoor Lane, Coventry CV3
1LT, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 75809

(730) Innehaver: Louis Dobbelmann BV, Amsterdam,
NL

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

(111) Reg. nr.: 75882

(730) Innehaver: B.A.T. Nederland BV, Amsterdam, NL

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

(111) Reg. nr.: 76023

(730) Innehaver: Austin Nichols & CO INC, New York,
NY, US

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

(111) Reg. nr.: 76215

(730) Innehaver: Bridgestone Sports CO Ltd,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg. nr.: 76406

(730) Innehaver: Ashland Inc, Columbus, OH, US

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

(111) Reg. nr.: 77880

(730) Innehaver: Sterling-Winthrop Group LTD.,
Surbiton, Surrey, GB

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

(111) Reg. nr.: 78708

(730) Innehaver: Ashland Inc, Columbus, OH, US

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

(111) Reg. nr.: 81908

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 85811

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 97249

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 100457

(730) Innehaver: Papilio Trading AB, Box 14, S-501 02
Borås, SE

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

(111) Reg. nr.: 101236

(730) Innehaver: Kapnoviomichania ETHNOS-
GEORGIOS A. KERANIS A.E., Piraeus, GR

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

(111) Reg. nr.: 101270

(730) Innehaver: Bull HN Information Systems Inc,
Minneapolis, MN, US

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

(111) Reg. nr.: 101591

(730) Innehaver: Ampliform PTY LTD, Royal Park, AU

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

(111) Reg. nr.: 101835

(730) Innehaver: S. D. Warren Services Co, 225
Franklin Street, Boston, MA 02110, US

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

(111) Reg. nr.: 101862

(730) Innehaver: GM Etscheid Anlangen GmbH, Fritz
Haber-Strasse 1, D-53577 Neustadt/Wied-Fernthal, DE

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

(111) Reg. nr.: 103873

(730) Innehaver: Zajomve Sdruzene Podnikatelu
Chmelem V Zatci, Mostecka 2580, 438 19 Zatec, CZ

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

(111) Reg. nr.: 104862

(730) Innehaver: S. D. Warren Services Co, 225
Franklin Street, Boston, MA 02110, US

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

(111) Reg. nr.: 107445

(730) Innehaver: S. D. Warren Services Co, 225
Franklin Street, Boston, MA 02110, US

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

(111) Reg. nr.: 109010

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 110578

(730) Innehaver: Vallourec Mannesmann Oil & Gas
Germany GmbH, Rather Kreuzweg 106, D-40742
Düsseldorf, DE

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

(111) Reg. nr.: 112395

(730) Innehaver: Saramar LLC, DE, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg. nr.: 119264

(730) Innehaver: Nufarm HmbH & Co KG, St.-Peter
Strasse 25, A-4021 Linz, AT

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

(111) Reg. nr.: 123057

(730) Innehaver: The Stanley Works, 1000 Stanley
Drive, New Britain, CT 06053, US

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

(111) Reg. nr.: 124343

(730) Innehaver: The Stanley Works, 1000 Stanley
Drive, New Britain, CT 06053, US

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

(111) Reg. nr.: 124806

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 128406

(730) Innehaver: Refractaires et Concepts Ceramiques
France RC2 France, Pard d’Activites de Sologne, F-
41600 Lamotte Beuvron, FR

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

(111) Reg. nr.: 128485

(730) Innehaver: Ansell Protective Products Inc, 400
Northridge Road, Atlanta, GA 30350, US

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

(111) Reg. nr.: 128984

(730) Innehaver: Ansell Protective Products Inc, 400
Northridge Road, Atlanta, GA 30350, US

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

(111) Reg. nr.: 128985

(730) Innehaver: Ansell Protective Products Inc, 400
Northridge Road, Atlanta, GA 30350, US

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

(111) Reg. nr.: 133330

(730) Innehaver: Skandinavisk Tobakskompagni A/S:,
Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 134010

(730) Innehaver: Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Überseering 18, D-22297 Hamburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 134011

