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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.: 193897 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807051 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Microtek International Inc, Hsinchu,
Taiwan 30077. CD, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB-maskinvare, -programvare og
dataprogrammer for oppfanging av bilder, digitale
kameraer; utstyr for oppfanging av stillbilder, utstyr for
oppfanging av bilder i bevegelse; utstyr for opptak av
film; EDB maskinvare, -programvare og dataprogrammer
for bildebehandling, design, optimalisering, forvaltning,
ledelse og publisering; EDB-maskinvare, -programvare
og dataprogrammer for videopost og videokonferanse-
applikasjoner, enten fremskaffet fra globalt datanettverk
eller ved andre virkemidler; videopost- og
videokonferansesystemer; magnetbånd og magnetiske og/
eller optiske disketter inneholdende lyd- eller video-
opptak; signal, tegn- og datalagringsmedia; deler og
tilbehør til alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 1999.02.15

(111) Reg. nr.: 193898 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807052 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Microtek International Inc, Hsinchu,
Taiwan 30077. CD, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB-maskinvare, -programvare og
dataprogrammer for oppfanging av bilder, digitale
kameraer; utstyr for oppfanging av stillbilder, utstyr for
oppfanging av bilder i bevegelse; utstyr for opptak av
film; EDB maskinvare, -programvare og dataprogrammer
for bildebehandling, design, optimalisering, forvaltning,
ledelse og publisering; EDB-maskinvare, -programvare
og dataprogrammer for videopost og videokonferanse-
applikasjoner, enten fremskaffet fra globalt datanettverk
eller ved andre virkemidler; videopost- og
videokonferansesystemer; magnetbånd og magnetiske og/
eller optiske disketter inneholdende lyd- eller video-
opptak; signal, tegn- og datalagringsmedia; deler og
tilbehør til alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 1999.02.15
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(111) Reg. nr.: 195374 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19947044 (220) Inn dato: 12.12.1994

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: NABISCO IBERIA, S.L., Montornes
del Valles, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Gelatin for bruk i næringsmidler, geléer,
syltetøy, melk og meieriprodukter.
KL. 30: Kaffe, te, bakepulver; bakverk, kakedeig og
konditorvarer i form av dessertmikser og kakemikser;
gjær.
KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer; ikke-alkoholholdige
drikker og andre preparater for fremstilling av drikker.

(300) Prioritet: ES, 09.08.94, 1.917.560
ES, 15.09.94, 1.912.298
ES, 28.09.94, 1.923.393

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195375 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19955466 (220) Inn dato: 05.09.1995

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195376 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19955776 (220) Inn dato: 19.09.1995

(540)

MODUM STIGEN
(730) Innehaver: Modum System Stiger AS, c/o Anders
Kværner Svendsen, Postboks 885 Sentrum, NO

(740,750) Fullmektig: Anders Kværner Svendsen,
Postboks 885 Sentrum, 0104  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Hele klassen.
KL. 9: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195377 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19956140 (220) Inn dato: 04.10.1995

(540)

NOREMA
(730) Innehaver: Norema AS, Postboks 75, 1473 Skårer,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, skogbruk
og hagebruk; ubearbeidete syntetiske harpikser;
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 9: 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; deler,
komponenter og tilbehør til de forannevnte varer (ikke
opptatt i andre klasser).
KL. 13: Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker; deler, komponenter og
tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter; deler, komponenter og
tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler, komponenter og
tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195378 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19960500 (220) Inn dato: 25.01.1996

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Verpoorten GmbH & Co KG, 1,
Postdamer Platz, D-53119 Bonn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195379 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19961583 (220) Inn dato: 08.03.1996

(540)

KORDES’ ROSE
PASADENA

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

(730) Innehaver: W. KORDES SÖHNE Rosenschulen
GmbH & Co KG, D-25365 Klein Offenseth-
Sparrieshoop, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Levende planter og naturlige blomster, roser og
roseplanter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195380 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19962255 (220) Inn dato: 01.04.1996

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker;
konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som
næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av
korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te,
kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig
fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av
slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter
fremstilt av mel eller korn og inneholdende
smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter
fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt
av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter,
poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade,
kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige
retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris
eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter;
spiseis, iskrem og fryste søtsaker; unntatt tyggegummi
(ikke for medisinsk bruk).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195381 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19962473 (220) Inn dato: 16.04.1996

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Ingeniørfirmaet Abiko Norsk AS,
Bernt Ankersgt. 4, 0183  OSLO, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Loddfrie kabelforbindelser.
KL. 7: Mekanisk, hydraulisk, elektrisk og luftdrevne
kontaktpresningsverktøy, avisoleringsverktøy og
kappeverktøy.
KL. 8: Hånddrevne kontaktpresningsverktøy,
avisoleringsverktøy og kappeverktøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195382 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19963055 (220) Inn dato: 13.05.1996

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Monteringsautomater (maskiner), roboter
(maskiner), deler av de forannevnte varer.
KL. 9: Flyreguleringsinnretninger, flyregulatorer;
navigasjons- og referanseinnretninger,
flystyreinnretninger; følere, nemlig optiske og akustiske
følere, dybdefølere, trykkdifferansefølere;
aksellerasjonmålere; gyroer, såsom nordsøkende gyroer,
merdiangyroer, ringlasergyroer, fibergyroer,
vendegyroer; gyrostabiliserte horisonter; målsøkerutsyr,
elektroniske regulatorer, drivverksregulatorer, måle-,
kontroll-, test- og signalinnretninger og -instrumenter;
regnemaskiner, skjermregnemaskiner;
monteringsautomater (unntatt maskiner), roboter (unntatt
maskiner); deler av de forannevnte varer.
KL. 10: Kirurgiske og legeinstrumenter og apparater;
deler av de forannevnte varer.
KL. 11: Belysnings- og kjøleinnretninger; deler av de
forannevnte varer.
KL. 13: Ubemannede og elektronisk styrte styrbare
flyvelegemer og flyvelegemer, styrbare prosjektiler,
styrersystemer for slike varer, såsom søkehoder,
målsøkehoder, infrarødsøkehoder, laser- søkehoder,
rorstyreinnretninger, stillinnretninger og
treghetsreferanseinnretninger; deler av de forannevnte
varer.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195383 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19964035 (220) Inn dato: 02.07.1996

(540)

ENDOFIX
(730) Innehaver: Smith & Nephew Inc, Largo FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og
instrumenter; instrumenter og apparater for fiksering av
sener og ledd, deler og tilbehør til alle ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195384 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19964841 (220) Inn dato: 14.08.1996

(540)

DURO
(730) Innehaver: Duro Sweden AB, S-801 32 Gävle, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser og lakker;
treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidede naturlige harpikser; bladmetaller og
metallpulvere for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere: midler til fjerning av tapet; oljekitt, vinduskitt;
overflatebelegningsmateriale (malinger) og
sparkelmasser.
KL. 19: Byggematerialer (ikke av metall); stive rør (ikke
av metall ) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, tjære
og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter og minnesmerker (ikke av metall).
KL. 24: Vevde stoffer; sengelinnet; bordduker (ikke av
papir); ansiktsservietter av tekstil, badlinnet unntatt klær;
bannere; faner og standarter, ikke av papir; biljardduk;
bomullstøy; brokadestoffer, stoff for dameundertøy;
duntepper; dørforheng; filt; filtreringsmateriale (tekstil);
flagg, ikke av papir; flanell; fôr (tekstil); gardiner av
tekstiler eller plast; gas (tekstil); glassfiberstoffer for
tekstilformål; håndklær, av tekstiler; husholdningslinnet;
putevar; myggnett; møbelstoffer og møbeltrekk;
lommetørklær av tekstil; rullegardiner av tekstil; fløyel;
silduker; skinnimitasjoner; tekstiler; tekstilmaterialer;
toaletthansker; filler; trykkduker av tekstil; vaskekluter;
veggkledninger av tekstil; tekstiltapeter.
KL. 27: Tepper, ryer og gulvbelegg av tekstil, linoleum;
isolerende gulvbelegg; veggkledninger, ikke av tekstil;
tapeter, ikke av tekstil; badematter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195385 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19965735 (220) Inn dato: 24.09.1996

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: TV 1000 Norge AS, Postboks 6154
Etterstad, 0602 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195386 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19965790 (220) Inn dato: 26.09.1996

(540)

EXACT
(730) Innehaver: Chr. Hansen A/S, Hørsholm, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Bakteriologiske preparater, andre enn for
medisinsk eller veterinær bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195387 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19965835 (220) Inn dato: 27.09.1996

(540)

(730) Innehaver: Luxo AS, Postboks 60 Manglerud,
0612 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195388 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19967459 (220) Inn dato: 22.11.1996

(540)

POPPIN CANDY
(730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Postboks 160, 1324
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195389 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19970112 (220) Inn dato: 06.01.1997

(540)

LIA
(730) Innehaver: Innogenetics NV, B-9052 Gent, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter; diagnostiske produkter
for medisinsk bruk; hygieniske produkter; stoffer for
medisinsk bruk.

(300) Prioritet: BX, 09.07.96, 081315

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195390 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19971312 (220) Inn dato: 17.02.1997

(540)

SUNRIGHT
(730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Solbruningspreparater og solfiltreringspreparater,
nemlig kremer og akseleratorer
(solbruningsfremskyndingsmidler).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195391 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19971875 (220) Inn dato: 06.03.1997

(540)

TAM
(730) Innehaver: Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 Luglio
1944, 1, I-24044 Dalmine, IT

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

(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 (isenkram-varer); metallrør,
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195392 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19972467 (220) Inn dato: 25.03.1997

(540)

IT’S ALL WITHIN YOUR
REACH

(730) Innehaver: AT&T Corp, 32 Avenue of the
Americas, New York, NY 10013-2412, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefoner, telefonsvaremaskiner, tråd/snorløse
telefoner, steduavhengige telefoner nemlig trådløse og
cellulære telefoner.
KL. 36: Kredit-, debit- og kontantkorttjenester.
KL. 38: Telekommunikasjons telefonkorttjenester;
telekommunikasjonstjenester nemlig elektronisk
overføring av tale, data, video, faksimile og informasjon;
telekommunikasjon nemlig lokale, fjernvalg og
internasjonale tale-, tekst-, faksimile-, video- og
datatelekommuniksjonstjenester; rammerelétjenester;
virtuelle nettverk telekommunikasjonstjenester;
elektroniske post-, talepost og beskjedtjenester; sending
av datapakker via et telekommunikasjonsnettverk til en
fjern lokasjon; datastyrt overføring av beskjeder og
bilder; audio- og videotelekonferansetjenester; tale-,
tekst-, faksimile-, video- og
datatelekommunikasjonstjenester for private linjer;
ISDN-telekommunikasjonstjenester; overføring av tale,
tekst, faksimile, video og data via satellitt-, jord- og
undersjøisk telekommunikasjonsledd;
fjernsynsoverføringstjenester; 800-
telekommunikasjonstjenester; 900-
telekommunikasjonstjenester; svitsjede tale-, data-, video
og multimediatjenester; ATM-tjenester; VSAT-tjenester;
steduavhengig personlige kommunikasjonstjenester
omfattende mobil-, tale-, data- og faksimiletjenester;
fremskaffelse av telekommunikasjonsnettverkstjenester
for andre for å gjøre dem istand til å vise innhold på
verdensomfattende globale datanettverk, andre
datanettverk, on-linetjenester og bulletintavler.
KL. 42: Fremskaffelse av tilgang til
verdensomspennende globale datanettverk, andre
datanettverk, on-linetjenester og bulletintavler;
fremskaffelse av tilgang til on-line informasjonstjenester.

(300) Prioritet: US, 10.02.97, 75/239659
US, 10.02.97, 75/239658
US, 21.02.97, 75/245,212

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195393 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19972468 (220) Inn dato: 25.03.1997

(540)

AT&T.IT’S ALL WITHIN
YOUR REACH

(730) Innehaver: AT&T Corp, 32 Avenue of the
Americas, New York, NY 10013-2412, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefoner, telefonsvaremaskiner, tråd/snorløse
telefoner, steduavhengige telefoner nemlig trådløse og
cellulære telefoner.
KL. 36: Kredit-, debit- og kontantkorttjenester.
KL. 38: Telekommunikasjons telefonkorttjenester;
telekommunikasjonstjenester nemlig elektronisk
overføring av tale, data, video, faksimile og informasjon;
telekommunikasjon nemlig lokale, fjernvalg og
internasjonale tale-, tekst-, faksimile-, video- og
datatelekommunikasjonstjenester; rammereletjenester;
virtuelle nettverk telekommunikasjonstjenester;
elektroniske post-, talepost og beskjedtjenester; sending
av datapakker via et telekommunikasjonsnettverk til en
fjern lokasjon; datastyrt overføring av beskjeder og
bilder; audio- og videotelekonferansetjenester; tale-,
tekst-, faksimile-, video- og
datatelekommunikasjonstjenester for private linjer;
ISDN-telekommunikasjonstjenester; overføring av tale,
tekst, faksimile, video og data via satellitt-, jord- og
undersjøisk telekommunikasjonsledd;
fjernsynsoverføringstjenester; 800-
telekommunikasjonstjenester; 900-
telekommunikasjonstjenester; svitsjede tale-, data-, video-
og multimediatjenester; ATM-tjenester; VSAT-tjenester;
steduavhengig personlige kommunikasjonstjenester
omfattende mobil-, tale-, data- og faksimiletjenester;
fremskaffelse av telekommunikasjonsnettverkstjenester
for andre for å gjøre dem istand til å vise innhold på
verdensomfattende globale datanettverk, andre
datanettverk, on-linetjenester og bulletintavler.
KL. 42: Fremskaffelse av tilgang til
verdensomspennende globale datanettverk, andre
datanettverk, on-linetjenester og bulletintavler;
fremskaffelse av tilgang til on-line informasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195394 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19972752 (220) Inn dato: 07.04.1997

(540)

MAGNUM EXPOXY
REPAIR SYSTEMS

(730) Innehaver: Versachem Corp, 6643 42nd Terrace
North, West Palm Beach, FL 33407, US

(740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga DA,
Inger Kjersti Dørstad v/Ellen-Katrine Thrap-Meyer,
Postboks 2338 Solli, 0201  OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelig
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk, ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding, kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler,
garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195395 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19973090 (220) Inn dato: 16.04.1997

(540)

(730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Altenmarkt,
AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sports-, turn- og lekeapparater; rulleskøyter,
bladrulleskøyter, ski (parski), snøbrett (monoski),
skikjelker, sportskjelker og skistaver; deler til alle de
forannevnte varer; poser, overtrekk, hylstere og bokser
tilpasset ski, snøbrett og skistaver; bindingsfutteraler,
skivoks samt redskaper til å påføre skivoks.

