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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.: 194780 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199802878 (220) Inn dato: 31.03.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til FOR THE BEST THINGS IN LIFE.

(730) Innehaver: Hachette/EMAP Magazines Ltd,
Endeavour House, 189 Shaftsbury Avenue London
WC2H 8JG, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra
databaser eller fra fasiliteter fremskaffet på et globalt
computer nettverk (inkludert hjemmesider); computer
software; computerprogrammer; data opptatt i
elektronisk, optisk eller magnetisk form; databærere;
audio- og visuelle opptak; CD-ROM; CDI-plater,
elektroniske publikasjoner; CD-ROM, disker, kassetter
og andre databærere inneholdende informasjon opptatt i
magasinform.
KL. 16: Trykksaker, trykkede publikasjoner, magasiner,
blader; tidsskriftspublikasjoner, aviser; bøker; flygeblad;
reisehåndbøker/kataloger.
KL. 41: Interaktiv informasjon i forbindelse med
underholdning, utdannelse og rekreasjon fremskaffet on-
line fra databaser eller et globalt computer nettverk;
informasjon relatert til utdanning, underholdning og
rekreasjon fremskaffet on-line fra databaser eller et
globalt datanettverk; tilby underholdning og undervisning
ved bruk av kommunikasjon og datanettverk.

(300) Prioritet: GB, 15.01.98, 2155694

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196130 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19930706 (220) Inn dato: 15.02.1993

(540)

GALAXY APPLICATION
ENVIRONMENT

(730) Innehaver: Visix Software Inc, 11440 Commerce
Park Drive, No. 600, Reston, VA 22091, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte programmer for datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196131 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19933561 (220) Inn dato: 27.07.1993

(540)

LANGUAGE
SOLUTIONS

(730) Innehaver: Stream International Inc, 77 West
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Oversettelsesvirksomhet; utarbeidelse av
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer i form
av elektroniske ordbøker; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; faglige konsultasjoner (ikke om
forretninger).

(300) Prioritet: US, 13.07.93, 74/414,086

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196132 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19941715 (220) Inn dato: 21.03.1994

(540)

MAXON
(730) Innehaver: Maxon Electronics Corporation of
America Inc, Kansas City, MO, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektrisk og elektronisk sende og mottakerutstyr
og tilbehør for industriell bruk og for bruk av forbrukere,
nemlig mobile toveis radioer for bruk på land, toveis
radioer for bruk for publikum, bryterbetjente og
stemmebetjente 49 MHZ sender mottakere,
radiosignaleringsenheter, mikrofoner,
kraftforsyningsenheter, batteriladere, telefoner,
høyttalende telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner,
intercomapparater, radarmottakere, personsøkere, sendere
for personsøkere, datatelemetriske instrumenter, radioer
og modemer, klangfargepaneler, batteripakker,
høyttalere, høretelefoner, antenner,
programmeringssoftware og hardware, værradioer, video
intercomapparater, databehandlings og
datakommunikasjonsutstyr og komponenter dertil, nemlig
datamaskiner, dataprosessorer, modemer og
dataprogrammer (3 på databærere), personlig
kommunikasjonsserviceutstyr på 800 MHZ, 900 MHZ,
1.8/1.9 MHZ, 2.4 GHZ og 5.7 GHZ, dog ikke spesifikt
begrenset til de forannevnte operative frekvensene,
trådløst lokalt sløyfeabonnent og
samtalekonsentrasjonsutstyr knyttet til fast utstyr og
infrastruktur,
satellittkommunikasjonsmobilabonnentutstyr, faste,
mobile og bærbare rene satellittelevisionsmottakere for
forbrukermarkedet og flerpunkts
distribusjonspunktmottakerutstyr, sikkerhetssystemer og
komponenter (delfabrikata) derav, såvel trådløst som ikke
trådløst, mobile dataterminaler og tilknyttet utstyr,
automatisk kjøretøysidentifikasjons og
lokaliseringsutstyr, GPS mottakere og psuedollite sendere
for feilkorreksjoner i lokalområder, identifikasjonsutstyr
av anropende linje for såvel trådløse som ikke trådløse
telefoniformål, PABX utstyr og tilknyttet utstyr, punkt til
punkt mikrobølgekommunikasjonsutstyr, testutstyr og
annet punkt til punktkommunikasjonsutstyr, testutstyr og
apparater og andre forbruker audio og videoprodukter
såvel som delfabrikata eller komponenter for alle de
ovennevnte produktkategoriene.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196133 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19944885 (220) Inn dato: 05.09.1994

(540)

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

(730) Innehaver: Baby Togs Inc, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær og fottøy (ikke opptatt i andre klasser) for
barn og spedbarn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196134 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19945283 (220) Inn dato: 22.09.1994

(540)

KAMPANJE
(730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks
5001 Majorstua, 0301  OSLO, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Blader og tidsskrifter.
KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196135 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19955288 (220) Inn dato: 29.08.1995

(540)

(730) Innehaver: Societe des’ Produits Nestlé SA,
Vevey, CH

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

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

(300) Prioritet: DK, 08.03.95, VA 1835 1995

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196136 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19955673 (220) Inn dato: 13.09.1995

(540)

VALDRESEKSPRESSEN
(730) Innehaver: NOR-WAY Bussekspress AS, Karl
Johansgt. 2, 0154  Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196137 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19957641 (220) Inn dato: 06.12.1995

(540)

CELLACARE
(730) Innehaver: Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher
Strasse 55, D-56567 Neuwied, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater samt hygieniske
preparater (andre enn til toalettbruk); bind og bandasjer
for medisinske formål; forbindingsstoffer av alle slag;
plaster; polstringsmateriale for medisinske formål;
produkter for operasjonssalbehov; hurtigbandasjer for
sår; førstehjelpsutstyr; inkontinensprodukter; vatt for
medisinske formål.
KL. 10: Ortopediske støttebandasjer og tilbehør;
gipsbandasjer og -longuetter; syntetiske stive bandasjer
og skinner; orteser og proteser; støtte- og
kompresjonsstrømper; munn- og nesemasker;
operasjonshansker.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196138 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19957789 (220) Inn dato: 13.12.1995

(540)

JUNIOR GENI
(730) Innehaver: Litor AS, Tordenskioldsgt. 6 B, 0055
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske spilleapparater og -innretninger og
tilbehør hertil, dataprogrammer (innregistrerte).