(730) Innehaver: Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Überseering 18, D-22297 Hamburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 134569

(730) Innehaver: Societe Civile Château Beychevelle, F-
33250 Saint-Julien Beychevelle, FR

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg. nr.: 134795

(730) Innehaver: Cardor Door AB, S-201 21 Malmö, SE

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

(111) Reg. nr.: 134851

(730) Innehaver: Carl Freudenberg, Weinheim, DE

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

(111) Reg. nr.: 135134

(730) Innehaver: Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Überseering 18, D-22297 Hamburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 135140

(730) Innehaver: R.J. Reynolds Tobacco CO., Winston-
Salem, NC, US

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

(111) Reg. nr.: 135168

(730) Innehaver: R.J. Reynolds Tobacco CO., Winston-
Salem, NC, US

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

(111) Reg. nr.: 135883

(730) Innehaver: Big Bang, Crolles, FR

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

(111) Reg. nr.: 135974

(730) Innehaver: Markwort Sporting Goods CO, St.
Louis, MO, US

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

(111) Reg. nr.: 136013

(730) Innehaver: Hugo Boss AG, Metzingen, DE

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

(111) Reg. nr.: 136230

(730) Innehaver: Decowell AB, Box 126, S-183 22
Täby, SE

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

(111) Reg. nr.: 137062

(730) Innehaver: Brown & Williamson Tobacco Corp,
P.O. Box 35090, Louisville, KY 40232, US

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

(111) Reg. nr.: 137338

(730) Innehaver: NFL Properties Europe, BV, Rijswijk,
NL

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

(111) Reg. nr.: 139604

(730) Innehaver: Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Überseering 18, D-22297 Hamburg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 141335

(730) Innehaver: Ameron International Co, Pasadena,
Ca, US

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

(111) Reg. nr.: 143351

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 145133

(730) Innehaver: Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Überseering 18, D-22297 Hamburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 148899

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 151493

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 153862

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 155279

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 155280

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 159363

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(111) Reg. nr.: 162180

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 167178

(730) Innehaver: Bong Suomi OY, Tesomankatu 33,
SF-33101 Tampere, FI

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

(111) Reg. nr.: 172221

(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5001 Bergen
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(111) Reg. nr.: 174775

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 174830

(730) Innehaver: Ansell Healthcare Products Inc,
Eatontown, NJ, US

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

(111) Reg. nr.: 177554

(730) Innehaver: Ralston Energy Systems SA, 8 Impasse
Colombelle - Case postale 230, CH-1218 Le Grand
Seconnex, CH

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

(111) Reg. nr.: 178682

(730) Innehaver: Ambrosio Velasco SA, 31263
Sicastillio (Navarra), ES

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

(111) Reg. nr.: 181707

(730) Innehaver: Bong Suomi OY, Tesomankatu 33,
SF-33101 Tampere, FI

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

(111) Reg. nr.: 188390

(730) Innehaver: Kåre Nybø og Liv Merete Alme Nybø,
Moseveien 14, 6011 Ålesund, NO

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

(111) Reg. nr.: 188410

(730) Innehaver: Cintamani Norway AS, Postboks 140
Kalbakken, 0902 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 190820

(730) Innehaver: Jan Becher Karlovarska Becherovka
a.s., Karlovy Vary, CZ

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

(111) Reg. nr.: 191509

(730) Innehaver: Cintamani Norway AS, Postboks 140
Kalbakken, 0902 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 192553

(730) Innehaver: Cintamani Norway AS, Postboks 140
Kalbakken, 0902 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 192837

(730) Innehaver: Texas Instruments Inc, P. O. Box
655474, Dallas, TX 75265, US

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

(111) Reg. nr.: 1898091

(730) Innehaver: Keyline Brands Ltd, Mountbarrow
House, 12 Elizabeth Street, London SW1W 9RB,
England, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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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.: 174147
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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.: 193033