(300) Prioritet: AT, 20.11.96, AM 6251/96

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195396 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19974872 (220) Inn dato: 20.06.1997

(540)

CHIRON
(730) Innehaver: Chiron Corp, Emeryville, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oppløsninger for lagring av hornhinner;
viskoelastiske oppløsninger for bruk i øyenkirurgi;
intraokulære tamponeringer i flytende form og gassform
for bruk i øyenkirurgi; irrigasjonsoppløsninger for bruk i
øyenkirurgi; diagnostiske reagenser; sett inneholdende
diagnostiske reagenser for in vitro medisinsk bruk;
farmasøytiske preparater; hormoner; peptider for
medisinsk bruk; profylaktiske og terapeutiske vaksiner;
ensymer for medisinsk bruk; nukleinsyrer; adjuvantia;
antigener; genleveringstransportører for innføring av
genetisk materiell i celler for å hindre eller behandle
lidelser; kjemiske kontrollmidler for bruk med medisinsk
diagnostisk utstyr; kalibreringssikrende kjemikalier for
bruk med medisinsk diagnostisk utstyr.
KL. 9: Laboratorieutstyr og deler og komponenter
derfor; utstyr for å kalibrere laboratorieutstyr;
mikroskoper for a kalibrere kirurgiske instrumenter;
luminometere; varmeapparater for bruk i laboratorier;
phacoemulgeringsapparater; tykkelsesmålere
(pachymetere); automatisert kjemisk analyseutstyr;
prøverør; reagensbeholderlokk; skåler; automatisert
fluidprøvetakingsutstyr for bruk ved laboratorieprøver;
automatisert kjemiluminiscerende diagnostisk
prøveutstyr; maskinvare og programvare for
datamaskiner til bruk for kvalitetskontroll av
laboratorieutstyr og for datainnsamling om
laboratorieutstyr, analyser, transmisjon og rapportering;
datamaskin-programvare for bruk i peptidsyntese;
datamaskin-programvare for bruk ved analysering av
DNA-data; spektrofotometere; tetthetsmålere, pulstellere,
samt registreringsapparater for bruk dermed;
biomedisinske sensorer, utstyr for maling av optisk tetthet
og registreringsapparater for bruk dermed.
KL. 10: Intraokulære linser; innføringsanordninger for
intraokulære linser; intracorneale implantater; corneale
beskyttere; kunstige øyne;
glaukomadreneringsanordninger; irisdiafragma;
implanterbare medisinske anordninger for frigjøring av
farmasøytika; lasere for medisinsk og kirurgisk bruk og
kalibreringsplater derfor; kirurgiske instrumenter
inklusive slike for oftalmisk kirurgi;
phacoemulgeringsapparater; tykkelsesmålere
(pachymetere); keratomer; steriliseringsbrett; kirurgiske
kleder; diamantkniver for bruk i øyenkirurgi; oftalmiske
kirurgiske maskiner og deler og tilbehør dertil; slanger og
rør, kirurgiske spisser og kirurgiske håndinstrumenter og
håndinstrumenthylser for bruk med oftalmiske kirurgiske
maskiner; automatisert medisinsk laboratorieutstyr,
inklusive medisinsk diagnostisk utstyr, samt deler og
tilbehør dertil; utstyr for å kalibrere medisinsk
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laboratorieutstyr, inklusive medisinsk diagnostisk utstyr;
automatisert kjemiluminiscerende diagnostisk testutstyr;
automatisert utstyr for analyse av blod, urin og andre
vevsprøver; blodtrykksutstyr; medisinske sprøyter; blod-,
urin- og vevsprøve-oppsamlingsanordninger; elektroder
for bruk i elektrokjemiske analyse av blod, urin og andre
vevsprøver; ampulladaptere for bruk på medisinsk
diagnostisk utstyr.
KL. 40: Peptidfremstillingstjenester for andre;
farmasøytisk produksjonstjenester for andre.
KL. 42: Blodprøvetestingstjenester; konsultasjoner,
nemlig vurdering av nøyaktigheten av laboratorieutstyr
og laboratorieprøveresultater; konsultasjoner, nemlig å gi
assistanse ved utvelgelse og betjening av
laboratorieutstyr; tjenester tilknyttet
legemiddellitteraturforskning og -innhenting;
peptidforsknings og -utprøvningstjenester;
forskningstjenester på områdene bioteknologi og
farmasøytiske preparater; statistiske analysetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195397 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19975026 (220) Inn dato: 24.06.1997

(540)

(730) Innehaver: David S. Smith Packaging Ltd, 16
Great Peter Street, London SW1P 2BX, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Emballasje, emballasjematerialer; beholdere,
bokser og esker herunder beholdere, bokser og esker
laget av papir og papp; plastmaterialer for emballasje;
papir; papp; korrugert papir og papp til bruk i emballasje;
tredobbelt korrugerte kartonger til bruk i emballasje; og
esker, bokser og beholdere laget av tredobbelt korrugerte
kartonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195398 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19976430 (220) Inn dato: 12.08.1997

(540)

ASPREY
(730) Innehaver: Asprey Group Ltd, London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymer; velluktende toalettvann; ikke-
medisinske toalettpreparater; kosmetikk; såper; eteriske
oljer; hårvann, hårpreparater; hårfjerningsmidler;
toalettartikler; ikke-medisinske vaske- og rensepreparater
for personlig hygiene; pudderkvaster; toalettprodukter
mot transpirasjon, deodoranter; tannpussemidler;
potpurri; preparater for badet.
KL. 8: Knivsmedvarer (andre enn kirurgiske); bokser og
etuier for knivsmedvarer; kniver, gafler og skjeer;
manikyr- og pedikyrsett (solgt komplette); neglfiler,
neglklippere, neglsakser, neglpolerere; pennekniver;
håndverktøy; barberredskaper; barberkniver;
håndredskaper for kjøkkenbruk; sakser.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
KL. 14: Artikler av edle metaller eller overtrukne eller
belagt hermed; juvelérvarer, smykker og
smykkeimitasjoner; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer; edle stener;
statuer; mansjettknapper; slipsnåler.
KL. 16: Skrivepapir og konvolutter solgt i sett;
avtalekort; memoranda; bøker; notisbøker; visittkort;
innbydelseskort, skrivemapper; skrivebordssett bestående
av skrivesaker og/eller papirvarer; spillkort; penner;
blyanter; skriveoppsatser; brevåpnere; penneskaft;
penneholdere; blyantholdere; pennebrett; bokmerker;
notatblokker; trekkpapir; binders og hefteklemmer for
papir; dokumentholdere; segl, stempler; trykksaker,
trykte publikasjoner, dagbøker, almanakker; fotografier,
fotoalbum; materialer for innpakning og emballasje;
merkelapper for gaver; brevkurver; pennestativer;
papirkniver; plakater; artikler til bruk for kunstnere;
skrivemaskiner: etuier og futteraler for sjekkhefter og
pass, alle laget av lær.
KL. 18: Artikler av lær eller av lærimitasjoner;
bagasjeartikler; kofferter; reisevesker; dokumentmapper;
dokumentkofferter; porteføljevesker for dresser;
håndvesker; pengepunger; lommebøker; bandolærremmer
av lær; hundehalsbånd og hundebånd; kosmetikkofferter;
kortetuier; seddelbøker; nøkkelpunger; sekker og vesker
av lær; paraplyer; parasoller; jaktstokker, jaktstoler;
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer;
vaskesekker; slipsetuier; ransler, vesker.
KL. 20: Møbler; billedrammer; speil; smykkeskrin, ikke
av edelmetall eller overtrukne hermed; håndspeil; kurver;
artikler laget av tre, voks, gips, plast, kork, kurvflettverk,
skall og skjell, rotting og perlemor; vifter for personlig
bruk; sigar- og sigarettesker og -bokser, ikke av
edelmetall.
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KL. 21: Teserviser, kaffe- og middagsserviser;
cocktailristere; porselenvarer; glassvarer; porselen,
steintøy og pottemakervarer; børster, kammer,
pleieartikler; klesbørster; korketrekkere; flaskeåpnere;
lommelerker; krystall; lysestaker; små husholdnings- og
kjøkkenredskaper og -beholdere; duftflasker og -vaser,
ikke av edelmetall eller overtrukne hermed; tannpirkere;
picnickurver; statuetter; svamper for husholdningsbruk.
KL. 25: Klær; skjerf, sjal; fottøy, støvler, sko, tøfler,
sandaler; hodeplagg; pannebånd, hodebånd; armbånd
(bekledning); belter; slips.
KL. 28: Leker; spill; leketøy; golfbager;
kinaputtbonbonger og juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; næringsmidler laget
av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer og meieriprodukter; syltetøy; spiselige oljer og
fett; fruktkonserves, grønnsakkonserves og pikkels.
KL. 30: Bakverk og bakervarer for ernæring, paier og
terter, alle inneholdende kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt
eller grønnsaker; kaffe, te, kakao, kaffeessenser og
kaffeekstrakter; småretter; næringsmidler av korn for
menneskeføde, brød, kjeks, kaker, bakverk,
konditorvarer, ikke-medisinske konfektyrer, honning,
sirup, sennep, sauser, krydderier, krydder; sjokolade.
KL. 33: Brennevin; champagne; viner; likører; cider.
KL. 34: Lightere for røkere; skrin, bokser og etuier for
sigarer og sigaretter; sigarmunnstykker,
sigarettmunnstykker; askebegre; fyrstikkbokser;
tobakkskrukker, ikke av edelmetall; piperensere;
pipeskraper; sigarkniver; pyroforiske lightere for røkere
og deler og tilbehør derfor; sigaretter, tobakk, sigarillos,
sigarer, piper.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195399 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978132 (220) Inn dato: 06.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Lindab AB, S-269 82 Båstad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Rør og kanaler av metall eller hovedsakelig av
metall, med eller uten tetninger, med eller uten isolasjon
for bruk i ventilasjons-, oppvarming-,
luftkondisjonerings- og utsugningsanlegg; tilbehør til
disse varer nemlig T-rør, lyddempende rør, rørskjøter,
bøyete rør, innløpsrør, nipler, muffer og  forlengelsesrør;
tilbehør av metall for slanger, nemlig overgangsstykker;
rør og ledninger av metall; spjeld, forlengelsesrør og
opphengningsanordninger av metall eller hovedsakelig av
metall for forannevnte varer; deler til samtlige
forannevnte varer.
KL. 11: Ventilasjons-, oppvarmings-,
luftkondisjonerings- og utsugningsanlegg; deler og
tilbehør til forannevnte anlegg, særlig rør, ledninger,
pakninger, filtre, spjeld, forlengelsesrør og
opphengningsanordninger for slike anlegg.

(300) Prioritet: FI, 04.04.97, T199701381

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195400 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978154 (220) Inn dato: 06.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd,
Bridgetown, BB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Tjenester relatert til båtutleie, arrangering av
cruise, drift av marinaer; drift av turistkontorer og
reisebyråer; arrangering av turer, eskorte av reisende,
transport av reisende; drift av garasjer, utleie av
parkeringsplasser, bilparkering, bilutleie.
KL. 41: Organisering av fritids-, underholdnings- og
sportstilbud; kino-, teater-, konsert- og andre
underholdningstjenester; organisering av trenings- og
helseklubbtilbud og aktiviteter relatert dertil;
kunstgalleritjenester; organisering av kasinotilbud;
organisering av utdannelses- og forelesningstilbud og
instruksjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195401 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19978317 (220) Inn dato: 10.10.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Grace, Kennedy & Company Ltd, 73
Harbour Street, Kingston, Jamaica, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Grønnsaker, frukt, kjøtt, fjærfe, fisk og sjømat,
alle disse produktene i form av ekstrakter, supper, geléer,
puréer, masser, konserver, ferdiglagde matretter og frosne
eller tørkede konserver så vel som ferske eller
hermetiserte; kokosmelk; kokoskrem; tørkede ferdige
suppeblandinger; tørkede erter og bønner; syltetøy; egg;
melk, ost og andre meieriprodukter, melkeerstatninger,
spiselige oljer og fett; proteinprodukter for mat.
KL. 30: Kaffe og kaffeekstrakter; kaffeerstatninger og
ekstrakter av kaffeerstatninger; te og teekstrakter; kakao
og preparater basert på kakao; sjokolade, konfekt,
sukkertøy; sukker; bakeprodukter, kaker; desserter,
puddinger; iskrem, produkter for fremstilling av iskrem;
honning og honningerstatninger; ris og kornprodukter,
matvarer basert på ris eller korn; mel, maismel; aroma-
eller krydder-produkter for mat; majones;
krydderblandinger, nemlig ferdiglagde sauser, brune
sauser, peppersauser, sterke sauser, fruktsauser, chutney
og ketchup.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195402 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979156 (220) Inn dato: 03.11.1997

(540)

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

(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: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195403 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979159 (220) Inn dato: 03.11.1997

(540)

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

(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: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195404 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979288 (220) Inn dato: 05.11.1997

(540)

LIGHTLIFE
(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Elektriske lommelykter.

(300) Prioritet: BX, 26.06.97, 896264

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195405 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 19979977 (220) Inn dato: 27.11.1997

(540)

(730) Innehaver: Bord Failte Eireann, Baggot Street
Bridge, Dublin 2, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til
veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning,
livredning og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder;
magnetiske og optiske databærere; grammofonplater;
opptaksdisker; lyd- og billedopptak i form av disker,
bånd og tråder; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; dataprogrammer innregistrerte
på databærere; kino- og fjernsynsfilmer klare for
fremvisning; eksponerte filmer; videobånd og -disker;
audiobånd og -disker; publikasjoner i elektronisk form
levert fra databaser og/eller fra anlegg og innretninger
tilbudt/tilgjengelig på globale nettverk, herunder
nettsider; deler, komponenter, tilbehør, utstyr,
reservedeler og elementer til de forannevnte varer.
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler, komponenter,
tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og/
eller husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer;
publikasjoner, bøker, magasiner (tidsskrifter).
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer.
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,
pottemakervarer og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper;
kjøkkenhåndklær; håndklær; bordbrikker, -duker, -løpere
og -servietter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer; nåler, andre enn juvelérvarer og
bijouteri; strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler, komponenter, tilbehør, utstyr,
reservedeler og elementer til de forannevnte varer.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
safter og andre preparater for fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; lightere
for røkere.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
markedsføring.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
opplysning og informasjon i spørsmål angående
telekommunikasjon; informasjonstjenester, nemlig
spredning av informasjon via datanettverk og/eller over
det globale nettverk; telekommunikasjon av informasjon.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; turistbyråer (unntatt hotell
og pensjonatreservering); opplysnings- og
informasjonstjenester relatert til reiser og turisme.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser,
kongresser, seminarer og symposium; organisering og
ledelse av utstillinger for kulturelle og/eller
utdannelsesformål; film- og videoproduksjon; produksjon
av radio- og fjernsynsprogrammer; tilveiebringelse og
fremskaffelse av informasjon relatert til utdannelse.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk, hygienisk og
skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks-,
landbruks- og skogbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; reservering av innkvartering; hotell- og
restauranttjenester; informasjons- og opplysningstjenester
relatert til bevertning og tilbringing av mat og drikke og/
eller midlertidig innkvartering og/eller reservering av
innkvartering; fremskaffelse og tilveiebringelse til andre
av informasjon relatert til pris, tilgjengelighet og
spesifikasjon av varer og tjenester; globale
nettverkstjenester.

(300) Prioritet: IE, 30.05.97, 97/1978

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195406 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710014 (220) Inn dato: 28.11.1997

(540)

CARRERA
(730) Innehaver: Carrera Century Toys GmbH, Fürth,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Verktøy for bygging av modeller.
KL. 9: Batterier for leker, TV-spill og dataspill, spesielt
elektroniske videospill, også i form av billøpsspill.
KL. 11: Kinesiske lykter.
KL. 13: Fyrverkeri.
KL. 16: Litteratur om modellbygging, litteratur om
jernbaner, biler og bilbaner, papp utklipningsfigurer,
maling og kunstnerisk materiell, modelleringsleire,
kunstige blomster (også gjør-det-selv), bilder og
dekorative stempler, elektroniske spilledåser, bøker for
barn og unge mennesker, tegnebøker, gavebånd,
gavepapir, kremmerhusformede godteposer for folk som
skal begynne på skolen, klistremerker.
KL. 18: Vesker med lekemotiv.
KL. 26: Kunstneriske girlandere.
KL. 28: Spill og leketøy, samt deres deler; modeller,
nemlig flymodeller, modellskip, modellbiler, modeller
som maskiner, forbrenningsmaskin modeller, elektriske
motorer for leketøy, byggemateriale for modeller, drager,
modelljernbaner, andre modelltog som svevejernbaner,
kabeljernbaner, trikker, tannhjuljernbaner, teknisk utstyr
for modelljernbaner slik som transformatorer, elektriske
motorer, elektrisk materiale, koplinger,
datamaskinkontrollsystemer for modelljernbanesett,
modelljernbanesett inneholdende landskap (landskap og
bygninger), figurer og kjøretøy for modelljernbanesett,
dampdrevne tog slik som leketog, lekeveier og bilbaner,
byggeleker inneholdende mekaniske sammenhengende
deler og byggeklosser, fysiske, biologiske og kjemiske
eksperimentsett, leke- og actionfigurer laget av metall,
plast eller tre, også i form av sprett-opp figurer som
indianere, riddere og tilbehør, slik som slott og lignende,
plastikkleker, sportsleker, uteleker, barnekjøretøy,
ridende og gyngende dyr, sommer- og badeartikler laget
av plastikk, samt oppblåsbare, leketelt og dukkestuer,
barnekostymer for lek, slik som indianerkostyme og
musikalske leker, ballonger, leker for babyer og
smårollinger, dukker og dukkeklær, dukkevogner,
motedukker, samledukker, kunstdukker, etniske dukker,
tilbehør til dukker slik som dukkerom og -hus,
dukkemøbler, lys og tilbehør, husholdningsleker,
butikkleker, barneservise, kjøkkenutstyr, frisørsaker,
pyntesaker, doktorutstyr, plysj-, pels- og tøyleker,
hånddukker og marionetter, treleker, kunsthåndlagede
leker, små kurvarbeidsartikler for lek, barnespill med
brett eller kort, familiespill slik som spill med brett eller
kort, voksenspill med brett eller med kort,
beskjeftigelsesspill slik som puslespill og så videre,
pedagogiske spill, også for barn, tilbehør til spill slik som

terninger, terningsrister, juletredekorasjoner, dekorative
juleleker, karnevalskostymer og karnevalsmasker, også i
form av hatter, capser, parykker.