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196139 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19961676 (220) Inn dato: 12.03.1996

(540)

LOW CALL
(730) Innehaver: Talkline GmbH, Elmshorn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefonkabler, stikk-kontakter, elektriske støpsler,
kontakter, forbindelser og koblinger, elektriske
koblingsbokser, koblings- og avgreningsvekslere,
transmitter (telekommunikasjon), audio- og
videomottakerappararer, mikrofoner, høyttalere og -
kasser, antenner, bager, etuier, futteraler, kasser og esker
spesielt tilpasset de ovenfor nevnte, mobile stifinner- og
veisøkerapparater, -instrumenter og -innretninger,
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; stasjonære og mobile apparater, instrumenter og
innretninger for mottak, ervervelse og overføring av data,
modemer, optiske, magnetiske og elektroniske databærere
forsynt med data og informasjon, dataprogrammer
(innregistrert på databærere).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; ervervelse,
avlesning og avregning av brukertakster, -utgifter og -
omkostninger, kalkulering av telefonkostnader, -utgifter
og -omkostninger.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; drift, installasjon, service og
reparasjon av telefon- og radiofrekvensnettverk, mekling
og formidling av ordrer for installasjon, vedlikehold,
service og reparasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data-, lyd- og
videooverføring via radiofrekvenstjenester; instruksjon,
opplæring, kunngjøring, fremvisning og
utstillingstjenester for radiofrekvensnettverk, telefon og
navigasjon.
KL. 42: Utleie, vedlikehold, service og reparasjon av
elektroniske apparater, instrumenter, innretninger og
kommunikasjonssystemer, faglige konsultasjoner (ikke
om forretninger); tekniske konsultasjoner; tekniske
konsultasjoner, rådgivning og planlegging med hensyn til
kommunikasjonsapparater, -instrumenter og -
innretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196140 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19963698 (220) Inn dato: 14.06.1996

(540)

CARETECH
(730) Innehaver: Caretech BV, P.O. Box 6240, 4000 He
Tiel, NL

(740,750) Fullmektig: Sverre Andersen, Skogvollveien
19 B, 0580 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Løfte- og forflyttningsapparater for eldre og
funksjonshemmede, dekontaminatorer og
hygienehjelpemidler for sykehus/sykehjem.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196141 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19965820 (220) Inn dato: 27.09.1996

(540)

SEIDEL
(730) Innehaver: NorgesGruppen AS, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196142 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19967816 (220) Inn dato: 05.12.1996

(540)

HAGELAND
(730) Innehaver: Hageland AS, Nils Hansensvei 2, 0667
OSLO, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller
ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk;
gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking
av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til
forbedring av jord; torv som gjødsel; potter laget av torv
for dyrking av frø; kalk for jorden (gjødning).
KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider.
KL. 8: Landbruks- og hagebrukdsredskaper (små),
gartnerkniver, hagekniver, spader, hakker, river,
(verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking,
hagesakser.
KL. 31: Landbruks- og hagebruksprodukter (ikke opptatt
i andre klasser), såvarer, blomsterløk, friske frukter og
grønnsaker; levende planter og naturlige blomster;
næringsmidler til dyr.
KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker;
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse;
konsultasjoner i personalspørsmål; bistand for ledelse av
handels- eller industribedrifter; regnskapsførsel;
reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196143 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19967955 (220) Inn dato: 09.12.1996

(540)

(730) Innehaver: Crezy Bull Café SrL, Roma, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, lorgnetter, beskyttelsesbriller, solbriller og
deres etuier, innfatninger, snorer og kjeder.
KL. 16: Klebebånd og klebebåndsfordelere; album,
papir- og plastikkposer, for emballasje, tavler, hefter,
bokmerker, emballasje for flasker av kartong eller papir,
pennaler, kasser av kartong, kalendere, kort, spillekort,
kataloger, hefteklemmer for kontor, kaffefiltre av papir,
innpaknings- og omslagspapir, samlemapper
(papirhandel), tegneblokker, konvolutter,
falseinnretninger (kontorartikler), fyllepenner,
søppelposer (av papir og plastikk), gratulasjonskort,
papirlommetørklær, papirkniver, brevkurver, magasiner,
ølbrikker, notatblokker og notisbøker, emballasjepapir,
skriveblokker, papirpresser, penner, blyanter,
blyantspissere, fotografiholdere, tallerkenbrikker av
papir, plakater av papir eller kartong, plakater,
trykksaker, duker av papir, bordbrikker av papir,
servietter av papir, avrivningskalendere, papirhåndklær.
KL. 25: Klesartikler, nemlig badekåper, badedrakter,
strandklær, kåper, øreklaffer, kjoler, trikotklær, jakker,
jerseyklær, skjortebluser, tikotasje, halvhansker, slips,
anorakker, bluser, overfrakker, parkas, pullovere,
pysjamaser, hode- og halstørklær av silke, skjerf, sjal,
skjorter, undertrøyer, skjørt, kitler, sokker, trikotjakker,
dresser, gensere, bukser, bukseseler, undertøy, uniformer,
vester, regnjakker; fottøy og hodeplagg.
KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 42: Hotell- og restauranttjenester, kaféer,
restauranter, puber, ølstuer; tjenester som bistand,
rådgivning, planlegging, utvelgelse, anbefaling når det
gjelder administrasjon av de ovennevnte aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196144 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19967970 (220) Inn dato: 10.12.1996