Kunngj. i NT nr.: 45/98

(730) Innehaver: Perstorp AB, Perstorp, SE

Innsiger: KERMEL, Société en nom collectif, 20 Rue
Ampere, F-68000 Colmar, FR

(111) Reg. nr.: 193452

Kunngj. i NT nr.: 47/98

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

Innsiger: Kraft Jacobs Suchard SA, (Kraft Jacobs
Suchard AG), (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich, CH

(111) Reg. nr.: 193453

Kunngj. i NT nr.: 47/98

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

Innsiger: Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich, CH

(111) Reg. nr.: 193393

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Gundersen & Slettebø AS, Løkkeveien
126 A, 4007  Stavanger, NO

Innsiger: Time Warner Entertainment Co L.P., New
York, NY, US

(111) Reg. nr.: 193458

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN, US

Innsiger: SmithKline Beecham Biologicals SA, Rue de
L’ Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(111) Reg. nr.: 679045

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Dr. Gerhard Mann Chemisch-
pharmazeutische Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm
165-173, D-13581 Berlin, DE

Innsiger: The Wellcome Foundation Ltd, 183-193
Euston Road, London NW1 2BP, England, GB

(111) Reg. nr.: 194101

Kunngj. i NT nr.: 51/98

(730) Innehaver: R. F. Domestic Import AB,
Skeppsbron 16, S-111 30 Stockholm, SE

Innsiger: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16, 0580
OSLO, NO

(111) Reg. nr.: 194100

Kunngj. i NT nr.: 51/98

(730) Innehaver: R. F. Domestic Import AB,
Skeppsbron 16, S-111 30 Stockholm, SE

Innsiger: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16, 0580
OSLO, NO

(111) Reg. nr.: 193273

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225,
D-70546 Stuttgart, DE

Innsiger: Canal+ SA, Paris, FR
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg. nr.: 172620

(730) Innehaver: Computer 2000 Sweden AB, Spånga,
SE

Innsiger: Playboy Enterprises Inc, Chicago, IL, US

KL. 16: Trykksaker, aviser og magasiner, tidsskrifter.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

 (111) Reg. nr.: 173523

(730) Innehaver: Pharmachemie BV, Haarlem, NL

Innsiger: Astra AB, S-151 85 Södertälje, SE

KL. 5: Farmasøytiske preparater.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 175267

(730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB,
Stockholm, SE

Innsiger: Guess?, Inc, 1444 South Alameda Street, Los
Angeles, CA, US

KL. 14: Hele klassen.
KL. 18: Hele klassen.
KL. 25: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 175985

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

Innsiger: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

KL. 5: Medisinske og kirurgiske plaster og
forbindingsstoffer; medisinske sårfyllemidler.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 179580

(730) Innehaver: W-Troye Agenturer AS,
Damsgårdsveien 165, 5031  LAKSEVÅG, NO

Innsiger: Göteborg Kex AB, 442 00 Kungälv, SE

KL. 29: Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 180568

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

(730) Innehaver: Britvic Soft Drinks Ltd, Chelmsford,
Essex, GB

Innsiger: Anheuser-Busch Inc, St. Louis, MI, US

KL. 30: Hele klassen.
KL. 32: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes, men med
unntaksanmerkning

(111) Reg. nr.: 181112

(730) Innehaver: Franois Van Obbergen, Carlucet, FR

Innsiger: EMC Corp, Hopkinton, MA, US

KL. 3: Hele klassen.
KL. 4: Hele klassen.
KL. 5: Hele klassen.
KL. 9: Hele klassen, unntatt datamaskinprogrammer
innregistrert på databærere for elektronisk
postkommunikasjon mellom stordatamaskiner, mellom
stordatamaskiner og personlige datamaskiner, og mellom
personlige datamaskiner og stordatamaskiner.
Datamaskiner, databehandlingsapparater og
-innretninger, datamaskin periferiutstyr.
KL. 12: Hele klassen.
KL. 25: Hele klassen.
KL. 30: Hele klassen.
KL. 35: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes
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