(300) Prioritet: DE, 13.06.97, 397 27 189.1

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195407 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710015 (220) Inn dato: 28.11.1997

(540)

(730) Innehaver: Carrera Century Toys GmbH, Fürth,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Verktøy for bygging av modeller.
KL. 9: Batterier for leker, TV-spilll og dataspill spesielt
elektroniske videospill, også i form av billøpsspill.
KL. 11: Kinesiske lykter.
KL. 13: Fyrverkeri.
KL. 16: Litteratur om modellbygging, litteratur om
jernbaner, biler og bilbaner, papp utklipningsfigurer,
maling og kunstnerisk materiell, modelleringsleire,
kunstige blomster (også gjør-det-selv), bilder og
dekorative stempler, elektroniske spilledåser, bøker for
barn og unge mennesker, tegnebøker, gavebånd,
gavepapir, kremmerhusformede godteposer for folk som
skal begynne på skolen, klistremerker.
KL. 18: Vesker med lekemotiv.
KL. 26: Kunstneriske girlandere.
KL. 28: Spill og leketøy, samt deres deler; modeller,
nemlig flymodeller, modellskip, modellbiler, modeller
som maskiner, forbrenningsmaskin modeller, elektriske
motorer for leketøy, byggemateriale for modeller, drager,
modelljernbaner, andre modelltog som svevejernbaner,
kabeljernbaner, trikker, tannhjuljernbaner, teknisk utstyr
for modelljernbaner slik som transformatorer, elektriske
motorer, elektrisk materiale, koplinger,
datamaskinkontrollsystemer for modelljernbanesett,
modelljernbanesett inneholdende landskap (landskap og
bygninger), figurer og kjøretøy for modelljernbanesett,
dampdrevne tog slik som leketog, lekeveier og bilbaner,
byggeleker inneholdende mekaniske sammenhengende
deler og byggeklosser, fysiske, biologiske og kjemiske
eksperimentsett, leke- og actionfigurer laget av metall,
plast eller tre, også i form av sprett-opp figurer som
indianere, riddere og tilbehør, slik som slott og lignende,
plastikkleker, sportsleker, uteleker, barnekjøretøy,
ridende og gyngende dyr, sommer- og badeartikler laget
av plastikk, samt oppblåsbare, leketelt og dukkestuer,
barnekostymer for lek, slik som indianerkostyme og
musikalske leker, ballonger, leker for babyer og
smårollinger, dukker og dukkeklær, dukkevogner,
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motedukker, samledukker, kunstdukker, etniske dukker,
tilbehør til dukker slik som dukkerom og -hus,
dukkemøbler, lys og tilbehør, husholdningsleker,
butikkleker, barneservise, kjøkkenutstyr, frisørsaker,
pyntesaker, doktorutstyr, plysj-, pels- og tøyleker,
hånddukker og marionetter, treleker, kunsthåndlagede
leker, små kurvarbeidsartikler for lek, barnespill med
brett eller kort, familiespill slik som spill med brett eller
kort, voksenspill med brett eller med kort,
beskjeftigelsesspill slik som puslespill og så videre,
pedagogiske spill, også for barn, tilbehør til spill slik som
terninger, terningsrister, juletredekorasjoner, dekorative
juleleker, karnevalskostymer og karnevalsmasker, også i
form av hatter, capser, parykker.

(300) Prioritet: DE, 13.06.97, 397 27 190.5

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195408 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710029 (220) Inn dato: 01.12.1997

(540)

FRANCESCO
(730) Innehaver: Edumundo Productions Inc, 200 East
Bethany Drive, Allen, TX 75002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Forhåndsinnspilte videokassetter for barn med
animert innhold; cd’er og kassetter inneholdende musikk
for barn; interaktiv dataprogramvare for barn.
KL. 16: Bokmerker, plakater, samlekort, klistremerker,
ikke-permanente overføringsbilder til bruk på huden,
kalendere, tegneseriebøker, barnebøker, blader for barn,
fargebøker, aktivitetsbøker, hilsningskort,
innpakningspapir for gaver og merkelapper av papir;
skolemateriale, nemlig skrivepapir, bokomslag,
notatbøker, blyanter, notatblokker, fargestifter og pennal.
KL. 28: Dukker, plysjleker, sportsballer, lekefigurer,
actionfigurer, kortspill, brettspill; prydgjenstander til bruk
i forbindelse med julen og andre høytider; ballonger,
selskapsutstyr i form av små leker og puslespill.
KL. 41: Underholdningstjenester i form av en serie med
barneprogrammer animert for tv.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195409 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710468 (220) Inn dato: 12.12.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: InterDock Industriporter AS, Skjetten,
NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 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;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer; industriporter av metall,
miljøporter i form av metallrammer med duk av PVC,
villaporter av metall, lastebrygger av metall, løftebord av
metall, bygningselementer av stål.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner; hydraulisk eller
mekanisk drevne lastebrygger, hydraulisk eller mekanisk
drevne løftebord.
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), miljøporter i form av
metallrammer med duk av PVC, værtettinger for port- og
døråpninger i form av PVC-strimler.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195410 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710536 (220) Inn dato: 16.12.1997

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til 4S.

(730) Innehaver: Koninklijke Emballage Industrie van
Leer NV, Postbus 25, NL-1180 AA Amstelveen, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallbeholdere og lukkeanordninger av metall
for beholdere.

(300) Prioritet: BX, 20.06.97, 896.055

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195411 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710673 (220) Inn dato: 17.12.1997

(540)

FLOWSERVE
(730) Innehaver: Flowserve Corp, Dayton, OH 45401,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Sentrifugalpumper og deler derfor; turbiner;
mekaniske tetninger og mekaniske
tetningssammenstillinger og deler dertil for bruk i
sammenheng med roterende maskiner; syklonseparatorer;
pneumatiske aktuatorer med tannstang og tanndrev,
pneumatiske og hydrauliske ventilaktuatorer og
posisjonerere for ikke-automotiv anvendelse; elektriske
motorer, ikke for bruk i landkjøretøyer.
KL. 9: Automatiske port- tilbakeslags-, sikkerhets- og
kule-, kontroll- og isolasjonsventiler og deler derfor;
ventilbetjenere; elektriske ventilaktuatorer og
posisjonerere og elektriske proporsjonalkontrollere for
ventiler for ikke-automativ anvendelse;
elektropneumatiske posisjonerere og grensebrytere for
bruk i industrielt utstyr, unntatt i forbindelse med
transport.

(300) Prioritet: US, 20.06.97, 75/312.446
US, 20.06.97, 75/312.399

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195412 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710770 (220) Inn dato: 22.12.1997

(540)

ANTONIO FUSCO
(730) Innehaver: Antonio Fusco International SA
Lussemburgo Succursale di Lugano, Riva Albertolli 1,
6900 Lugano, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, eau de toilette, deodoranter for
personlig bruk, eteriske oljer for personlig bruk, body
lotions, dusjgel, boblebadprodukter, badeoljer,
badeoljekuler, hudsåper, etterbarberingskremer,
barberkrem, etterbarberingsvann, kosmetiske blyanter,
underlagskrem for make-up, ansiktspudder, talkumpudder
for toalettbruk, rouge, leppestift, mascara, rensekrem for
toalettbruk, renselotions for kosmetisk bruk,
solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling
av huden), skjønnhetsmasker, ansiktsmasker,
ansiktskremer, kroppskremer, hårsjampo.
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KL. 9: Briller, solbriller, brilleetuier, sportsbriller,
brillekjeder, brilleinnfatninger, kontaktlinser, brilleglass,
lorgnetter.
KL. 14: Øreringer, armbånd, halskjeder, anheng for
halskjeder, brosjer, lenker av edelmetall, nåler av
edelmetall, mansjettknapper, slipsnåler og -holdere;
juvelérvarer, imiterte juvelérvarer, bijouterivarer;
armbåndsur, ur (klokker), kronometre, klokke- og
urremmer; juvelérvarer og brilleetuier av edelmetall, fat
og askebegre av edelmetall, sigarettbokser av edelmetall,
serviettringer av edelmetall.
KL. 18: Håndvesker, reisebager, skuldervesker,
strandvesker, håndkofferter, sportsbager, attachékofferter,
skolevesker, handlevesker, torgvesker, reisevesker,
kredittkortetuier, dokumentomslag, kosmetikkofferter
uten innhold, nøkkelpunger, ransler, ryggsekker,
dokumentmapper, punger, lommebøker, reisekister,
kofferter, paraplyer.
KL. 20: Garderobeskap for klær, skap, senger, stoler,
armstoler, speilstativer, bokhyller, perlegardiner for
dekorasjon, ikke-metalliske kjeder, ikke-metalliske
kleskroker, kleshengere, ferdigsydde møbelovertrekk av
stoff, ikke-metalliske nøkkelringer, ikke-metalliske
seddelklyper, puter og hodeputer, dører for møbler,
bilderammer, møbelrammer, utendørsmøbler, møbeldeler,
dekorative ornamenter, kurvvarer.
KL. 24: Stoff for produksjon av klær, senge- og
bordtepper, vattepper, gardiner, veggtepper av tekstil,
tekstiltapeter, flagg av tekstil, badehåndklær, bordbrikker
av tekstil, spisebrikker av tekstil, serveringsbrikker og
karaffelbrikker, sengetøy, håndklær, ansiktskluter,
vaskekluter, tekstillommetørklær, bordduker,
flaskebrikker, glassbrikker, putevar for hodeputer,
servietter, kjøkkenhåndklær, stekevotter.
KL. 25: Bysteholdere, korsetter, trøyer, underkjoler,
nattøy, pyjamaser, morgenkåper, pullovere, badekåper,
badedrakter, hansker (bekledning), cardigans,
jerseygensere, slips, halstørklær, skjerf, gensere, sokker,
strømper, tights, bukser, gamasjer, gamasjebukser for
barn, skjørt, jakker, ermeløse jakker, skjorter,
undertrøyer, vester, jumpere, treningsdresser, bluser,
jeans, truser, underbukser, bermudashorts, t-skjorter,
treningsgensere, dresser, overfrakker, kapper, anorakker,
regnfrakker, belter, bukseseler, sko, støvler, tøfler, hatter,
luer.

(300) Prioritet: CH, 10.07.97, 05550/1997

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195413 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710960 (220) Inn dato: 30.12.1997

(540)

(730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ), Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; eiendomsmegling; inkludert
garanttjenester vedrørende ulykkesforsikring, finansielle
analyser, vurdering av antikviteter, forvaltning av
leiegårder, bankvirksomhet, kapitalinvestering,
pengeinnsamlinger for velgjørende formål,
sjekkverifikasjoner, clearing, finansiell konsultasjon,
forsikringskonsultasjon, kredittkorttjenester, finansiell
vurdering (forsikring, bank, eiendom), finansiell
informasjon, finansiell forvaltning, finansieringstjenester,
brannforsikringsgaranttjenester, fondinvesteringer,
sykeforsikringsgaranttjenester,
amortiseringslånevirksomhet, forsikringsmegling,
forsikringskonsultasjoner, informasjon vedrørende
forsikringer, forsikringsgaranttjenester,
kapitalinvestering, livsforsikringsgaranttjenester,
kredittinnvilgning, sjøforsikringsgaranttjenester,
hypotekbanker, leasing av fast eiendom,
eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, utleie av
leiligheter, tjenester vedrørende deponering av
verdisaker, sparebanker, megling vedrørende
verdipapirer, kreditortjenester, gjenforsikring,
livsforsikringer, hypoteklån, skaderegulering,
forsikringsforvaltning, forvaltning av
egenforsikringsselskap, finansiering av leiekjøp.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195414 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199710961 (220) Inn dato: 30.12.1997

(540)

(730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ), Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; eiendomsmegling; inkludert
garanttjenester vedrørende ulykkesforsikring, finansielle
analyser, vurdering av antikviteter, forvaltning av
leiegårder, bankvirksomhet, kapitalinvestering,
pengeinnsamlinger for velgjørende formål,
sjekkverifikasjoner, clearing, finansiell konsultasjon,
forsikringskonsultasjon, kredittkorttjenester, finansiell
vurdering (forsikring, bank, eiendom), finansiell
informasjon, finansiell forvaltning, finansieringstjenester,
brannforsikringsgaranttjenester, fondinvesteringer,
sykeforsikringsgaranttjenester,
amortiseringslånevirksomhet, forsikringsmegling,
forsikringskonsultasjoner, informasjon vedrørende
forsikringer, forsikringsgaranttjenester,
kapitalinvestering, livsforsikringsgaranttjenester,
kredittinnvilgning, sjøforsikringsgaranttjenester,
hypotekbanker, leasing av fast eiendom,
eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, utleie av
leiligheter, tjenester vedrørende deponering av
verdisaker, sparebanker, megling vedrørende
verdipapirer, kreditortjenester, gjenforsikring,
livsforsikringer, hypoteklån, skaderegulering,
forsikringsforvaltning, forvaltning av
egenforsikringsselskap, finansiering av leiekjøp.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195415 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800241 (220) Inn dato: 12.01.1998

(540)

(730) Innehaver: Chemetall GmbH, Frankfurt am Main,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig
til overflatebehandling av metalliske- og plastoverflater,
særlig salt og blandinger av salt i tillegg til kromaterende
virkemidler til overflatebehandling av metaller og
metallegeringer (-blandinger) for å lage effekter på og
spesielt av kjemiske endringer av slike overflater, som
rustbeskyttelse, til rustfjerning, som rustinhibitorer og til
maling, som middel for å bedre vedhenget av lakk,
maling og andre belegg, for å forenkle elektrisk isolasjon,
for å lette kaldforming og for å forbedre slippevnen
(slipperiness) eller andre egenskaper som kan bli påvirket
av overflatebehandling; kjemiske produkter for
industrielle formål, nemlig til rensing for bruk ved
fabrikasjonsprosesser og deaktivering av metall- eller
plastoverflater; kjemiske produkter til elektroløse kopper-
og bronsebeleggingsprosesser for stålwire (steel wire) for
å assistere wiretrekking; malingsflokkuleringsmidler,
litiummetaller og litiumforbindelser, spesielt litiumsalter,
litiumhydroxide, organolitiumforbindelser og
litiumhydrid; natriumhydrid; natriumborhydrid;
kaliumborhydrid; katekolboraner (1,3,2-
benzodioksalboral), boraner, spesielt dimetylamin boran;
alko-oxider; organomagnesiumforbindelser til bruk som
reagenser; dietylsink; natriumdispersjon i toluen, i xylen
eller i parafinolje; blytetra-acetat; syklopropylenkarbinol;
2-aminobenzylalkohol; cesium og rubidium så vel som
cesium og rubidiumforbindelser til industrielle formål,
spesielt til høypresisjonfrekvensstandard og atomære
klokker, til getter (gassoppsugende) applikasjoner, til
kjemiske katalysatorer, til sveise- og metallapplikasjoner,
til produksjon av spesialbriller for optiske og elektroniske
industrier, til ekstraksjon og rensing av DNA og RNA i
molekylbiologi, til utstyr for måling av stråling, til
røntgendiagnostiserende systemer, for
scintillasjonskrystaller, til energiteknologi og til
påvisning av røntgen i medisinsk utstyr (f. eks.
røntgenkameraer), som en markeringssubstans og for
luminiscensanvendelser; kalsiumhydrid til bruk i
metallurgisk og organisk kjemi; titanydrid, spesielt til
bruk i sinterede magneter, som en tennsats i airbagger og
pyrotekniske forbindelser, som getter (f. eks.
gassoppsugende) materialer, for å lodde glass eller
keramiske materialer til metaller; zirkoniumhydrid,
spesielt til bruk som getter, i airbagger og i pyroteknikk;
løsemiddeltilsetninger for vedlikehold av
polysulfidapplikasjoner; flytende akrylliske polymerer til
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(111) Reg. nr.: 195416 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800580 (220) Inn dato: 22.01.1998