(540)

MCA
(730) Innehaver: Richard Hirschmann GmbH & Co,
Neckartenzlingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske innretninger og komponenter for
transportable signalsender- og signalmottagingsenheter;
elektriske innretninger og komponenter for transportable
signalsender- og signalmottagingsenheter i form av
antenner, sendere, mottagere, forsterkere, innretninger for
multippelmottaging, strømforsyningsenheter,
teleskopantenner med tilhørende drivanordninger,
antenneunderstell, dipleksere, balanseringsenheter, hus,
fester, adaptere, kabler, kabelbøssinger, kabelkoblinger
og kabelplugger, deksler.
KL. 42: Teknisk rådgivning vedrørende transportable
signalsender- og signalmottagningsenheter; teknisk
rådgivning vedrørende transportable signalsender- og
signalmottagingsenheter med hensyn til
applikasjonstester og målinger av elektromagnetisk
kompatibilitet.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196145 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19968132 (220) Inn dato: 18.12.1996

(540)

BABY STAR
(730) Innehaver: Cycleeurope Micmo Gitane SA (SA),
Rue Marcel Brunelière, F-44270 Machecoul, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Sykler, tilbehør og løse deler for sykler, nemlig
rammer, seter, sadelrør, sykkelstyrer, håndtak,
bremsekabler, tilbehør til bremser, deler til
sykkelgaffelen, luftventiler, hjulnav, sykkeldekk,
sykkelslanger, hjuleiker, hjulfelger, skvettskjermer,
girskifter, girkabler, girstenger, tannhjul, pedalkranker,
pedaler, pedalbøyler, sykkelreimer, sykkelbrett,
sykkelgir, sykkelkjeder, kjedeskjermer, pakkebærere,
barneseter, sykkelpumper, støttehjul, sykkelbjeller.
KL. 18: Bager for bæring av barn.
KL. 25: Klær, sko (med unntakelse av ortopediske sko);
trikotasje.

(300) Prioritet: FR, 19.06.96, 96630599

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196146 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19972306 (220) Inn dato: 19.03.1997

(540)

BARMASTER
(730) Innehaver: Partyman AS, Boks 203, 8651
Mosjøen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker;
essenser for tilberedelse av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl);
alkoholholdige essenser.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196147 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19972569 (220) Inn dato: 01.04.1997

(540)

SHARPY
(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske knivslipeinstrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196148 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19973289 (220) Inn dato: 23.04.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Generale Biscuit SA, F-91200 Athis-
Mons, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt, delikatesser i
form av kjøttstykker spesielt til bruk som appetittvekkere;
konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker,
hermetiske frukter, syltetøyer, geléer, supper; hermetisert
mat, laget helt eller delvis av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre,
vilt eller delikatesser i form av kjøttstykker spesielt til
bruk som appetittvekkere; konserverte, tørkede, kokte,
hermetiserte eller frossen ferdigmat, laget helt eller delvis
av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt eller delikatesser i form
av kjøttstykker spesielt til bruk som appetittvekkere;
melk; melkeprodukter nemlig: desserter av melk,
youghurter, kremer i form av melkeprodukter, oster,
cottage cheese; drikker laget hovedsakelig av melk eller
meieriprodukter; frosne melkeprodukter.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka,
mel, terter og paier (søte eller saltede), pizzaer; pasta
(naturell eller krydret/smakstilsatt og/eller fylt);
ferdiglagede matretter laget helt eller delvis av
konditorvarer eller bakverk; brød, kavringer; kjeks (søte
eller saltede), kaker, konditorvarer og bakverk, alle disse
produktene er naturelle og/eller overtrukkede og/eller
smakstilsatte; saltede eller søte appetittvekkere
komponert av kjeks, konditorvarer eller bakverk,
butterdeig eller tynn deig; konfektyrer; spiseis, frosne
kremer i form av dessertis og iskrem (spiseis); honning;
salt; sennep; eddik; sauser; kryddersauser; krydderier.

(300) Prioritet: FR, 04.12.96, 96/653,763

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196149 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19973452 (220) Inn dato: 30.04.1997

(540)

K2
(730) Innehaver: K-2 Corp, 19215 - 99th Avenue S.W.,
Vashon Island, WA 98070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Solbriller, beskyttelsesbriller for skibruk,
beskyttelseshjelmer, sportshjelmer.
KL. 12: Sykler og deler dertil.
KL. 22: Telt.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196150 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19975293 (220) Inn dato: 01.07.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Extra Film AB, Storemyrsvägen 2, S-
45780 Tanumshede, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Overføring av fotografier via internet, hjem til
kundenes e-mail adresse.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196151 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19976508 (220) Inn dato: 13.08.1997

(540)

TRIO
(730) Innehaver: Vina Concha y Toro SA, Fernando
Lazcano no. 1220, Santiago, CL

(740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co v/ Ingvild
Hanssen-Bauer, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin og musserende vin.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196152 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19978301 (220) Inn dato: 09.10.1997

(540)

BEKAFIL
(730) Innehaver: Bekafil Kabinenfilter Dieter Becker,
Essen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Støvabsorberings-, støvbefuktnings- og
støvbindemidler.
KL. 11: Varme-, kjøle-, tørke- og lufteapparater; klima-
og luftkondisjoneringsapparater også for kjøretøyer;
varmepumper, filtre for luft, vann og støv.
KL. 24: Filterduk av tekstilfibre, herunder fibre av glass
eller syntetiske fibre for utskilling av støv og/eller
lakktåker o.l. samt som bæremateriale for diffusjon av
lys, også til bruk i overflatelakkerings- og tørketeknikk
og filterdukmateriale.
KL. 37: Installasjon, montering og vedlikehold av
varme-, lufte-, klima- og avstøvingsanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196153 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19978493 (220) Inn dato: 17.10.1997