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Solvay SA, Brussel, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Salter for industriell bruk; natriumklorid for
regenerering av ionebytterharpikser for bruk i
vannbløtgjøringsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

produksjon av laminert glass til sikkerhets-, akustiske- og
sikkerhetsapplikasjoner; kjemikalier til behandling av
glassflater for å gjøre dem smussavstøtende og for å lette
rengjøring; klebemidler til binding av elastomere til
metall eller andre materialer under
vulkaniseringsbetingelser; hjelpemidler til produksjon og
bearbeidelse av latex og gummi; kjemikalier, spesielt
bindemidler til uorganisk kjemisk forbedring av
mekanisk styrke og til brannhemmende binding av
ildfaste produkter; fosfater til preservering av matvarer og
vann, som vannmyknere og til finishingen av
brannhemmere; klebestoffer av epoxyharpiks; alkohol og
vannbaserte belegg til dypping, flytebelegging, pensling
og sprayformer og kjerner til metallstøpinger; harpiks til
bruk som bindemiddel og herdemidler av sandformer til
metallstøpinger; sandformer og tilsetningsstoffer til
kjernesand; additive forbindelser og tilsetningsstoffer til
forsegling og flikking av sandformer, midler for å frigjøre
sandformer fra tre, plast eller metallmodeller; ikke noen
av de ovennevnte varene er mangan, manganforbindelser
eller aluminiumdioxid; mykningsmidler til bruk som
hjelpestoffer i gummiproduksjon og bearbeiding;
stearinsyrer til bruk som hjelpestoffer i produksjon og
bearbeiding av gummiforbindelser og for anvendelse som
smøremidler ved bearbeidelsen av termoplaster;
ferdigblandet sand.
KL. 2 : Beiseprodukter også som fargemidler og
tilsetningsstoffer til bruk i prosessen for anodisering av
aluminium; korrosjonshemmende oljer til bevaring av
komponenter overtrukket med metall.
KL. 3:  Produkter til avfetting av plast- eller
metallsubstrater; rengjøringsmidler til vasking av
metalldeler, spesielt etter mekanisk behandling:
beiseprodukter til fjerning av rustprodukter fra stål, sink
og aluminiumssubstrater.
KL. 4:  Smøremidler til kaldforming av fosfaterte og
ubehandlede metaller; kjølesmøremidler og
tilsetningsstoffer til bruk i forbindelse med bearbeiding
av metalldeler.
KL. 6:  Bariummetall og barium-aluminiumlegeringer til
bruk som gettermaterialer (= gassoppsuger) for å
opprettholde høyvakuum; kalsiummetall til bruk innen
metallurgisk og organisk kjemi; magnesiummetallpulver
til bruk innen pyroteknikk og metallurgi; strontiummetall,
spesielt for kornraffinering av lettmetallegeringer, brukt
til herding av bly og til fremstilling av spesialstål;
titanmetallpulver og titanmetallsvamper til bruk i sintrede
magneter, som tennsatser i airbagger og pyrotekniske
komponenter; som gettermaterialer og til å lodde glass
eller keramikk til metaller; zirkoniummetallpulver;
zirkoniummetallsvamper og zirkonium-
nikkellegeringspulver til bruk som getter i vakuumlamper
og -rør, som tenningskomponenter i tenningsforbindelser,
spesielt til airbagger, som energikilde for termiske
batterier og som binding og legeringsbestanddel i
pulvermetallurgi; bismut, amorft bor, gallium, gallium-
indiumlegeringer, eutetisk germanium, indium, kalium og
tellur til produksjonen av spesiallegeringer, til bruk som
katalysatorer, til overflatebehandling av glass for
produksjon av halvledende forbindelser i den
elektroniske industrien.
KL. 17:  Klebrige tetningsmasser til produksjonen av
isolérglass; komponenter til binding og tetting av glass,
keramikkmaterialer, plast og metaller, og innstøping av
elektriske og elektroniske komponenter; støpbare og

børstbare (brushable) polymermaterialer til produksjon av
former og mønstre til industrielle formål,
polysulfidbaserte forbindelser for forseglings- og
beleggingsformål, spesielt som tetningsmidler ved
sammenføyning av formede brosteiner til legging av
brostein på bensinstasjoner, veggkledning for taksøyler
på bensinstasjoner og tetningsmidler til fly som er
motstandsdyktige mot flydrivstoff.
KL. 42:  Ingeniørtjenester som omfatter konsultasjoner,
planlegging, utvikling og utnyttelse av tekniske
prosesser; struktur- og konstruksjonsplanlegging og
konsultasjon; teknisk planlegging av industrielle anlegg
og fabrikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195417 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800629 (220) Inn dato: 26.01.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Glass for arkitektonisk bruk i bygninger.
KL. 21: Glass for bruk i motorkjøretøyer; glass for
arkitektonisk bruk i møbler og andre formål.
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195418 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800763 (220) Inn dato: 27.01.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Bygg & Skade Teknikk AS, Postboks
146, 5035 Bergen Sandviken, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Bygning av hus, også spesialvirksomhet innen
byggefaget såsom malerarbeid, rørleggerarbeid,
varmeinstallasjon eller taktekkingsarbeid; tjenester såsom
inspeksjon av bygg/prosjekter; reparasjonsvirksomhet,
dvs restaurering av eksisterende bygninger som har
forfalt eller delvis er ødelagt fra skade eller slitasje;
vedlikehold av antikvarisk bygning og restaurering til
dens opprinnelige form.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195419 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199800837 (220) Inn dato: 29.01.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: CRC Industries Europe NV,
Touwslagerstraat 1, B-9240 Zele, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål; vannavstøtende
midler (unntatt maling), midler mot statisk elektrisitet,
ikke for husholdningsbruk, kjølepreparater,
klebehindrende midler, kjemiske midler for motvirker
klebing av støv og smuss.
KL. 2: Lakk, beskyttelseslakk, ledende, klebende lakk og
avstivende lakk på metallbasis, lakk for lodde- og
sveiseskjøter og trykte kretser, fotogravyr og for
reproduksjoner, konserverings/beskyttelsesmidler mot
rust og korrosjon; vannavstøtende midler (maling).
KL. 3: Preparater og midler til rengjøring, polering og
fettfjerning, preparater og midler til rengjøring og/eller
avfetting av installasjoner, instrumenter, apparater og
anlegg.
KL. 4: Smøremidler og midler til absorbsjon, overrisling
og binding av støv, smøremidler og midler til absorbsjon,
overrisling og binding av støv for installasjoner,
instrumenter, apparater og anlegg; komprimert, nøytral
gass for fjerning av støv.
KL. 17: Isolasjonsstoffer; isolerende lakk for
installasjoner, instrumenter, apparater og anlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195420 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801015 (220) Inn dato: 03.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Georg Angell-Hansen, 5062 Bønes,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring av hotell-, motell- og
restauranttjenester, reservering og innkvartering.
KL. 42: Hotell-, motell- og restaurantdrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195421 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801179 (220) Inn dato: 10.02.1998

(540)

ORICA
(730) Innehaver: Orica Australia Pty Ltd, Melbourne,
Vic, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Kjemikalier til industrielle og vitenskapelige
formål og til bruk i landbruk, bergverk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; klebemidler til industrielle formål;
oppløsningsmidler; overflateaktive midler, sprøytemidler,
fuktere; overflateaktive stoff, rensemidler;
plastifiseringsmidler; gjødningsmidler; oksyderingssalter;
kjemikalier for vannbehandling; kjemiske substanser for
konservering av matvarer.
KL. 2:  Overflatematerialer, maling, fernisser, lakker,
emaljer, herdere, pulverbelegg; tynnere, fortykkere;
bindingpreparater for maling; pigmenter; trebeis;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler;
fargestoffer; tonere; beisemidler; fargestoffer; ubearbeidet
naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere,
dekoratører, trykkere og kunstnere; preparater til fjerning
av veggtapet.

KL. 3:  Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning og til sliping;
preparater til fjerning av farge, lakk, maling, rust,
kjelstein, avleiringer og ferniss; preparater til rengjøring
av veggtapeter; såper.
KL. 4:  Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel.
KL.5:  Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider,
pesticider.
KL. 9:  Vitenskapelige og optiske elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter samt elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll; programvarer og maskinvarer for
datamaskiner.
KL. 12:  Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13:  Sprengstoff, detonatorer, detonatorledning,
lunter, tennladninger, -hetter, -patroner, sjokkbølgeledere
og tilbehør til iverksetting av sprengstoff.
KL. 16:  Trykte publikasjoner, plastark, sekker og bagger
til innpakking og pakking, lim og klebemidler,
malerbørster og -ruller.
KL. 17:  Ekstrudert plast for bruk i handel; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; tetningsmasser, kitt,
mastiks, dikkblandinger; plastfilm.
KL. 19:  Bygningsmaterialer (ikke av metall).
KL. 35:  Rådgivning vedrørende sprengstoffer, utforming
av eksplosiver og styring av eksplosjonsforløp; assistanse
i forbindelse med forretnings- og industriledelse, tjenester
i forbindelse med forretningsadministrasjon; tjenester i
forbindelse med detalj- og engrossalg,
bestillingstjenester; alle forannevnte tjenester besørget
personlig av personer eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 37:  Sprengning og ledelse av sprengningstjenester;
tjenester i forbindelse med beskyttelse, dekorering og
reparasjon av overflater; sprengning, byggings-,
konstruksjons-, reparasjons- eller vedlikeholdinformasjon
besørget personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 39:  Transport, pakking, lagring og levering av varer
nemlig sprengstoff, gjødningsstoffer og kjemikalier;
informasjon relatert til ovennevnte tjenester besørget
personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 40:  Tjenester vedrørende kjemisk eller mekanisk
behandling, bearbeiding, overføring eller blanding av
materialer nemlig maling, kjemikalier og
sprengstofforbindelser; informasjon vedrørende
ovennevnte tjenester besørget personlig eller ved hjelp av
et informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 41:  Utdannelse og opplæring, utdannelse og
opplæring i forbindelse med sikkerhet, helse og miljø,
ingeniørvirksomhet, materialbehandling, bruk av
kjemikalier, maling, sprengstoff og pesticider;
informasjon vedrørende ovennevnte tjenester besørget
personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
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(111) Reg. nr.: 195422 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801327 (220) Inn dato: 11.02.1998

(540)

DANFOSS
(730) Innehaver: Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer og
maskiner; pumper; kompressorer; ventiler;
jordbruksutstyr; hydrauliske motorer, maskiner, pumper,
jekker, rambukker, sylindre og aktuatorer; transmisjoner,
klutsjer, koblinger, gear, gearbokser og
momentforsterkere; maskinkoblinger og
transmisjonskomponenter; kompressorer for kjølere,
frysere og varmepumper; varmevekslere; filtre; former;
ekspansjonsventiler; solenoideventiler; kontrollventiler;
trykkavlastere; trykkregulatorer; trykkventiler; aksler;
fjærer; og kontrollmekanismer og hydrauliske og
pneumatiske regulatorer for maskiner og motorer; deler,
tilbehør; koblinger; komponenter og regulatorer for alle
de forannevnte varer og alle andre varer i klasse 7;
regulatorer for kjøling, oppvarming, avkjøling,
ventilering, luftkondisjonering og fukting for pumper,
kompressorer, motorer og for industrielle prosesser og
radiatorer; jekker, rambukker, sylindre; alle innbefattet i
klasse 7.
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, magnetiske databærere; regnemaskiner;
databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer
registrert på bærere, software, firmware og hardware;
elektriske, elektroniske og automatiske regulatorer;
termostater, termostater for kjølere, frysere, kokere og
radiatorer; elektriske transformatorer, brytere,
kontaktorer, reléer, kretsbrytere, konnektorer til ledninger

KL. 42:  Vitenskapelig og industriell forskning og
analytiske tjenester; rådgivning, konsultasjons- og
teknisk hjelp i forbindelse med kjemikalier og bruk av
disse, maling og dekorering, pesticider og deres
anvendelse, sprengstoff, kjemiske analyser,
ingeniørvirksomhet; informasjon vedrørende ovennevnte
tjenester besørget personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.

(300) Prioritet:  AU, 10.11.1997, 748246,
AU, 10.11.1997, 748254, AU, 10.11.1997, 748255,
AU, 10.11.1997, 748256, AU, 10.11.1997, 748257,
AU, 10.11.1997, 748258, AU, 10.11.1997, 748259,
AU, 10.11.1997, 748261, AU, 10.11.1997, 748262,
AU, 10.11.1997, 748263, AU, 10.11.1997, 748265,
AU, 10.11.1997, 748266

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

og kabler; strømningsmålere; varmemålere; elektroniske
motorregulatorer; elektroniske frekvensomformere for
regulering av hastighet og moment til
vekselsstrømsmotorer; elektriske og elektroniske
strømtilførsler for motorer; trykte kretser;
fjernkontrollapparater; elektriske og elektroniske
installasjoner for fjernkontroll av industrielle operasjoner;
industriell instrumentering, nemlig
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere; trykk-,
temperatur-, vekt-, masse- og strømningssensorer, målere,
indikatorer og måleapparater; transmittere for
elektroniske signaler; halvledere, deler, koblinger,
komponenter og regulatorer for alle forannevnte varer og
alle andre varer i klasse 9; alle innbefattet i klasse 9.
KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning,
oppvarming, dampfremstilling, koking, avkjøling,
kjøling, frysing, tørking, luftkondisjonering, ventilering,
fukting, vanntilførsel og sanitære formål; kjølere, frysere
og varmepumper; fordampere, kondensatorer og
varmevekslere for kjølere og varmepumper; brennere;
brennerdyser; oljevarmere og antenningsenheter for
brennere; nivåregulerende ventiler for tanker;
installasjoner; blandekraner for vannledninger; deler,
koblinger, komponenter, regulatorer, regulerings- og
sikkerhetsutstyr for alle forannevnte varer og alle andre
varer innbefattet i klasse 11; regulatorer for kjøling,
oppvarming, avkjøling, ventilering, luftkondisjonering og
fukting, for olje og gassbrennere; alle innbefattet i klasse
11.
KL. 12: Motorer, hydrauliske og hydrostatiske
transmisjoner og aktuatorer, bremser, klutsjer, koblinger,
gear, gearbokser og momentforsterkere for kjøretøyer,
båter, skip og luftfartøy; hydrauliske kretser,
komponenter, koblinger, motorer, maskiner, pumper,
ventiler, momentforsterkere, styreenheter, hydrauliske og
hydrostatiske transmisjoner og aktuatorer for kjøretøyer,
båter, skip og luftfartøy; hydraulisk utstyr for kraner,
gravemaskiner, tunge jordflyttemaskiner, lastebiler,
traktorer, innhøstere, skogsmaskiner, båter, skip og
luftfartøy; og deler, koblinger, komponenter og
regulatorer for alle forannevnte varer og for alle andre
varer i klasse 12; alle innbefattet i klasse 12.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195423 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801328 (220) Inn dato: 11.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer og
maskiner; pumper; kompressorer; ventiler;
jordbruksutstyr; hydrauliske motorer, maskiner, pumper,
jekker, rambukker, sylindre og aktuatorer; transmisjoner,
klutsjer, koblinger, gear, gearbokser og
momentforsterkere; maskinkoblinger og
transmisjonskomponenter; kompressorer for kjølere,
frysere og varmepumper; varmevekslere; filtre; former;
ekspansjonsventiler; solenoideventiler; kontrollventiler;
trykkavlastere; trykkregulatorer; trykkventiler; aksler;
fjærer; kontrollmekanismer og hydrauliske og
pneumatiske regulatorer for maskiner og motorer; deler,
tilbehør; koblinger; komponenter og regulatorer for alle
de forannevnte varer og alle andre varer i klasse 7;
regulatorer for kjøling, oppvarming, avkjøling,
ventilering, luftkondisjonering og fukting for pumper,
kompressorer, motorer og for industrielle prosesser og
radiatorer; jekker, rambukker, sylindre; alle innbefattet i
klasse 7.
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, magnetiske databærere; regnemaskiner;
databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer
registrert på bærere, software, firmware og hardware;
elektriske, elektroniske og automatiske regulatorer;
termostater, termostater for kjølere, frysere, kokere og
radiatorer; elektriske transformatorer, brytere,
kontaktorer, reléer, kretsbrytere, konnektorer til ledninger
og kabler; strømningsmålere; varmemålere; elektroniske
motorregulatorer; elektroniske frekvensomformere for
regulering av hastighet og moment til
vekselsstrømsmotorer; elektriske og elektroniske
strømtilførsler for motorer; trykte kretser;
fjernkontrollapparater; elektriske og elektroniske
installasjoner for fjernkontroll av industrielle operasjoner;
industriell instrumentering, nemlig
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere; trykk-,
temperatur-, vekt-, masse- og strømningssensorer, målere,
indikatorer og måleapparater; transmittere for
elektroniske signaler; halvledere, deler, koblinger,
komponenter og regulatorer for alle forannevnte varer og
alle andre varer i klasse 9; alle innbefattet i klasse 9.
KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning,
oppvarming, dampfremstilling, koking, avkjøling,
kjøling, frysing, tørking, luftkondisjonering, ventilering,
fukting, vanntilførsel og sanitære formål; kjølere, frysere

og varmepumper; fordampere, kondensatorer og
varmevekslere for kjølere og varmepumper; brennere;
brennerdyser; oljevarmere og antenningsenheter for
brennere; nivåregulerende ventiler for tanker;
installasjoner; blandekraner for vannledninger; deler,
koblinger, komponenter, regulatorer, regulerings- og
sikkerhetsutstyr for alle forannevnte varer og alle andre
varer innbefattet i klasse 11; regulatorer for kjøling,
oppvarming, avkjøling, ventilering, luftkondisjonering og
fukting, for olje og gassbrennere; alle innbefattet i klasse
11.
KL. 12: Motorer, hydrauliske og hydrostatiske
transmisjoner og aktuatorer, bremser, klutsjer, koblinger,
gear, gearbokser og momentforsterkere for kjøretøyer,
båter, skip og luftfartøy; hydrauliske kretser,
komponenter, koblinger, motorer, maskiner, pumper,
ventiler, momentforsterkere, styreenheter, hydrauliske og
hydrostatiske transmisjoner og aktuatorer for kjøretøyer,
båter, skip og luftfartøy; hydraulisk utstyr for kraner,
gravemaskiner, tunge jordflyttemaskiner, lastebiler,
traktorer, innhøstere, skogsmaskiner, båter, skip og
luftfartøy; deler, koblinger, komponenter og regulatorer
for alle forannevnte varer og for alle andre varer i klasse
12; alle innbefattet i klasse 12.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195424 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801353 (220) Inn dato: 12.02.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Bonnier Publications A/S, København,
DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd-
og billed-kompaktdisker, innregistrerte dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker, bøker, samleblader, blader og
tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195425 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801397 (220) Inn dato: 13.02.1998

(540)

SCOTCHPRINT
(730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing
Co, P.O. Box 33427, Saint Paul, MN 55133-3427, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Grafiske reproduksjoner for annonsering,
promotering, skilting, arkitektur og befordringsmidler;
dietetisk belagt papir og vinyl.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195426 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801936 (220) Inn dato: 03.03.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Byggpartner AS, Postboks 414, 9801
Vadsø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling; fernisser; lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler.
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedvarer og små
gjenstander av metall (isenkramvarer).
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; gafler og skjeer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195427 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801938 (220) Inn dato: 03.03.1998

(540)

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

(730) Innehaver: AS Østfold Bilruter, Postboks 403,
1701 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport av reisende.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195428 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802119 (220) Inn dato: 09.03.1998

(540)

AIRDOMES
(730) Innehaver: Daimler-Benz AG, 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, 08.09.97, 397 42 902.9

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195429 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802283 (220) Inn dato: 12.03.1998

(540)

NK-ENERGY CABLES
(730) Innehaver: NK Cables OY, Pl 419, SF-00101
Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og deres legeringer;
bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall; små isenkramvarer av
jern og metall; rør av metall; sikkerhetsskap og -skrin;
kabler, tråder, ledninger, vaiere, optiske fibere og
tilsvarende produkter av uedle metaller (ikke opptatt i
andre klasser); malmer.
KL. 9: Vitenskapelige og elektriske apparater og
instrumenter i tilslutning til kabler, tråder, ledninger,
vaiere, optiske fibere og tilsvarende produkter samt
apparater og instrumenter for kontroll og overvåking av
kabler, tråder, ledninger, vaiere, optiske fibere og
tilsvarende produkter; nautiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter for landmåling,
besiktigelse, veiing, måling, signalering, livredning og
undervisning; apparater for innspilling, opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere; grammofonplater; salgsautomater samt
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; kabler, tråder, ledninger, vaiere,
optiske fibere og tilsvarende produkter (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 37: Oppføring/anlegging av bygninger; reparasjon
og vedlikehold av kabler, tråder, ledninger, vaiere,
optiske fibere og tilsvarende produkter,
installasjonsvirksomhet vedrørende kabler, tråder,
ledninger, vaiere, optiske fibere og tilsvarende produkter.

(300) Prioritet: SE, 15.09.97, 97-8186

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195430 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802334 (220) Inn dato: 16.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Orica Australia Pty Ltd, Melbourne,
Vic, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til industrielle og vitenskapelige
formål og til bruk i landbruk, bergverk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast: klebemidler til industrielle formål;
oppløsningsmidler; overflateaktive midler, sprøytemidler,
fuktere; overflateaktive stoff, rensemidler;
plastifiseringsmidler; gjødningsmidler; oksyderingsalter;
kjemikalier for vannbehandling; kjemiske substanser for
konservering av matvarer.
KL. 2: Overflatematerialer, maling, fernisser, lakker,
emaljer, herdere, pulverbelegg; tynnere, fortykkere;
bindingpreparater for maling; pigmenter; trebeis;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler;
fargestoffer; tonere; beisemidler; fargestoffer; ubearbeidet
naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere,
dekoratører, trykkere og kunstnere; preparater til fjerning
av veggtapet.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning og til sliping;
preparater til fjerning av farge, lakk, maling, rust,
kjelstein, avleiringer og ferniss; preparater til rengjøring
av veggtapeter; såper.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider,
pesticider.
KL. 9: Vitenskapelige og optiske elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter samt elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll; programvarer og maskinvarer for
datamaskiner.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Sprengstoff, detonatorer, detonatorledning,
lunter, tennladninger, -hetter, -patroner, sjokkbølgeledere
og tilbehør til iverksetting av sprengstoff.
KL. 16: Trykte publikasjoner, plastark, sekker og bagger
til innpakking og pakking, lim og klebemidler,
malerbørster og -ruller.
KL. 17: Ekstrudert plast for bruk i handel; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; tetningsmasser, kitt,
mastiks, dikkblandinger; plastfilm.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).
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KL. 35: Rådgivning vedrørende sprengstoffer, utforming
av eksplosiver og styring av eksplosjonsforløp; assistanse
i forbindelse med forretnings- og industriledelse, tjenester
i forbindelse med forretningsadministrasjon: tjenester i
forbindelse med detalj- og engrossalg,
bestillingstjenester; alle forannevnte tjenester besørget
personlig av personer eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 37: Sprengning og ledelse av sprengningstjenester;
tjenester i forbindelse med beskyttelse, dekorering og
reparasjon av overflater; sprengning, byggings-,
konstruksjons-, reparasjons- eller
vedlikeholdsinformasjon besørget personlig eller ved
hjelp av et informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 39: Transport, pakking, lagring og levering av varer
nemlig sprengstoff, gjødningsstoffer og kjemikalier;
informasjon relatert til ovennevnte tjenester besørget
personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 40: Tjenester vedrørende kjemisk eller mekanisk
behandling, bearbeiding, overføring eller blanding av
materialer nemlig maling, kjemikalier og
sprengstofforbindelser; informasjon vedrørende
ovennevnte tjenester besørget personlig eller ved hjelp av
et informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 41: Utdannelse og opplæring, utdannelse og
opplæring i forbindelse med sikkerhet, helse og miljø,
ingeniørvirksomhet, materialbehandling, bruk av
kjemikalier, maling, sprengstoff og pesticider;
informasjon vedrørende ovennevnte tjenester besørget
personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
analytiske tjenester; rådgivning, konsultasjons- og
teknisk hjelp i forbindelse med kjemikalier og bruk av
disse, maling og dekorering, pesticider og deres
anvendelse, sprengstoff, kjemiske analyser,
ingeniørvirksomhet; informasjon vedrørende ovennevnte
tjenester besørget personlig eller ved hjelp av et
informasjonsdistribusjonsmedium.

(300) Prioritet: AU, 24.12.97, 751828
AU, 24.12.97, 751829
AU, 24.12.97, 751830

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195431 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802368 (220) Inn dato: 17.03.1998

(540)

BOMBARDIER
(730) Innehaver: Bombardier Inc, Montreal, QC, CA

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195432 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802406 (220) Inn dato: 18.03.1998

(540)

HIGHWAY
(730) Innehaver: Wedins Skor AB, Drottninggatan 68,
S-111 21 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy, dame- og herresko.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195433 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802455 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Vitaminer, mineralske kosttilskudd, kost- og
ernæringstilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195434 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802456 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Vitaminer, mineralske kosttilskudd- og
ernæringstilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195435 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802497 (220) Inn dato: 20.03.1998

(540)

INTERCEPT
(730) Innehaver: Remington Corporation L.L.C., 60
Main Street, Bridgeport, CT 06604, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Barberredskaper, elektriske barbermaskiner, deler,
komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer
til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195436 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802501 (220) Inn dato: 20.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Sephora, Boigny-sur-Bionne, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymer og parfymevarer; eteriske oljer, eau de
toilette, toalettvann; kosmetikk; ikke-medisinske
toalettpreparater og -produkter; produkter for
skjønnhetspleie, sminkeprodukter; hårvann og andre
produkter for hårpleie, sjampo; fuktighetskremer; lotions
og kremer for bad og dusj; badeskum; deodoranter for
personlig bruk.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; tjenester vedrørende drift og ledelse av
forretninger og utsalgssteder for parfymeprodukter,
kosmetikkprodukter, skjønnhetsprodukter og
sminkeprodukter; bistand ved ledelse av skjønnhets- og
hudpleiesalonger; annonse- og reklamevirksomhet;
annonse- og reklamevirksomhet vedrørende
parfymeprodukter, kosmetikkprodukter,
skjønnhetsprodukter og sminkeprodukter; organisering av
utstillinger, messe og andre begivenheter for
kommersielle formål og reklameformål.

(300) Prioritet: US, 21.11.97, 75/394,578

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195437 (151) Reg. dato: 21.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802522 (220) Inn dato: 23.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Faro Musikk & Media AS, Oslo, NO

(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 til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske og optiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, innregistrerte dataprogrammer og
datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater
(audio-video); jukebokser; magnetbånd; optiske CD-
plater; videobånd.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
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. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter, reisevesker, vesker og bager; paraplyer,
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster; brosjer (klestilbehør); brystnåler (klestilbehør);
dekorasjonslapper for tekstilvarer; jakkemerker (buttons).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk
postoverføring; sending av fjernsynsprogram;
informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger;
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner;
pressebyråer; sending av radioprogram.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; artistopptredener; fjernsynsunderholdning;
impresariovirksomhet; instruksjon (opplæring);
organisering av konkurranser (utdanning eller
underholdning);  organisering av konkurranser innen
musikk, film og multimedia, derunder kåringer og
prisutdelinger; organisering av mottagelser
(underholdning); organisering og ledelse av kongresser;
radiounderholdning; showoppsetninger.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser; programmering for datamaskiner; ajourføring
og vedlikehold av dataprogrammer; lisensiering av
immateriell eiendomsrett; redaksjonsbyråer; informasjon
om musikk, film og multimedia.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195438 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801167 (220) Inn dato: 10.02.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Info-Office Nordic, Vollav. 23 b, 5260
I. Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: PC-selvbetjenings-kiosker m/CD-rom
multimedia.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: EDB-programmerings-tjenester, teknisk bistand,
design, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195439 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801168 (220) Inn dato: 10.02.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Info-Office Nordic, Vollav. 23 b, 5260
I. Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: PC-selvbetjenings-kiosker m/CD-rom
multimedia.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: EDB-programmerings- tjenester, teknisk bistand,
design, ajourføring og vedlikehold av data-programmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195440 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801317 (220) Inn dato: 11.02.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Info-Office Nordic, Vollav. 23 b, 5260
I. Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: PC-selvbetjenings-kiosker m/CD-rom
multimedia.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: EDB-programmerings-tjenester, teknisk bistand,
design, ajourføring og vedlikehold av data-programmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195441 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199801400 (220) Inn dato: 16.02.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Info-Office Nordic, Vollav. 23 b, 5260
I. Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: PC-selvbetjenings-kiosker m/CD-rom
multimedia.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: EDB-prigrammerings-tjenester, teknisk bistand,
design, ajourføring og vedlikehold av data-programmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195442 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802741 (220) Inn dato: 25.03.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Bjørn Jarle Johannesen, Mostolvei 1A,
4027 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195443 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802798 (220) Inn dato: 26.03.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Globosat Programadora Ltda, Rio de
Janeiro, 20251-032, BR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsynssendinger; kabelfjernsynsoverføringer;
fjernsynsoverføringer.
KL. 41: Fjernsynsproduksjon; produksjon av
fjernsynsprogrammer; produksjon av fjernsynsshow.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195444 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199802914 (220) Inn dato: 01.04.1998

(540)

NIDAR EVENTYRLIG
GODTERI!

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

(730) Innehaver: Nidar AS, 7005 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade og sukkervarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195445 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803057 (220) Inn dato: 06.04.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Best Technology International AB,
Spånga, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, derunder bærbare; elektriske og
elektroniske komponenter, nemlig nettverkskort,
faksmodemkort, GSM-kort og komponenter og
periferiutstyr til mobiltelefonutstyr; dataprogram
innregistrert på maskinlesbare medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195446 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803136 (220) Inn dato: 08.04.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til GLOBAL ASSET MANAGEMENT.

(730) Innehaver: Global Asset Management Ltd,
Hamilton, BM

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner, alle relatert til
administrasjon og forvaltning av investeringer.
KL. 36: Administrasjon og forvaltning av fonds og av
investeringer; rådgivningstjenester relatert til
investeringer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195447 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803140 (220) Inn dato: 08.04.1998

(540)

ARE YOU READY?
(730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower,
Boston, MA 02199-8004, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater; kosmetikk,
parfymer; ikke-medisinske preparater til bruk før, under
og etter barbering; hårpreparater; tannpussemidler,
toalettsåper og sjampoer; ikke-medisinske preparater til
bruk i badet eller dusjen; talkumpulver; hårfjernings- og
hårnappingspreparater og -materiell i form av kremer,
gels, skum og pulver; luktfjerningsmidler for personlig
bruk; deodoranter; toalettartikler.
KL. 8: Barbermaskiner og barberblader, instrumenter til
barbering; (manuelle håndverktøy), dispensere, kassetter
og hylser inneholdende blader; deler og tilbehør til de
forannevnte varer; kniver.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195448 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803207 (220) Inn dato: 16.04.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Info-Office Nordic, Vollav. 23 b, 5260
I. Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklame-virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195449 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803225 (220) Inn dato: 16.04.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Arbeiderbladet AS, Postboks 1183
Sentrum, 0107  OSLO, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser; 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195450 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803229 (220) Inn dato: 16.04.1998

(540)

FRESHLOOK
COLORBLENDS

(730) Innehaver: Wesley Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195451 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803531 (220) Inn dato: 27.04.1998

(540)

MYSTIC KNIGHTS OF
TIR NA NOG

(730) Innehaver: Saban International Inc, Curacao, AN

(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 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; sykkelhjelmer;
briller og solbriller og deres etuier; CD-rom, kassetter og
bånd inneholdende programvare inneholdende spill,
grafikk og interaktive programmer for underholdning og
utdanning av barn; videospillmaskiner og programmer
dertil for bruk med datamaskin eller TV; video- og
dataspillprogrammer, kassetter, disker og bånd;
kalkulatorer; elektroniske dagbøker; elektroniske
tidsplanleggere; audio- og videokassettspillere og -
opptakere; audio- og video-CD-spillere; forhåndsinnspilte
audio- og videobånd, kassetter, CD’er og fonogramplater
inneholdende musikk og dialog, fotoapparater; radioer og
radioer inneholdende klokker; telefoner; kort; deler og
tilbehør for alle forannevnte varer.

KL. 16:Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjeer; bilder, fotografiske trykk,
innrammede fotografier, ikke-innrammede fotografier,
plakater og kunstreproduksjoner; fotoalbum og
frimerkealbum; bulletintavler, tavler; kalendere; penner
og blyanter; penn- og blyantetuier og pennaler; viskelær;
markeringstusjer; fargeblyanter; kritt; stiftemaskiner;
kunst- og håndverksmalingssett; malersett for barn;
staffelier; malerkoster, malerpensler og maleruller;
applikasjoner i form av overføringsbilder; kort; skrive- og
noteringspapirer og -mapper; boktrekk, bokmerker;
skrivebordsett; skrivebordorganisatorer; papir- og
pappesker; overføringsbilder, klistremerker,
støtfangerklistremerker; baderoms- og ansiktsservietter;
plastmatter og gummistempler; deler og tilbehør for alle
forannevnte varer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker;
paraplyer og paraplytrekk, parasoller og spaserstokker,
sveper, seletøy og salmakervarer; bager og vesker,
lommebøker, toalettvesker, ransler, ryggsekker,
midjeveske; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; forklær; maskerade- og
halloweenkostymer; deler og tilbehør for alle forannevnte
varer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; produksjon og distribusjon av
fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte
videobånd, kassetter og videodisker, fjernsynsserier og
fremvisninger (in live).

(300) Prioritet: AW, 19.01.98, 98012916

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195452 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199803542 (220) Inn dato: 28.04.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Interfil AS, Bismo Industripark, 2690
Skjåk, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Luftfiltre for ventilasjon.

(450) Kunngjort reg. dato:15.02.1999

 (111) Reg. nr.: 195454 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804195 (220) Inn dato: 14.05.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
kun enerett til Normade. Den øvrige teksten er unntatt fra
rettsverket.