(540)

(730) Innehaver: CB Richard Ellis, Inc, 533 South
Fremont Ave., Los Angeles, CA 90071-1712, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Takserings-, vurderings- og
forretningsrådgivningsvirksomhet; faglige konsultasjoner
om forretninger; taksering og kalkulering i forbindelse
med kontraktsarbeider; verdiansettelse av foretak;
forretningsvurderinger.
KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, mekling og taksering
av fast eiendom; utleie og leasingfinansiering av fast
eiendom; verdiansettelse i forbindelse med
skattespørsmål og konsulentbistand i skattespørsmål;
rådgivning i forbindelse med fast eiendom;
fondsinvestering; rådgivning i forbindelse med
investeringer; finansieringstjenester; mellomledd (mekler)
i finansieringsspørsmål; administrasjon av
investeringsfonds; megling i forbindelse med økonomi-
og forsikringsspørsmål; rådgivning i finans- og
skattespørsmål; virksomhet relatert til fast eiendom.
KL. 42: Juridisk og teknisk rådgivning; planlegging,
prosjektering og rådgivning vedrørende bygging,
byggevirksomhet, bygningskonstruksjon og for
ingeniørvirksomhet; faglige og tekniske konsultasjoner;
teknisk tegning; arkitektvirksomhet; landmåling og
oppmåling; bygningsinspeksjon, voldgift i forbindelse
med økonomi- og forsikringsspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196154 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19978847 (220) Inn dato: 27.10.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Usinor, Immeuble (La Pacific) - La
Défense 7 - 11/13 Cours Valmy, F-92800 Puteaux, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse i
ubearbeidet form eller som halvfabrikata; skrapjern; stål;
støpejern; rustfritt stål; belagt stål; sandwich plater;
flersjikts metalliske produkter; metalliske
konstruksjonsmaterialer; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); alle industrielle
produkter laget av jern og stål herunder vippestenger,
bladmetall, plater, stålremser, sylindere, spiraler, remser,
profiler, skinner, stenger, bjelker, kuler, plater;
ekstratunge oksygenskåret deler og metallfolier;
spundpæler; armeringer; metallrør; belagte metalliske
plater for bygninger; metalliske gulv; metalliske
delevegger; metalliske rammer, valset og smeltet;
metalliske materialer; sveiseledning; trådrør; smidde,
støpte, smeltet, preget, siselert, sveiset eller bearbeidet
metalliske deler og med profiler brukt for termisk-,
kjemisk-, petroleum- og kjernefysisk industri eller andre
industrier som produserer energi, for motorkjøretøy-,
fly-, marin-, hurtigtog-, sement-, konstruksjons- og
våpenindustrien; beholdere, kasser, tanker og pakninger
laget av uedelt metall; støpeformer for metallstøperier,
metallporter og -rister; metallgjerder; metallrammer;
metallpaller, låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall (isenkramvarer); metallfjærer; metallringer.
KL. 7: Valseverk; sylindere til valseverk;
gjennomgående metallstøpemaskiner; maskiner til
skjæring og forming, oksygenskjæring, bearbeiding,
sveising, endesveising og siselering av metall; konvertere
til stålverker.
KL. 9: Programvare; instrumenter og innretninger for
måling, kontroll, analyse og inspeksjon av kvaliteter i
materialer særlig i jern- og stålprodukter og stål.
KL. 12: Metallakslinger for kjøretøyer og hjulfelger av
metall; metalldeler til motorkjøretøyer, nemlig
bilkarosserideler og deler til motorkjøretøyer og
opphengningsfjærer til motorkjøretøyer.
KL. 40: Bearbeiding av materialer, særlig metaller;
metallisering; alle bearbeiding av metaller og alle
mekaniske, termomekaniske eller kjemiske endring av
metallers egenskaper; herding av metall; polering av
metallflater; lodding; forkromming; fornikling;
fortinning; galvanisering; rulling; armering; skjæring;
pussing; magnetisering; kapsling; trekking; beising;
lodding av metaller, arbeid relatert til smiing, stansing,
klipping, bearbeiding, rulling og forming av metaller;
resirkulasjon av brukt metall; behandling under vakuum,
nitreringsprosesser.

(300) Prioritet: FR, 30.04.97, 97 675 987

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196155 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19978960 (220) Inn dato: 28.10.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Stiftelsen Max Havelaar Norge v/Hans
Jürgen Schorre, Postboks 5913 Majorstua, 0308 Oslo,
NO

(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: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196156 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19979685 (220) Inn dato: 18.11.1997

(540)

SMARTWELL
(730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, 2500
Halliburton Center, 5151 San Felipe, Houston, TX
77056, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Anordninger for bruk i olje- og gass-brønner, i
form av sandsikter, dorer, rør, rørledninger og nipler.
KL. 7: Verktøy og utstyr for bruk i olje- og gass-brønner,
i form av ventiler, glidemuffer,  glattvaierverktøy,
rørkveilverktøy, borkrone-kraftgeneratorer,
gjennomstrømningsverktøy, borkroneenergikilder og -
generatorer, pumper, utstyr for kunstig heving,
strømningsstyringer, strupeventiler, regulatorer,
kjemikalieinjeksjonsutstyr, sementeringsutstyr,
stimuleringsannordninger, multilaterale
klargjøringsutstyr, vannkontrollutstyr; olje- og gass-