(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Postboks 6746 St.
Olavsplass, 0130 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195455 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804208 (220) Inn dato: 14.05.1998

(540)

(730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet; radio-, kabel- og
kringkastingsvirksomhet; kringkasting og overføring av
fjernsynsprogrammer; kringkasting av radioprogrammer;
fjernsynsoverføring, radiooverføring og
radiospredningsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet,
nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer;
produksjon av filmer og live underholdningsinnslag;
produksjon av levende film og fjernsyninnslag; tjenester i
forbindelse med spillefilmsunderholdning,
fjernsynsunderholdning og live
underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av
bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter.
KL. 42: Programmeringstjenester tilbudt on-line;
restaurantvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195456 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804257 (220) Inn dato: 18.05.1998

(540)

(730) Innehaver: NV Leisureplan Belgium, Jan Stastraat
16/3, B-3000 Leuven, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av cruise og rundturer;
organisering av reiser og utflukter; transport ved båt,
leasing av båter, bestilling av turer, transportsalg,
transport ved buss, leasing av biler, reiseguider, transport
ved ferjer, informasjon vedrørende lagring, sjøtransport,
passasjertransport, lystbåtturer (transport), transport ved
tog, transportbestillinger, reisebestillinger,
innlandsshipping, turer med reiseleder, transport ved bil,
drosjetjenester, turistbyråer (unntatt bestillinger for
hoteller og pensjonater), trikktjenester, transport av
reisende, leasing av kjøretøyer; informasjon relatert til
alle forannevnte tjenester; informasjon i området
transport.
KL. 42: Leasing av midlertidig innlosjering, også
tilveiebrakt av boligavdelinger; bestilling av pensjonater;
fritidsleirer (innlosjering); utleie av adkomsttid til
datamaskiner og databanker; dataprogrammering; leasing
av datamaskiner; utvikling, vedlikehold og oppdatering
av dataprogrammer; analyse av datasystemer; feriehjem
og hotellbestillinger; hoteller; bevilgning av lisenser i
området industrielle rettsvern; ledelse vedrørende
opphavsrett; moteller; leasing av dataprogrammer;
pleiehjem; konsulenttjenester relatert til alle forannevnte
tjenester; konsulenttjenester relatert til alle tjenester
nevnte i kl.39.

(300) Prioritet: BX, 18.11.97, 904964

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195457 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804427 (220) Inn dato: 25.05.1998

(540)

BOHEM
(730) Innehaver: Gitte & Gry AS, Henrik Werglandsgt
4, 4612 Kristiansand, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195458 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804437 (220) Inn dato: 25.05.1998

(540)

(730) Innehaver: D. Carnegie AB, S-103 38 Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, trykte publikasjoner, flygeblad
(nyhetsbrev) innen området finansielle tjenester.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195459 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804621 (220) Inn dato: 27.05.1998

(540)

PREMICA
(730) Innehaver: Nycomed Imaging AS, Nycoveien 2,
0485 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; apparater
og instrumenter for bruk i administrasjon av diagnostiske
preparater og substanser for medisinske formål; injektorer
for medisinske formål, peristaltiske anordninger for bruk
med injektorer for medisinske formål; elektroniske
apparater og instrumenter for å kontrollere operasjonen
av injektorer for medisinske formål; flasker som er
beholdere for diagnostiske preparater og substanser for
bruk i forbindelse med medisinske apparater og
instrumenter, flaskeholdere og utstyr for forannevnte
varer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195460 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804681 (220) Inn dato: 02.06.1998

(540)

VERTIKAL
(730) Innehaver: International Resource Development
AS(IRD), Postboks 44, 1440 Drøbak, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet.
KL. 42: Medisinsk behandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195461 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804686 (220) Inn dato: 02.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Morgan Instrument Norge AS,
Postboks 20, 3940 Heistad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 15: Musikkinstrumenter; gitarer; (bass, klassiske,
akustiske og elektriske).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195462 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804693 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Terje Jørgensen, Askekjerran 2, 4646
Finsland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195463 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804776 (220) Inn dato: 05.06.1998

(540)

WWW.PRIMEBROKER.COM
(730) Innehaver: Nationsbanc Montgomery Securities
LLC, Charlotte, NC, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Fremskaffelse av on-line tilgang til portefølje-
regnskapssystem, dataprogramverktøy for informasjon
om offentlige handelsselskaper og forberedelse av
tilpassede porteføljerapporter.

(300) Prioritet: US, 03.02.98, 75/428,019

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195464 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804777 (220) Inn dato: 05.06.1998

(540)

(730) Innehaver: France Telecom SA, 6, Place
d’Alleray, F-75015 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige (andre enn for medisinsk bruk),
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske,
optiske apparater og instrumenter, samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,
livredning og undervisning; apparater for utsending,
opptak, overføring og/eller gjengivelse av lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr
og datamaskiner; magnethukommelse og minner for
datamaskiner; lagerenhet for datamaskiner; modemer;
grensesnitt; magnetbånd;
informasjonsbehandlingsanordninger;
telekopieringsmaskiner; lagringsmedier for informasjon,
herunder optiske og magnetiske lagringsmedier for
informasjon, elektriske kabler, satellitter, magnetiske og/
eller optiske videoplater, digitale optiske disker,
laserutstyr, tastbord, apparater og utstyr for opptak,
kopiering, utsending, overføring og mottak, kretskort,
trykte kretser, telekommunikasjonsemittere,
overføringsapparater, -instrumenter og -utstyr for

telekommunikasjon, høyfrekvensapparater,
kontrollapparater og -instrumenter, optiske apparater og
instrumenter, dataprogrammer, programvarer,
brukerprogramvare, elektriske og elektroniske apparater
og instrumenter, telefonutstyr og -apparater,
dataskjermenheter, visuelle fremvisningsapparater,
emittere og overføringsapparater for lyd og/eller bilder,
lyd- og/eller bildesendere, audiovisuelle apparater,
telekommunikasjons- og videokommunikasjonsutstyr,
apparater, instrumenter og utstyr for innmating og/eller
lagring, data- og informasjonsbehandlingsutstyr,
innmating-, lagring-, informasjons- eller
databehandlingsanordninger og -apparater; utstyr eller
systemstøtter for opptak og reproduksjon av lyd, bilder
og signaler; sammenknyttingsutstyr for datamaskiner
(modemer); apparater, instrumenter og utstyr for
overføring av meldinger, elektromagnetiske og
elektroniske apparater og instrumenter, samt apparater og
instrumenter for signalering, kontroll og informasjon;
optoelektroniske apparater, databehandlingsmaskiner og
kalkulatorer, datamaskiner for data- og tekstbehandling,
datamaskinterminaler, skjermer for datamaskiner,
skrivere (EDB), elektroniske maskiner med tastbord og/
eller skjerm, apparater, instrumenter og andre medier for
innmating og utmating av data,
programvaresambandssløyfer og/eller -kretser og/eller -
komponenter; plater, bånd, programvareprodukter,
mikrofilmlesere og kontrollenheter og -komponenter for
slike, trykte kretskort, leselagere (ROM), elektroniske
kretskort, elektroniske identifikasjonskort, integrerte
kretsmoduler, apparater, instrumenter og komponenter
for telekommunikasjonskontroll, datautstyr, apparater,
instrumenter og utstyr for oppfanging, telling,
innsamling, lagring, omforming, behandling, registrering,
sending og overføring av data, informasjon og signaler;
datastyrte, elektroniske tavler; apparater og instrumenter
for optisk lesning, apparater og instrumenter for
behandling og lesing av kodet informasjon og medier for
slik informasjon; apparater og instrumenter, samt deler til
slike, for data og signaloverføring ved bruk av telefon,
telefaks, telegraf, fjernskriver, teleks, kabel eller andre
telekommunikasjonsapparater; databanker, bildebanker.
KL. 16: Formularblanketter, trykte formularer, aviser,
tidsskrifter, bøker, instruksjons- og/eller
undervisningsmateriell (ikke apparater), papirbånd,
lagringskort for dataprogrammer, trykt dokumentasjon,
instruksjonsmanualer og -bruksanvisninger, papir- og
pappbånd og -strimler, hullkort og -ark, samt alle typer
papir- og korttilbehør for databehandling og/eller opptak
av dataprogrammer og datasøking; publikasjoner
vedrørende datamaskiner, databehandling og/eller
telekommunikasjon.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter og forretninger; forretningskontroll, -direksjon, -
inspeksjon, tilsyn og rådgivning om organisasjon og
forretningsledelse som støtte for industrielle og
kommersielle selskaper i deres forretningsdrift, i
innsamling og anvendelse av forretningsinformasjon, ved
forretningsundersøkelser; bistand og støtte til industrielle
bedrifter og -forretninger eller handelsbedrifter ved deres
forretningsledelse, opplæring og/eller rådgivning
angående forretnings- og/eller bedriftsinformasjon,
innhentelse og oppsamling av informasjon, rådgivning
vedrørende valg, drift av databehandlingssystemer for
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andre; bistand og støtte for bedrifter og selskaper i
profesjonelle transaksjonsapplikasjoner;
avisabonnementtjenester; reservekopieringstjenester ved
databehandling, datamaskinadministrasjon, tjenester i
forbindelse med valg og implementering av nettverk og
innenfor kommunikasjonstjenester; administrasjon av
databehandlingstjenester; tjenester i forbindelse med
telekommunikasjonsledelse og -administrasjon, bistand-
og støttetjenester, herunder av teknisk art, for drift og
overvåking av telekommunikasjonsnettverk;
digitalisering, scanning.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
bankvirksomhet, herunder spare- og forretningsbanker;
utstedelse av reisesjekker, kredittkort og kredittbrev;
ekspertundersøkelser, -taksering, -besiktigelse, -
inspeksjon, -oppmåling av fast eiendom; bestyrelse av
appartementshus; finansiell rådgivning innen data,
statistiske og mekanografiske arbeid.
KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet; installasjons-, vedlikeholds- og
reparasjonstjenester for optiske, elektriske, elektroniske
og telekomunikasjonsapparater, datamaskiner og
datmaskinperiferiutstyr;
telekommunikasjonsinstallasjoner.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonstjenester vedrørende overvåking,
kontroll, behandling, overføring, sending og mottak av
data, signaler og informasjon behandlet og utformet av
datamaskiner eller telekommunikasjonsapparater og -
instrumenter, fjernbehandlingstjenester;
kommunikasjons-, telekommunikasjons- og
telematikktjenester; telematikktjenester tilgjengelig ved
tilgangskoder, terminaler, telefoner, telefontjenester,
televisjonssendinger, radiosendinger,
fjernskriverinformasjon, fjernskrivertjenester, overføring
av beskjeder og/eller kodede bilder; digitale
overføringssystemtjenester til bruk ved
telekommunikasjon; dataoverføring, veksel- og
velgersystemer; mini- og mikroservertjenester, lokale
nettverk, lokalfjernsyn- og -radiosendinger, beskjeder,
kabelspredning av fjernsyn- og radiosendinger;
telekommunikasjonstjenester i form av meldingstjenester,
elektroniske meldingstjenester, kurérsending og -mottak,
tidsklareringssendinger og overføring, beskjedutveksling
ved datamaskinoverføring, utveksling av datoriserte
dokumenter, datorisert telekommunikasjon,
datatelekommunikasjon, pakkeoverføringstjenester,
dataoverføringsnettverk, elektroniske utvekslinger,
informasjon, telekstjenester, telefakstjenester,
serversentere, databeskjedtjenester, tjenester for
konvertering av koder og formater ved forskjellige typer
av tekster; telefoninformasjonstjenester, kommunikasjon
eller telefonsamtaleoverføringstjenester, elektroniske
posttjenester; utleie av telekommunikasjonsapparater.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
utdannelse og opplæring, instruksjon og forbedring innen
databehandlings- og telekomunikasjonsområdet;
organisering av sportskonkurranser, tevlinger, seminarer,
konferanser og kurser innen databehandlings- og
telekommunikasjonsområdet; trening, opplæring,
instruksjon og utdannelse innen programmering,
installasjon, drift, styring, administrasjon, vedlikehold og
opprettholdelse av datamaskiner, databehandlings- og
telekommunikasjonsapparater og -utstyr, og av

datamaskiner og programvare tilknyttet datamaskiner,
databehandlings- og telekommunikasjonsapparater og -
instrumenter; lotterier.
KL. 42: Utleie av datamaskinprogramvare, utleie av
datasystemer; utleie av elektroniske programmer,
elektroniske installasjoner og
databehandlingsinstallasjoner; tjenester i form av
tillempet ingeniørvirksomhet overfor store og
mellomstore datasystemer, dataprogrammering,
utarbeidelse av dataprogrammer for
bruksombyttingstjenester, computerledelsestjenester,
støttetjenester (ingeniørvirksomhet) for drift og
overvåking av datanettverk; datamaskinprogrammering
for å lette automasjon av driftssentere; tekniske
støttetjenester på datamaskin- og
telekommunikasjonsområdet; utarbeidelse av
datamaskinprogrammer, utleie av datamaskiner og -
programmer, utnyttelse av patentrettigheter i form av
overføring og tilgang til know-how, lisensiering av
materielle og immaterielle rettigheter; utarbeidelse av
datamaskinprogrammer for tekst- og databehandling i
bedrifter, duplisering av datamaskinprogrammer;
konsulentvirksomhet og rådgivning på
telekommunikasjonsområdet, ingeniørtjenester;
organisering, rådgivning og bistand på
telekommunikasjons- og databehandlingsområdet; utleie
av elektroniske databehandlingsinstallasjoner og -
programmer som datastøtte ved
telekommunikasjonsvirksomhet; studier ved dataarbeid,
utvikling av datamaskinprogrammer og
telekommunikasjonssystemer; teknisk rådgivning og
studier i form av analysering og programmering av
dataoperasjoner; studier og forskning på drift og
vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr;
tekniske støttetjenester ved databehandling og
telekommunikasjon; trykkerivirksomhet; tekstredigering;
rådgivning om telekommunikasjonsbestyrelse og -
administrasjon; rådgivningstjenester vedrørende
datamaskiner og databehandling, konsultasjonstjenester
vedrørende datamaskinorganisering,
konsultasjonstjenester innen
telekommunikasjonsområdet; rådgivning ved
telekommunikasjonsdrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195465 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804789 (220) Inn dato: 05.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Substantia Marketing-Consulting
GmbH, A-2340 Mödling, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; varer laget av papir og papp.

(300) Prioritet: AT, 23.01.98, AM 342/98

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195466 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199804823 (220) Inn dato: 09.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Clear Water International Holding
ASA, Universitetsgaten 12, 0164 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og instrumenter for behandling,
rensing og filtrering av vann; rensing og filtrering av
vann; filter for drikkevann; vannsterilisatorer;
filtreringsapparater for vann;
vannfordelingsinstallasjoner; apparater og maskiner for
vannrensing; apparater og innretninger for vanntilførsel
og sanitære formål; deler og tilbehør til alle forannevnte
varer (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195467 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805168 (220) Inn dato: 15.06.1998

(540)

BEFFEN
(730) Innehaver: Bergen Elektriske Færgeselskab AS,
Postboks 751, 5001 Bergen, NO

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

(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. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195468 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805181 (220) Inn dato: 15.06.1998

(540)

(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, New
York, NY 10022, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195469 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805182 (220) Inn dato: 15.06.1998

(540)

BERND BERGER
(730) Innehaver: Bernd Berger Mode GmbH, Hennef,
DE

(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 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: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195470 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805272 (220) Inn dato: 18.06.1998

(540)

DIGILIFE
(730) Innehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, DK-2900
Hellerup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter til
bruk av eller i forbindelse med personer med nedsatt
hørsel, inkludert høreapparater, samt deler og tilbehør til
ovennevnte varer.