brønn-overflateutstyr, i form av undervanns
brønnhodeutstyr, ventiler, strupeventiler, pumper,
strømningskontrollutstyr, produksjonsplattformer,
landbasert brønnhodeutstyr, kjemikaliesystemer.
KL. 9: Elektrisk og vitenskapelig utstyr for bruk i olje-
og gass-brønner, i form av elektrisk og elektromekanisk
opererte strømningskontrollutstyr, telemetriutstyr,
glattvaierutstyr, rørkveil-utstyr, brønnhull-videoutstyr,
turbingeneratorer, batterier, følere og sonder, utstyr for
komprimering og dekomprimering av data, utstyr for
gjenkjenning av data, sikkerhetssystemer, nevralnettverk
og automatiseringsutstyr samt dataprogramvare for
prosjektadministrasjon, for produksjonsadministrasjon,
for produksjonsoptimalisering, for komponentutvelgelse
og -integrering, for telemetri og for drift og kontroll av
utstyr, utstyr for analyse, behandling, gjenkjenning,
komprimering og dekomprimering av data.
KL. 17: Pakninger og sluseforinger.
KL. 37: Konstruksjon, utførelse, reparasjon og
vedlikehold av olje- og gass-brønner og tilhørende
overflateutstyr.
KL. 42: Olje- og gass-brønn-tjenester, i form av
strømningsovervåking, produksjonsoptimalisering,
produksjonsstyring, glattvaier- og rørkveil-innføring,
telemetri, komponentutvelgelse og brønnhull-
videoovervåking; analyse, behandling, gjenkjenning,
komprimering og dekomprimering av data, føler-
utsetting, informasjonsstyring, miljøanalyse og -vern.

(300) Prioritet: US, 23.05.97, 75/297,325
US, 23.05.97, 75/297,726
US, 23.05.97, 75/297,327
US, 23.05.97, 75/297,324
US, 23.05.97, 75/297,725

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196157 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 19979743 (220) Inn dato: 20.11.1997

(540)

SALOMON SMITH
BARNEY

(730) Innehaver: Salomon Smith Barney Inc, New York,
NY, 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196158 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199710007 (220) Inn dato: 28.11.1997

(540)

METRIC TRAFFIC
(730) Innehaver: Metric Gruppen AB, Box 1494, S-171
29 Solna, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og elektromekaniske mekanismer;
elektriske ledere; elektriske armaturer; dataprogram
innregistrert på databærere; registrerte operativprogram;
magnetiske datamedia og magnetiske kodere (for
datalagring); modemer; optiske tegnlesere og
strekkodelesere; mekanismer for mynt og kortstyrte
apparater; billett- og salgsautomater; parkeringsmålere;
myntregnings- og sorteringsmaskiner; datamedia- og
myntstyrte apparater for kontroll av innpassering til
parkeringsplasser; kassaapparater; regnemaskiner.
KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds-, service- og
reparasjonsvirksomhet for apparater til veiing, måling,
signalering og kontroll, liksom for elektriske, mekaniske
og datastyrte apparater og instrumenter, samt for
parkeringsmålere, parkeringsautomater, salgsautomater
og mekanismer for mynt- og kortstyrte apparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196159 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199710486 (220) Inn dato: 15.12.1997

(540)

HELMUT LANG
(730) Innehaver: Helmut Lang, Esslinggasse 5/5/14,
P.O. Box 133, A-1013 Vienna, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfyme, sepe, parfymerte oljer, produkter for
skjønnhetspleie.
KL. 9: Optiske glass, solbriller og kontaktlinser.
KL. 18: Lærvarer og lærimitasjoner, skinn og
pelsvarer, reisebager, paraply, parasoller, spaserstokk,
svepe, seletøy og salmakervarer.
Kl. 25: Klær, fottøy og hodeplagg
(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196160 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199710801 (220) Inn dato: 23.12.1997

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Laboratoires de Biologie Vegetale
Yves Rocher, La Croix des Archers, F-56201 La Gacilly,
FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 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: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196161 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199800279 (220) Inn dato: 14.01.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Logo Design AS, Postboks 1076, 4602
Kristiansand S, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196162 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199800875 (220) Inn dato: 02.02.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: ACN Technology Norway, Postboks
315, 7080 Heimdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av
dataprogrammer og EDB-programmering, rådgivning og
konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer,
utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av
dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computer
databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196163 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199800900 (220) Inn dato: 02.02.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: BV Micres, Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker;
sigarettpapir; sigarettpapirblokker; sigarettfiltere; rå og
ubehandlet tobakk.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196164 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199801311 (220) Inn dato: 11.02.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Link Forsikringsmegling AS,
Steinanveien 80 D, 7049 Trondheim, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196165 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199801446 (220) Inn dato: 17.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Recticel  SA-NV, Avenue des Pléiades
15, 1200 Brussel, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Innvendig utstyr (polstringer og trekk) for seter,
herunder hodestøtter, rygger, armlener og benker for
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.
KL. 17: Polstringsmaterialer av gummi eller plast for
tilvirkning og stopping av madrasser, puter, underlag,
springfjærmadrasser, senger, sofaer, divaner, seter,
lenestoler, hodeputer, hodestøtter, rygger og armlener for
seter.
KL. 20: Møbler, senger, sofaer, divaner, seter, lenestoler
og benker, madrasser, puter, underlag, hodeputer
(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196166 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199801915 (220) Inn dato: 02.03.1998

(540)

L. K. HJELLE
(730) Innehaver: L. K. Hjelle Møbelfabrikk AS, 6230
Sykkylven, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196167 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199801916 (220) Inn dato: 02.03.1998

(540)