(300) Prioritet: DK, 22.12.97, 6312/1997

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195471 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805444 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: J. Aanerød & Sønn AS, Osloveien 59,
1534 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Erik Rynning, Fleischersgt. 5,
1531 Moss

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Avfallscontainere i metall.
KL. 20: Avfallscontainere i ikke-metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195472 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805458 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

NATURALDATA
(730) Innehaver: Software AG, D-64297 Darmstadt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogramvare,
databehandlingsprogram; dataprogrammer innregistrerte
på databærere.
KL. 42: Industriell design av datamaskinprogramvare,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer,
utarbeidelse av datamaskinprogramvare, rådgivning
vedrørende computere, teknisk konsulentvirksomhet,
systemanalyse av computere, utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195473 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805459 (220) Inn dato: 22.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Metropolitan Trading Co, Bombay, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Skjorter, t-skjorter, bluser, bukser, slips, snipper,
halstørkler, sokker, strømper, strømpebukser og
trikotasje, skjørt, kjoler, tunikaer, kaftaner, pyjamaser,
morgenkåper, slåbroker, kortbukser, badetøy,
badebukser, vester, truser og undertøy; belter og
bukseseler; sko, støvler og tøfler; skjerf, sjal, dresser,
blazere, golfjakker, cardigans, strømpeholdere.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195474 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805522 (220) Inn dato: 24.06.1998

(540)

SPEEDPASS
(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195475 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805543 (220) Inn dato: 25.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske midler for absorbsjon av fuktighet.
KL. 5: Anti-meldugg preparater.
KL. 17: Tetningsmidler.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper og
beholdere for absorbsjon av fuktighet.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195476 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805606 (220) Inn dato: 30.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Guangdong Foodstuffs Import &
Export (Group) Corp, No. 2 Dong Hu West Road,
Guangzhou, CN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Naturlig, upolert og malt ris, melprodukter;
kaker; bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sukker;
salt; eddik; sauser; krydder; gourmetpulver og andre
krydderier; kaffe; kakao; te; is; honning; sirup; gjær;
bakepulver.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann;
fruktjuicer og andre ikke-alkoholholdige drikker.
KL. 33: Viner, brennevin og likører.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195477 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805980 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

ATLANTIS
(730) Innehaver: Atlantis AS, Postboks 44, 8820 Dønna,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk og fiskeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195478 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199805981 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Atlantis AS, Postboks 44, 8820 Dønna,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk og fiskeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195479 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806230 (220) Inn dato: 09.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Djengis Khan AS, Torggt 11, 0181
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: P-Consult, Thorwald
Ericsensveien 7, 0274 OSLO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195480 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806231 (220) Inn dato: 09.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Storgaten Catring AS, Storgata 45,
0182 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: P-Consult, Thorwald
Ericsensveien 7, 0274 OSLO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Pizza.
KL. 42: Bevertning av mat.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195481 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806282 (220) Inn dato: 13.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Epirus SA Dairy Products, 144 51
Metamorphosi, Aten, GR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195482 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806409 (220) Inn dato: 14.07.1998

(540)

(730) Innehaver: T Wrap Scandinavia Europa Audun
Dalen, Drengveien 9, 7060 Klæbu, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Støtte- og ortopediske bandasjer; ortopediske
artikler, suturmaterialer.
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: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195483 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806425 (220) Inn dato: 14.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Aquasmart AS, Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Ikke-fluidfyrte belysningslamper, -installasjoner
og lykter til undervannsbelysning; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195484 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806433 (220) Inn dato: 15.07.1998

(540)

WATER BAR
(730) Innehaver: Tana Industries Ltd, Netiv Halamed
Hei, D.N. Haela 99855, IL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater, maskiner og installasjoner for
vannrensing og vannavkjøling.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195485 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806542 (220) Inn dato: 22.07.1998

(540)

REFLECTION
SIGNATURE

(730) Innehaver: WRQ Inc, 1500 Dexter Avenue North,
Seattle, WA 98109, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for bruk ved fjernstyrte
computere, mobile computere og
arbeidsstasjonscomputere på området
mobilkommunikasjon, intercomputerkommunikasjon og
kommunikasjon innen og mellom computernettverk med
spesifikke anvendelser vedrørende passordintegrering,
bekreftelse og tilgangssikkerhet.

(300) Prioritet: US, 02.06.98, 75/494,912

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195486 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806543 (220) Inn dato: 22.07.1998

(540)

REFLECTION DEPLOY
(730) Innehaver: WRQ Inc, 1500 Dexter Avenue North,
Seattle, WA 98109, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for bruk ved fjernstyrte
computere, mobile computere, arbeidsstasjonscomputere
og computerservere på området mobilkommunikasjon,
intercomputerkommunikasjon og kommunikasjon innen
og mellom computernettverk med spesifikke anvendelser
vedrørende distribusjon og installasjon av
brukerprogrammer/applikasjonsprogrammer.

(300) Prioritet: US, 16.06.98, 75/503,137

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195487 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806559 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Faxe AS, Karl Olsens vej 4-6, DK-
3100 Hornbekk, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Treimpregneringsmidler; oljer for konservering
av tregulv.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195488 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806566 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

RAGBAG
(730) Innehaver: Ragbag v/Andreas Aase, Sverdrups vei
40 b, 7018 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Orkester som spiller på jazz-, blues- og
rockeklubber.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195489 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806684 (220) Inn dato: 24.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Hyperion Software Operations Inc, 900
Long Ridge Road, Stamford, CT 06902, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 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; computer
software, nemlig standard grensesnitts- og
kundegrensesnittsutvikling og testverktøy/-redskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195490 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806686 (220) Inn dato: 24.07.1998

(540)

(730) Innehaver: A. Holthe AS, 4800 Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Hårpynt, pins og nåler.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195491 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806835 (220) Inn dato: 29.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Kai Corp, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
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).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195492 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806836 (220) Inn dato: 29.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Kai Corp, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
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).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

 (111) Reg. nr.: 195493 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806915 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195494 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199806917 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195495 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807044 (220) Inn dato: 04.08.1998

(540)

ANNAYAKE
(730) Innehaver: Annayake SarL, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195496 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807062 (220) Inn dato: 05.08.1998

(540)

MEGA
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Vevey,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Iskrem.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195497 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807091 (220) Inn dato: 07.08.1998

(540)

GREEN MEANS GO
(730) Innehaver: National Car Rental System Inc, 7700
France Avenue South, Minneapolis, MN 55435, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Utleie av kjøretøyer, reservering.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195498 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807469 (220) Inn dato: 20.08.1998

(540)

G-FLOC
(730) Innehaver: Kværner Process Systems AS, 1361
Billingstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparater og installasjoner for separasjon og
behandling av væsker, gasser og faste stoffer; apparater
for installasjon og separasjon av olje og vann; deler,
utstyr og tilbehør til forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195499 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807663 (220) Inn dato: 27.08.1998

(540)

S.M.A.R.T. PALMAZ
(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske anordninger; stenter og
stentinnføringssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195500 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807704 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Statens Kartverk ECC, Postboks 60,
4001 Stavanger, NO

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

(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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av elektroniske kart; utvikling, design, oppdatering og
vedlikehold av dataprogrammer; konsulentvirksomhet
vedrørende navigasjon; konsulentvirksomhet vedrørende
elektroniske kart.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

 (111) Reg. nr.: 195501 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807705 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

PRIMAR
(730) Innehaver: Statens Kartverk ECC, Postboks 60,
4001 Stavanger, NO

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

(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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av elektroniske kart; utvikling, design, oppdatering og
vedlikehold av dataprogrammer; konsulentvirksomhet
vedrørende navigasjon; konsulentvirksomhet vedrørende
elektroniske kart.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195502 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807871 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

AIMIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 15.02.1999 -7/99

50

(111) Reg. nr.: 195503 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807873 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

CHANGEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195504 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807876 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

CRYPTIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195505 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807877 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

CUREIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195506 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807878 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

DIRECTIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195507 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807879 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

DOUBLEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195508 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807880 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

ENCRYPTIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195509 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807881 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

GATEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195510 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807882 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

GUARDIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195511 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807884 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

MANAGEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195512 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807885 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

MASTERIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195513 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807886 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

NETCRYPTIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195514 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807887 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

NETDOUBLEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195515 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807888 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

NETWORKIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195516 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807889 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

NOTEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195517 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807890 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

PACKIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195518 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807891 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

REMOTEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195519 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807892 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

RESTRICTIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195520 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807893 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

SERVICEIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195521 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807896 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

WATCHIT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc,
Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og/eller
gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer).

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195522 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807897 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195523 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807902 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

PENTABOND
(730) Innehaver: Omega One Communications LLC,
144 McQueen Boulevard, SC, 29483, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Koakskabel og hardware dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195524 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807904 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

CARTOON SUSHI
(730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet,
nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer;
produksjon av filmer og live underholdningsinnslag;
produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester
i forbindelse med spillefilmsunderholdning,
fjernsynsunderholdning og live
underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av
bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195525 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807906 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

GRASPIC
(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: Dekk til kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195526 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807907 (220) Inn dato: 03.09.1998

(540)

DIGITYRE
(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: Dekk til kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 15.02.1999 -7/99

56

(111) Reg. nr.: 195527 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199807926 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

NUTRIENTIA
(730) Innehaver: Monsanto Co, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, MO 63167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske næringstilskudd fremstillet av
vitaminer og mineraler.
KL. 30: Ikke-ernærende tilsetningsstoffer for mat og
næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195528 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808066 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Herbalife International Inc, 1800
Century Park East, Century City, CA 90067-1501, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Ernæringstilskudd og dietetiske ernæringstilskudd
bestående av vitaminer, mineraler og urter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195529 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808096 (220) Inn dato: 09.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Informasjons Teknologi IT -
Akademiet AS, Brynsveien 3 B, 0667 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Sander, Truyen & Co, Postboks
1923 Vika, 0125 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparter 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
data maskiner; brannslukningsapparater.
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: 15.02.1999
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 (111) Reg. nr.: 195530 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808158 (220) Inn dato: 11.09.1998

(540)

ZOMIG RAPIMELT
(730) Innehaver: IPR Pharmaceuticals Inc, Sabana
Gardens Industrial Park, P.O. Box 1967, Carolina, PR,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195531 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808250 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

ISOCLASS
(730) Innehaver: Timken, 1835 Dueber Avenue, OH. S.
W. Canton, 44706, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Kulelagre og deler til slike lagre; deler til
maskiner, verktøymaskiner, motorer andre enn for
landkjøretøyer og for jordsbruksredskaper andre enn
manuelt drevne.
KL. 12: Deler til kjøretøyer; deler til befordringsmidler
til bruk på land, i luften eller i vannet.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

 (111) Reg. nr.: 195532 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808251 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Jørn Engvik, Trofetveien 8, 7081
Sjetnemarka, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk.
KL. 5: Helsekostprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

 (111) Reg. nr.: 195533 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808448 (220) Inn dato: 21.09.1998

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195534 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808469 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

FRESCHETTA
(730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411
Kolbotn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Pizza.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195535 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808470 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Ringnes AS, 0307  Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl og mineralvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195536 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808471 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Ringnes AS, 0307  Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl og mineralvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195537 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808602 (220) Inn dato: 23.09.1998

(540)

MBBR
(730) Innehaver: Kaldnes Miljøteknologi AS, Postboks
420, 3101 Tønsberg, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195538 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808653 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

GIOCONDA
(730) Innehaver: La Gioconda AS, Sørkedalsveien 3,
0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks
5222 Majorstua, 0303 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 15.02.1999 -7/99

59

 (111) Reg. nr.: 195539 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808655 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Erlend Jensen, Heddalsv. 542, 3670
Notodden, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Kvalitetskontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195540 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808656 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Nora Skotaam, Krillåsvn. 81, 1392
Vettre, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Avfallsortering; barnepass;
hushovmestertjenester; loftsrydding; pass av barn;
plenvedlikehold; rydding (lofts-); sortering av avfall, og
resirkulerbart materiale; stell av kjæledyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195541 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199808806 (220) Inn dato: 30.09.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker;
konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som
næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av
korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te,
kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig
fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av
slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter
fremstilt av mel eller korn og inneholdende
smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter
fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt
av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter,
poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade,
kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter
bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller
pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser;
spiseis, iskrem og fryste søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195542 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809083 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

CROSSOVER
(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195543 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809084 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195544 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809086 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195545 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809087 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195546 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809088 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Raufoss Ammunisjon Holding AS,
Postboks 142, 2831 Raufoss, NO

(740,750) Fullmektig: Håkon Bleken, Drammensveien
10, 0255 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler,
sprengstoff, fyrverkerisaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195547 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809219 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

MIXERIX
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA,
Rue de L’ Institut 89, 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, 09.05.98, 2166213

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195548 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809220 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

REVTRAN
(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Greenford Middle-
sex, England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195549 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809221 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

DIRECO
(730) Innehaver: Mazda Motor Corp, Aki-gun, Hiro-
shima-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Automobiler, samt deres deler og tilbehør;
motorsykler, sykler, samt deres deler og tilbehør; motorer
for landkjøretøyer; oppheng, støtdempere og fjær for
landkjøretøyer; akslinger, lagre og akselkoplinger for
landkjøretøyer; kraftoverføringsutstyr for landkjøretøyer;
bremser for landkjøretøyer; vekselstrømmotorer og
likestrømmotorer for landkjøretøyer; tyverialarmer for
kjøretøyer.

(300) Prioritet: JP, 23.07.98, Heisei 10nen 63067

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195550 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809229 (220) Inn dato: 14.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Person Crystal, Skoleveien 8, 4300
Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk; ballonger av
glass (beholdere); flasker; emaljert glass; malt glass; opal
glass; drikkeglass; glassbeholdere; isbøtter; karafler;
ølkrus; krystall (glasstøy); likørserviser; porselenserviser;
skilt av porselen eller glass; kunstgjenstander, statuer og
statuetter av porselen, terrakotta eller glass.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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(111) Reg. nr.: 195551 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809232 (220) Inn dato: 14.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Ingeniørfirmaet Helgesen AS,
Postboks 4447 Torshov, 0403 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videoveksler for overvåking; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999

(111) Reg. nr.: 195552 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 199809523 (220) Inn dato: 23.10.1998

(540)

MACO
(730) Innehaver: Møller Andersen & Co AS, Ramdalvn.
6, 3115 Tønsberg, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Tenden & Co ANS
v/Erik Bruusgaard, Postboks 653, 3101 Tønsberg

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Revisjon og økonomistyring.
KL. 36: Skatte- og avgiftsrådgivning, konsulent og
rådgivningsvirksomhet knyttet til regnskap, finansiering
KL. 42: IT-rådgivning samt organisasjons- og
lederutvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 15.02.1999
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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.: 179951 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 19920301 (220) Inn dato: 22.01.1992

(540)

OKACIN
(730) Innehaver: Ciba Vision Ophthalmics SA,
Prangins, CH

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

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

(111) Reg. nr.: 195553 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 19911647 (220) Inn dato: 02.04.1991

(540)

(730) Innehaver: Karl Eric Larsson, Fagerborggt. 6,
0360 Oslo, NO og Per Hjalmar Larsson, Trasopterrassen
13, 0670 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og
planlegging).

(111) Reg. nr.: 195554 (151) Reg. dato: 22.01.1999

(210) Søk. nr.: 19923684 (220) Inn dato: 22.07.1992

(540)

OMNIVITA
(730) Innehaver: Torf Establishment, Städtle 36, 9490
Vaduz, LI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpusse-midler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer
for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster
og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider.

(300) Prioritet:
LI, 07.02.92, 8263
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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.: 657903
(151) Int. reg. dato: 02.04.96

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text TREND OFFICE
is excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Trendoffice Büromöbel GmbH & Co
KG, Lochfelbenstrasse, D-89312 Günzburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Office furniture.

Gazette nr.: 10/96

(111) Int. reg. nr.: 643681
(151) Int. reg. dato: 19.09.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 01.05.1997

(540)

TIME
(730) Innehaver: Bebag Bodensee Beteiligungs AG, 16,
Rötelistrasse, CH-9000 St-Gall, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Consultancy and services in connection with
financial affairs; financial affairs, capital investment, fund
investment and financial management.

Gazette nr.: 11/97
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(111) Int. reg. nr.: 674752
(151) Int. reg. dato: 16.05.97

(540)

(730) Innehaver: euro-play toys GmbH, 3-5, Karl-Benz-
Strasse, D-40764 Langenfeld, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Games, toys with the exception of toy elephants.

Gazette nr.: 12/97

(111) Int. reg. nr.: 676148
(151) Int. reg. dato: 12.05.97

(540)

(730) Innehaver: Metzeler Reifen GmbH, 50, Erbacher
Strasse, D-64747 Breuberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Tyres; pneumatic and solid tyres for vehicle
wheels; wheels for vehicles; inner tubes, rims, parts and
fittings for all of the aforesaid goods, namely valves, rim-
bands, sponge rubber rings (included in this class).

Gazette nr.: 14/97

(300) Prioritet: DE, 09.12.96, 396 53 437

(111) Int. reg. nr.: 583332
(151) Int. reg. dato: 08.02.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 14.05.1997

(540)

RODALE’S MEN’S
HEALTH

(526) Unntaksanmerkning: The words MEN‘S
HEALTH are excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Rodale Press GmbH c/o Schürmann &
Partner, 14, Friedrich-Ebert-Anlage, D-60 325 Frankfurt
am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter.
KL. 38: Information services on events and develop-
ments in medicine and sports medicine.
KL. 42: Press reports on events and developments in
medicine and sports medicine.

Gazette nr.: 14/97

(111) Int. reg. nr.: 677691
(151) Int. reg. dato: 27.03.97

(540)

(730) Innehaver: J.S. Staedtler GmbH & Co,
Moosäckerstrasse 3, D-90427 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof, except correction fluid for block letters,
typescript or handwriting; typewriters and office requi-
sites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes;
plastic materials for packaging (not included in other
classes).

Gazette nr.: 16/97
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(111) Int. reg. nr.: 679093
(151) Int. reg. dato: 22.11.96

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text MICROMILJÖ OF
SCANDINAVIA is excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Microbiologisk miljöförbättring i
Skandinavien AB, P.O. Box 34, S-932 21 Skelleftehamn,
SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Manures (natural and artificial); tanning agents;
adhesive substances used in industry; soil improving
preparations for cultivation; nutritive substances for
plants; nutritive preparations for lawns; nutritive sub-
stances for compost; decomposable substances in the
form of decomposable microorganisms; cultures of
bacteria and fungus to increase the biological activity in
organic waste products; digestive substances for stock of
animals and for breeding of animals.
KL. 35: Customer information regarding sale of ma-
nures, tanning agents, adhesive substances for industrial
use, soil improving preparations for cultivation, nutritive
substances for plants, nutritive preparations for lawns,
nutritive substances for compost, decomposable sub-
stances in the form of decomposable microorganisms,
cultures of bacteria and fungus to increase the biological
activity in organic waste products, deodorizers, digestive
substances.