(730) Innehaver: L. K. Hjelle Møbelfabrikk AS, 6230
Sykkylven, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196168 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199802374 (220) Inn dato: 17.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Spiselige oljer og fett; imitert fløte og krem;
dessertprodukter.
KL. 30: Sauser; mandelkonfektyrer, spiselig
kakedekorasjoner, sjokolade, vaniljesaus, iskrem,
smeltesjokolade (konfekt), frossen yoghurt, melassesirup,
honning, marsipan, semulje og sorbet; mousse.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196169 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199802434 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, klesruller
(elektriske og ikke-elektriske), støvsugere.
KL. 11: Kjøle- og fryseskap, frysebokser, tørkeskap,
tørketromler, tørkemaskiner, kjøkkenvifte.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196170 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199803493 (220) Inn dato: 24.04.1998

(540)

ICE DREAM
(730) Innehaver: City Icecream AS, Støperiveien 5,
2010 Strømmen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196171 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199803973 (220) Inn dato: 07.05.1998

(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: 22.03.1999

 (111) Reg. nr.: 196172 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199803974 (220) Inn dato: 07.05.1998

(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: 22.03.1999
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 (111) Reg. nr.: 196173 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199803986 (220) Inn dato: 08.05.1998

(540)

NORPRO
(730) Innehaver: Norpro Inc, 2215 Merrill Creek
Parkway, Everett, WA 98203-5899, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt
husholdnings- og kjøkkenbeholdere, dørslag, ikke av
edelt metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196174 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199804229 (220) Inn dato: 18.05.1998

(540)

(730) Innehaver: AB Ridderheims Delikatesser, S.
Långebergsgatan 12, S-42 132 Västra Frölunda, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk, konditorvarer og konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(smakstilsetninger); krydderier; is.
KL. 31: Levende blomster, blomsterløker, friske bær og
bønner, sitrusfrukter, levende fisk og skalldyr, frisk frukt,
fuglemat, dyrefôr, agurker, humle, nøtter, kakaobønner
(rå), kli, kokosnøtter, friske kjøkkenplanter, ferske (ikke
tørkede, konserverte eller frosne) krydder, friske linser,
frisk løk, muslinger (levende), nesler, østers (levende),
friske poteter, purreløk, rabarbra, rotfrukter, squash, fersk
sopp, korn, friske trøfler, friske erter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

 (111) Reg. nr.: 196175 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199804708 (220) Inn dato: 03.06.1998

(540)

POUDRE SOLEIL
TERRA

(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196176 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805172 (220) Inn dato: 15.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Verdens Gang AS, Postboks 1185
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
juridiske tjenester; EDB-programmering; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; fotografering;
fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); grafisk
formgiving; horoskopstillelse; informasjonstjenester;
nyhetsreportasjetjenester; offsettrykking;
redaksjonsbyråer; redigering av tekster;
reportasjetjenester; trykkerivirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196177 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805233 (220) Inn dato: 17.06.1998

(540)

MAXAIR
(730) Innehaver: Parke Davis & Co Ltd, Lambert Court,
Chestnut Avenue, Eastleigh, Hampshire, S053  3ZQ,
England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196178 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805488 (220) Inn dato: 23.06.1998

(540)

MARS FAVOURITES
(730) Innehaver: Master Foods AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr,
vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler
fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som
overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende
produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre
og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og
bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt,
fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller
poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form
av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre
eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller
bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter
eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av
kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av
melk eller meieriprodukter.
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.

(300) Prioritet: EM, 24.04.98, 807537

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196179 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805926 (220) Inn dato: 02.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196180 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805927 (220) Inn dato: 02.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196181 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805928 (220) Inn dato: 02.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196182 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805929 (220) Inn dato: 02.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196183 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805973 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ortopediske protese implantat og tilhørende
instrument bestikk og instrumenter dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196184 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199805979 (220) Inn dato: 06.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Thor Morten Hem, Teksleåsen 52 B,
3231 Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer; prefabrikerte hus.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Arkitekter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196185 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199806284 (220) Inn dato: 13.07.1998

(540)

BRENDERUP
(730) Innehaver: Brenderup Trailers A/S, Fabriksvei 4,
DK-5580 Nørre Aaby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Trailere; rammeverk for presenninger for
landkjøretøyer; deler og komponenter til ovennevnte
varer; trailerkoblinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196186 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199806578 (220) Inn dato: 23.07.1998

(540)

AMEVIVE
(730) Innehaver: Biogen Inc, Cambridge, MA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
dermatologiske forstyrrelser; farmasøytiske preparater for
behandling av forstyrrelser i immunforsvaret;
farmasøytiske preparater for behandling av infeksjoner;
farmasøytiske preparater for behandling av nevrologiske
forstyrrelser; farmasøytiske preparater for behandling av
psoriasis; farmasøytiske preparater for behandling av
reumatisk artritt; farmasøytiske preparater for behandling
av infeksiøse tarmsykdommer; farmasøytiske preparater
for behandling av multiple sclerosis.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196187 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199806727 (220) Inn dato: 28.07.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Lockheed Martin Corp, Palmdale, CA,
US

(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 og tilbehør til forannevnte
varer.

(300) Prioritet: US, 09.04.98, 75/465,279

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196188 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807077 (220) Inn dato: 06.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Roc International SarL, Luxembourg,
LU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dermatologiske kosmetikkprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196189 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807113 (220) Inn dato: 07.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196190 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807114 (220) Inn dato: 07.08.1998

(540)

CYBER SPAR
(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196191 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807132 (220) Inn dato: 10.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Kvaerner Technology and Research
Ltd, London, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bekledningsgjenstander for beskyttelse mot
ulykker, stråling og brann, svømmebelter, personlige
beskyttelsesanordninger mot ulykker, beskyttelsesklær
mot ulykker, stråling og brann, livredningsutstyr,
redningsbelter, redningsbøyer, redningsflåter,
redningsvester, solbriller, svømmevester, verneklær mot
ulykker, stråling og brann, personlig verneutstyr mot
ulykker, ikke- eksplosive tåkesignalinnretninger.
KL. 22: Seil (rigging), tau, reip, taustiger.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

 (111) Reg. nr.: 196192 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807153 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Sverre Larsen, Strandveien 11, 3145
Tjøme, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196193 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807169 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Flyktningerådet, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA
MNA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet via postordre,
spredning av reklameannonser; demonstrasjon av varer,
oppdatering av reklamedokumentasjon, fjernsynsreklame,
forretningsinformasjoner, organisering av masser for salg
og markedsføring, organisering av handels- og
reklameutstillinger, Public Relations, publisering av
reklametekster, radioreklame og -annonsering,
reklamebyråer, utleie av reklamemateriell, utleie av
reklameplass, publisering av reklametekster, utarbeidelse
av reklametekster, utsendelse av vareprøver, organisering
av utstilling for handels- og reklameformål.
KL. 41: Arrangering og ledelse av praktiske seminarer,
korrespondansekurs, læreanstalter, organisering og
ledelse av kollokvium, religionsundervisning,
undervisning, informasjon vedrørende utdannelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196194 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807350 (220) Inn dato: 17.08.1998

(540)

WAM!NET TRANSMISSION
MANAGER

(730) Innehaver: WAM!NET Inc, Bloomington, MN
55435, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 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; dataprogrammer innregistrert på
databærere, programvare for å styre elektronisk
overføring av data; brannslukningsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196195 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807472 (220) Inn dato: 20.08.1998

(540)

COSMOPOLITAN
(730) Innehaver: Hearst Communications Inc, 959
Eighth Avenue, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer;
håndvesker, hverdagsvesker, fritidsvesker, pengepunger,
lommebøker, handlevesker, torgvesker, handlenett;
ryggsekker; skipssekker.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196196 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807567 (220) Inn dato: 21.08.1998

(554) Vareutstyr

(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: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196197 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807568 (220) Inn dato: 21.08.1998

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger.

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

(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: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196198 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807626 (220) Inn dato: 25.08.1998

(540)

JAZID RECORDS
(730) Innehaver: André Utvik, St. Jørgensens vei 24,
0662 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater, CD-plater (audio-video), CD-spillere,
kassettspillere, musikkassetter, platespillere.
KL. 41: Plateproduksjon og utgivelse av
musikkproduksjoner på CD og grammofonplater,
innspillingsstudioer; utleie av CD-plater,
grammofonplater og andre lydopptak.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196199 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807627 (220) Inn dato: 25.08.1998

(540)

JAZID CLUB
(730) Innehaver: André Utvik, St. Jørgensens vei 24,
0662 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle
aktiviteter; artistopptredener, booking av seter for
kulturelle arrangementer, diskotektjenester,
klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse),
organisering av kulturelle arrangementer
(impressariotjenester), orkestervirksomhet,
plateproduksjon og utgivelse av musikkproduksjoner på
CD og grammofonplater, innspillingsstudioer; utleie av
CD-plater, grammofonplater og andre lydopptak.
KL. 42: Restaurantdrift; bevertning og tilbringing av mat
og drikke, bartjenester, catering, kaféer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 22.03.1999 - 12/99

25

(111) Reg. nr.: 196200 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807654 (220) Inn dato: 27.08.1998

(540)

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

(730) Innehaver: adidas-Salomon AG, Postfach 1120,
D-8522 Herzogenaurach, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy; sportssko; fritidssko.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196201 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807698 (220) Inn dato: 28.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Steinbock Kleiderwerk Thusnelda Payr
GmbH & Co KG, A-6063 Rum, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, yttertøy, særlig drakter/dresser, kostymer,
herrejakker, jakker, bukser, frakker/kåper, skjørt, bluser,
sjal, ponchoer, gilets, vester, skjorter; sports- og
fritidsbekledning; fottøy; hodeplagg; skjerf, skaut, slips,
belter, bukseseler; forklær, benklær, sokker, strømper og
gamasjer; hansker og votter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196202 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199807844 (220) Inn dato: 02.09.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Axel Sundbotten Events &
Multimediaproduksjon, Georgernes Verft 3, 5011
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196203 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808173 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

HOWZAT
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis;
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196204 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808175 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

V.R. BAR
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis;
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196205 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808176 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

GOTCHA
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis;
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196206 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808179 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

TRISTAR
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis;
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196207 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808180 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

RASPIN
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis;
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196208 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808181 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

TRIBUTE
(730) Innehaver: International Foodstuffs Co, Al-Wahda
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, AE

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

(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; kjeks; knask; sjokolade;
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy;
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter; sorbettis;
youghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem;
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni;
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn;
knask laget av korn; behandlede kornprodukter;
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis
av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196209 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808253 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Mors Kjøkken AS, Berget 18, 2009
Nordby, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196210 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808269 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

SITTO
(730) Innehaver: J.E. Ekornes AS, 6222 Ikornes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Stoler (seter); barnestoler.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196211 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808468 (220) Inn dato: 22.09.1998

(540)

BRILUX
(730) Innehaver: Brifa Maling A/S, Prins Jørgens Allé
8-10, DK-4760 Vordingborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196212 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808814 (220) Inn dato: 01.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Hemne Orkladal Billag AS, 7200
Kyrksæterøra, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196213 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808825 (220) Inn dato: 01.10.1998

(540)

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

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

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

(300) Prioritet: EM, 01.04.98, 786889

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196214 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808848 (220) Inn dato: 02.10.1998

(540)

TOKHEIM
(730) Innehaver: Tokheim Corp, Fort Wayne, IN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bensinpumper og salgsautomater med tilhørende
tappeutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196215 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808854 (220) Inn dato: 02.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Bajaj Auto Ltd, Maharashtra, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: To-hjuls kjøretøyer, deler og tilbehør til de
forannevnte kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196216 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808995 (220) Inn dato: 06.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Mahé Freight A/S, Fuglebækvej 5-9,
DK-2770 Kastrup, DK