Gazette nr.: 18/97

(300) Prioritet: SE, 20.06.96, 96-06136

(111) Int. reg. nr.: 681379
(151) Int. reg. dato: 10.10.97

(540)

BANANA MOON
(730) Innehaver: Daniel Flachaire, 14, avenue Bosio,
Monaco, 98000 (Principauté de Monaco), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing for men, women and children, prêt-à-
porter, ready-made clothing, shoes, swimsuits.

Gazette nr.: 21/97

(300) Prioritet: MC, 25.04.97, 97.18188

(111) Int. reg. nr.: 684368
(151) Int. reg. dato: 30.10.97

(540)

ADONIS
(730) Innehaver: Candino Watch Co AG (Candino
Watch Cie SA) (Candino Watch Co Ltd), 136
Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals, their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments and parts thereof.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 06.05.97, 446430

(111) Int. reg. nr.: 684461
(151) Int. reg. dato: 03.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 36: Financial services; real estate services.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: DE, 12.05.97, 397 21 317
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(111) Int. reg. nr.: 681551
(151) Int. reg. dato: 14.03.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 19.11.1997

(540)

DIAGUARD
(730) Innehaver: Adasoft AG, 23, Dahlienweg, CH-
4553 Subingen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus and systems for entering, processing
and using data relating to personnel, security and building
automation, in particular for access control, home
automation and work attendance management, including
software.

Gazette nr.: 25/97

(111) Int. reg. nr.: 684683
(151) Int. reg. dato: 02.12.97

(540)

SULZER MEDICA
(730) Innehaver: Sulzer Management AG, 12,
Zürcherstrasse, CH-8401 Winterthur, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, as well as artificial limbs and
orthopedic articles; prostheses, endoprostheses, vessel
prostheses, ureteral prostheses and parts thereof, in
particular stems and ball-shaped heads; surgical implants,
in particular implants for joints and coated implants,
tooth and jaw implants, artificial teeth and dentures as
well as pins for artificial teeth, artificial jaws; coronary
and vascular implants, in particular stents; spine implants;
artificial joints and heart valves, artificial tendons and
ligaments as well as flexible ducts for medical use;
measuring apparatus, instruments and tools for implant-
ing prostheses and parts thereof as well as for surgical
treatment of fractures, models for orthopedic use,
fixators, plates, bone screws and pins, pedicle screws,
expansion bolts, rasps, burrs, drilling templates, driving-
in instruments and marking templates as well as bone
marrow spread blocks; medical diagnosis apparatus,
medical analyzers and sphygmomanometers; tools for
profiling and polishing teeth and dental prostheses;
cutting-off disks and sharpening wheels for use in
dentistry; bone cement for use in orthopedic surgery;
needles, splints, saws and probes for medical purposes;
endoscopy and arthroscopy apparatus as well as parts
thereof; gastroscopes; defibrillators and heart pacemakers
as well as corresponding electrodes, ablation apparatus
and heart sutures, pumps for medical purposes, lasers for
medical purposes.
KL. 41: Education and further education of physicians
and medical staff, in particular as regards surgical
procedures and the use of medico-technical products.
KL. 42: Medical assistance.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: CH, 08.07.97, 447 121
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(111) Int. reg. nr.: 684701
(151) Int. reg. dato: 18.11.97

(540)

MICROSER
(730) Innehaver: Microser SA, Julian Camarillo, 22-24,
28037 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Printed circuits, scientific, electric, weighing,
measuring and checking (supervision) apparatus and
instruments; magnetic recording media, calculating
machines, data processing equipment.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684754
(151) Int. reg. dato: 01.12.97

(540)

EDWARD BAKER
(730) Innehaver: No Ordinary Designer Label Ltd also
trading as Ted Baker, The Fortress, 41 Chalton Street,
London NW1 1JE, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Bags, holdalls and cases; articles made from
leather or imitation leather; umbrellas and parasols.
KL. 25: Articles of clothing; shirts; T-shirts; sweatshirts;
sweaters; ties; hosiery; braces; belts; knitwear; under-
wear; headwear; footwear; blouses, skirts and dresses;
coats; jackets; trousers; jeans.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: DE, 31.05.97, 2.134.509.

(111) Int. reg. nr.: 684756
(151) Int. reg. dato: 13.11.97

(540)

SEÑORIO DE SEGORBE
(730) Innehaver: Torre Oria SL, Ctra. Ponton-Utiel, Km.
3, 46390 Derramador-Requena, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Sparkling wines; wines and liqueurs.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 684758
(151) Int. reg. dato: 08.12.97

(540)

DENTMASTER
(730) Innehaver: Dentmaster Holdings plc, Grosvenor
House, Hollinswood Road, Central Park, Telford TF1
9TW, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Restoration and repair, all of motor vehicle
paintwork and bodywork; paintless dent removal
services.

Gazette nr.: 1/98

(300) Prioritet: GB, 14.11.97, 2151015

(111) Int. reg. nr.: 161483
(151) Int. reg. dato: 09.05.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.12.1997

(540)

SELLA
(730) Innehaver: TFL Ledertechnik GmbH & Co KG,
45, Kirschenallee, D-64293 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Industrial chemicals, tanning agents and comple-
mentary tanning products.
KL. 2: Colorants, complementary dyeing substances.

Gazette nr.: 1/98
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(111) Int. reg. nr.: 665299
(151) Int. reg. dato: 12.11.96
(891) Ytterligere utpekt dato: 08.12.1997

(540)

(730) Innehaver: Dickson SA, 10 rue des Châteaux, F-
59290 Wasquehal, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings,
fishing nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins
(neither as jumping sheets, nor as pushchair covers), sails
(rig), padding materials (except for rubber or plastic
materials); raw fibrous textile materials.
KL. 24: Fabrics for textile use; bed and table covers.

Gazette nr.: 1/98
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RETTELSER

Rettelser av tidligere kunngjøringer

Reg.nr. 163427 og 163428
Ovennevnte registreringer ble kunngjort overdratt til
Alfred Klett KG i NT nr 5/99.
Korrekt innehaver og fullmektig skal være:
Reg.nr. 163427
Avnet Nortec AS, Hvalstad, Fullmektig: Egil Lassen i
ACTIO-LASSEN AS, Kokstad.
Reg.nr. 163428
Grundig AG, Fürth, DE, Fullmektig: Tandbergs
Patentkontor AS, Oslo.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg. nr.: 9453

(730) Innehaver: Coty Deutschland GmbH, Fort
Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, DE

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

(111) Reg. nr.: 16470

(730) Innehaver: Coalite Group PLC, Chesterfield,
Derbyshire, GB

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

(111) Reg. nr.: 17944

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 26723

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 53116

(730) Innehaver: Rhodia, 25 Quai Paul Doumer, F-
92400 Courbevoie, FR

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

(111) Reg. nr.: 64335

(730) Innehaver: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite SpA, Viale Shakespeare 47, I-00144 Roma, IT

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

(111) Reg. nr.: 66689

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 67396

(730) Innehaver: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 74570

(730) Innehaver: The British Petroleum CO PLC,
London, GB

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

(111) Reg. nr.: 75849

(730) Innehaver: Istituto Farmacologico Serono, Roma,
IT

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

(111) Reg. nr.: 75889

(730) Innehaver: Laboratorie Garnier & CIE (Société en
nom collectif), F-75008 Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 75964

(730) Innehaver: Axair AG, Talstrasse 35-37, CH-8808
Pfäffikon, CH

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 78829

(730) Innehaver: CPC International Inc, P.O. Box 8000,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632-9976,
US

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

(111) Reg. nr.: 80814

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 82657

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 82833

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 84974

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 85547

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 98297

(730) Innehaver: Dumex-Alpharma A/S, Postboks 1736,
DK-2300 København S, DK

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

(111) Reg. nr.: 100526

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 100945

(730) Innehaver: Oldelft BV, Röntgenweg 1, NL-2624
BD Delft, NL

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

(111) Reg. nr.: 101546

(730) Innehaver: Archangel Television Productions,
1615 1/2 Montana Avenue, Santa Monica, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 101553

(730) Innehaver: Sno-Trik CO, Solon, OH, US

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

(111) Reg. nr.: 101639

(730) Innehaver: Wm. Wrigley Jr. Co, Chicago, IL, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 101647

(730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571, JP

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

(111) Reg. nr.: 101694

(730) Innehaver: Associated Weavers Europe NV,
Ronse-Renax, BE

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

(111) Reg. nr.: 101723

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 102202

(730) Innehaver: Federal-Mogul Friction Products Ltd,
Stockport, Cheshire, GB

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

(111) Reg. nr.: 102207

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 102464

(730) Innehaver: Salus-Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co KG, Bruckmühl, DE

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

(111) Reg. nr.: 103050

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 110852

(730) Innehaver: Wedins Skor AB, Drottninggatan 68,
S-111 21 Stockholm, SE

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

(111) Reg. nr.: 114190

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

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

(111) Reg. nr.: 120771

(730) Innehaver: Aermec Spa, Bevilacqua, IT

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

(111) Reg. nr.: 123253

(730) Innehaver: Den norske Creditbank, Kirkegaten 21,
0153  Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Den norske Creditbank,
Kirkegaten 21, 0153  Oslo

(111) Reg. nr.: 133039

(730) Innehaver: Groupe Miller Freeman (societe par
action simplifiee), 70 rue Rivay, F- 92300 Levallois-
Perret, FR

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 133071

(730) Innehaver: Bioenterprises PTY LTD, Roseville,
NSW, AU

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

(111) Reg. nr.: 134476

(730) Innehaver: Proderma CO AS, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 134965

(730) Innehaver: Smith & Nephew SA, 25 Boulevard
Alexandre Oyon, F-72000 Le Mans, FR

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

(111) Reg. nr.: 135062

(730) Innehaver: Doctor’s Associates Inc, 3000  NE 30
Place, Suite 207, Fort Lauderdale, FL 33306, US

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

(111) Reg. nr.: 135136

(730) Innehaver: Laboratorie Garnier & CIE (Société en
nom collectif), F-75008 Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 135174

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Aimargues, Gard, FR

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

(111) Reg. nr.: 135213

(730) Innehaver: The Black & Decker Corp, Towson,
MD, US

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

(111) Reg. nr.: 135216

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 135224

(730) Innehaver: Eckes-Granini GmbH & Co KG,
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, DE

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

(111) Reg. nr.: 135228

(730) Innehaver: Coloplast A/S, Bronzevej 2-8, DK-
3060 Espergærde, DK

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

(111) Reg. nr.: 135269

(730) Innehaver: The Wellcome Foundation Ltd,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

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

(111) Reg. nr.: 135287

(730) Innehaver: Fuel Tech INC, Stamford, CT, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 135294

(730) Innehaver: Bridgestone CORP, Tokyo, JP

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

(111) Reg. nr.: 135401

(730) Innehaver: Compaq Computer Corp, 20555 S.H.
249, Houston, TX 77070, US

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

(111) Reg. nr.: 135940

(730) Innehaver: Metro SB-Handels AG, Baar, CH

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

(111) Reg. nr.: 137744

(730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street,
Rochester, NY 14650, US

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

(111) Reg. nr.: 138843

(730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street,
Rochester, NY 14650, US

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

(111) Reg. nr.: 139173

(730) Innehaver: Swatch SA, Bienne, CH

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

(111) Reg. nr.: 139590

(730) Innehaver: Salus-Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co KG, Bruckmühl, DE

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

(111) Reg. nr.: 139659

(730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street,
Rochester, NY 14650, US

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

(111) Reg. nr.: 142722

(730) Innehaver: Euro-Composites SA, Echternach, LU

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

(111) Reg. nr.: 145668

(730) Innehaver: Danisco Sugar AB, S-205 04 Malmö,
SE

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

(111) Reg. nr.: 145711

(730) Innehaver: Eveready Battery Co Inc,
Checkerboard Square, St. Louis, MO 63164, US

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

(111) Reg. nr.: 146005

(730) Innehaver: Eurodress AB, Box 275, S-503 10
Borås, SE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 146493

(730) Innehaver: Texas Farm Products Co, 915 South
Fredonia Street, Nacogdoches, TX 75961, US

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

(111) Reg. nr.: 147617

(730) Innehaver: Texas Farm Products Co, 915 South
Fredonia Street, Nacogdoches, TX 75961, US

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

(111) Reg. nr.: 149167

(730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street,
Rochester, NY 14650, US

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

(111) Reg. nr.: 152300

(730) Innehaver: Valora TMP AG, Alte
Steinhauserstrasse 19, CH-6330 Cham, CH

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

(111) Reg. nr.: 152301

(730) Innehaver: Valora TMP AG, Alte
Steinhauserstrasse 19, CH-6330 Cham, CH

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

(111) Reg. nr.: 159357

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 128
Lambertseter, 1101 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 159738

(730) Innehaver: Salus-Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co KG, Bruckmühl, DE

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

(111) Reg. nr.: 165039

(730) Innehaver: Salus-Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co KG, Bruckmühl, DE

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

(111) Reg. nr.: 168518

(730) Innehaver: Blimpie Associates, New York, NY,
US

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

(111) Reg. nr.: 170135

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 128
Lambertseter, 1101 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 170734

(730) Innehaver: Salus-Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co KG, Bruckmühl, DE

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

_____________________________________________

(111) Reg.nr.: 173677

(730) Innehaver: Liv Fossum, Stalsberg terrasse 86,
2010 Strømmen

(111) Reg. nr.: 177406

(730) Innehaver: ACTEBIS Holding GmbH,
Bodenbacher Strasse 81, D-01277 Dresden, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 180024

(730) Innehaver: Coty Deutschland GmbH, Fort
Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, DE

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

(111) Reg. nr.: 181643

(730) Innehaver: Hoechst Marion Roussel AG, D-65926
Frankfurt am Main, DE

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

(111) Reg. nr.: 183098

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 183108

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 184937

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 184938

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 184939

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 184940

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 185095

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 16
Brattlikollen, 1106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 188725

(730) Innehaver: Duif BV, Rooseveltlaan 6, NL-5466
AB Veghel, NL

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

(111) Reg. nr.: 193994

(730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 128
Lambertseter, 1101 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123  OSLO

(111) Reg. nr.: 194255

(730) Innehaver: Roald Olsbø, Munkengveien 2b, 0376
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 1905335

(730) Innehaver: Fiskeforsyningen AS, Mølstrevåg,
5520 Sveio, NO

(740,750) Fullmektig: Fiskeforsyningen AS,
Mølstrevåg, 5520 Sveio

(111) Reg. nr.: 1907329

(730) Innehaver: Corn Products International Inc, 6500
South Archer Avenue, Bedford Park, IL 60501, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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.: 194534
Reg. nr.: 194761
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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.: 193385

Kunngj. i NT nr.: 47/98

(730) Innehaver: Donar AS, Postboks 222, 4033 Forus,
NO

Innsiger: Enator AB, S-164 87 Kista, SE

(111) Reg. nr.: 193546

Kunngj. i NT nr.: 48/98

(730) Innehaver: Advanced Lighting Tehcnologies, Inc,
32000 Aurora Road, Solon, OH 44139, US

Innsiger: General Electric Co, 3135 Easton Turnpike,
W3C, Fairfield, CT 06431, US

(111) Reg. nr.: 193561

Kunngj. i NT nr.: 48/98

(730) Innehaver: MedAire Inc, 1301 McDowell Road,
Suite 101, Phoenix, AZ 85006, US

Innsiger: Waldemar Link (GmbH & Co), Hamburg, DE

(111) Reg. nr.: 193670

Kunngj. i NT nr.: 49/98

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

Innsiger: Astra AB, S-151 85 Södertälje, SE

(111) Reg. nr.: 193682

Kunngj. i NT nr.: 49/98

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

Innsiger: Knoll AG, Knollstrasse, D-67061
Ludwigshafen, DE

(111) Reg. nr.: 193686

Kunngj. i NT nr.: 49/98

(730) Innehaver: CTM Utvikling AS, Hallsetbakken 4,
7060 Klæbu, NO

Innsiger: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO

(111) Reg. nr.: 193766

Kunngj. i NT nr.: 49/98

(730) Innehaver: Frisør Einstein AS, Thomas Angells gt.
15, 7011 Trondheim, NO

Innsiger: The Hebrew University of Jerusalem, Givat
Ram, Jerusalem, IL

(111) Reg. nr.: 194841

Kunngj. i NT nr.: 3/99

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

Innsiger: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn,
NO

(111) Reg. nr.: 677160

Kunngj. i NT nr.: 48/98

(730) Innehaver: Union des Associations Européennes
de Football (UEFA), 54, Chemin de la Redoute, CH-1260
Nyon, CH

Innsiger: Champion Products  Inc, Winston-Salem, NC,
US
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RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