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

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

(300) Prioritet: DK, 06.07.98, VA 1998 02947

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196217 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199808996 (220) Inn dato: 06.10.1998

(540)

MAHÉ
(730) Innehaver: Mahé Freight A/S, Fuglebækvej 5-9,
DK-2770 Kastrup, DK

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

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

(300) Prioritet: DK, 06.07.98, VA 1998 02948

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196218 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809007 (220) Inn dato: 07.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Kalenderforlaget AS, Bogstadvn. 11,
0355 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196219 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809015 (220) Inn dato: 07.10.1998

(540)

(730) Innehaver: World Investment Company Ltd,
Windsor House, 50 Victoria Street, London, SW1H 0NL,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, juvelérvarer, tidtakingsutstyr for sportslige
aktiviteter.
KL. 18: Kofferter, reisevesker og -bager, remmer og
belter, håndvesker, lommebøker, dokumentmapper og
stresskofferter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196220 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809029 (220) Inn dato: 08.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Oscar Peschardt & Co Norge AS,
Postboks 553, 4601 Kristiansand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Gulv, ikke av metall; bygningsdører, ikke av
metall; trapper, ikke av metall.
KL. 20: Møbler, herunder skap.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196221 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809090 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: HMS-Senteret Ringerike Jevnaker,
Postboks 1053 Flattum, 3501 Hønefoss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsulenttjenester innenfor helse, miljø og
sikkerhet; bedrifthelsetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196222 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809110 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: West Coast Enterprise SA, Monrovia,
Montserrado, LR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttelseshjelmer for motorsyklister.
KL. 25: Sportsbekledning, sko.

(300) Prioritet: DE, 04.08.98, 39844084.0

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196223 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809222 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Caterpillar Inc, Peoria, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finans- og forsikringstjenester,
finansieringsvirksomhet, monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196224 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809223 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Caterpillar Inc, Peoria, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finans- og forsikringstjenester,
finansieringsvirksomhet, monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196225 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809224 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

FREEMOTION
(730) Innehaver: Pocito AB, Vårgårda, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær til sport og fritid, undertøy for damer,
herrer og barn, hansker, badetøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196226 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809258 (220) Inn dato: 15.10.1998

(540)

MIRAGAN
(730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av grønn
stær.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196227 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809260 (220) Inn dato: 15.10.1998

(540)

MICROBAN
(730) Innehaver: Microban Products Co, Huntersville,
NC 28078, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Antimikrobiske, antibakterielle og antifungicide
tilsetninger for polymerer, fibre og stoffer.
KL. 40: Antimikrobisk, antibakteriell og antifungicide
bearbeiding av polymerer, fibre og stoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

 (111) Reg. nr.: 196228 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809281 (220) Inn dato: 16.10.1998

(540)

CORNER
(730) Innehaver: Willy Simonsen AS, Bernhard
Herresvei 10, 0376 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tom W. Simensen, Bernard
Herresvei 10, 0376 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: VO261 Verktøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196229 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809321 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

CHILDREN’S ADVIL
(730) Innehaver: American Home Products Corp, Five
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196230 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809323 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Baker Hansen AS, Bogstadveien 54,
0366 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Homansbyen, 0306 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: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196231 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809468 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

LOCATION
(730) Innehaver: Capa Captive Audience AS, Postboks
4413, Nygårdstangen, 5028 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
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
(unntatt salatdressinger); krydderier; is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
snackbarer; kiosker; kaféer; catering.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196232 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809471 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

KNOW-AMP
(730) Innehaver: Computas AS, Postboks 444, 1301
Sandvika, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196233 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809472 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

KNOWLEDGEAMPLIFIER
(730) Innehaver: Computas AS, Postboks 444, 1301
Sandvika, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196234 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809477 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Snille Publishing AB, S-118 93
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere, kodede magnetkort; CD-
ROM-plater, kompaktdisker (audio-video), disketter,
kassetter, plater, magnetbånd og andre maskinlesbare
media for innmating, bearbeiding, overføring, lagring og
utmating av data, lyd og bilder, optiske datamedia, chips
(integrerte kretser); informasjonsbehandlingsanlegg,
datakommunikasjonsanlegg; databaseanordninger;
registrerte dataprogrammer, dataminne.
KL. 16: Trykksaker, brosjyrer, kataloger, blanketter;
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater),
håndbøker, brukermanualer; trykte publikasjoner, aviser,
tidsskrifter; bøker.
KL. 41: Undervisning/utdannelse, også via internasjonale
datanettverk; organisering av veiledning/instruksjon, også
via internasjonale datanettverk; arrangering og ledelse av
konferanser og seminarer; utdannelsesinformasjon, også
via internasjonale datanettverk; tekstpublisering (ikke
reklametekster).
KL. 42: Databehandling; dataprogrammering;
konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner inkludert
utarbeidelse, utvikling og vedlikehold (oppdatering) av
dataprogrammer; utleie av brukerrett og leasing av
tilgangstid til databaser; grafisk formgiving, inklusive
fremstilling av hjemmesider; bearbeidelse av layout til
systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledninger
i datorisert form; profesjonell konsulentvirksomhet i form
av yrkesmessig ekspertise; kvalitetskontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196235 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809479 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Sedative/hypnotiske farmasøytiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196236 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809480 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

MAXI-FOLD
(730) Innehaver: McKechnie UK Ltd, Leighswood Rd,
Aldridge, Walsall, W. Midlands WS9 8DS, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Ikke-metalliske beholdere; ikke-metalliske
emballeringsbeholdere; emballeringsbeholdere av plast;
beholdere, ikke av metall for lagring eller transport; deler
og tilbehør for alle forannevnte varer.

(300) Prioritet: GB, 15.07.98, 2172122

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196237 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809496 (220) Inn dato: 22.10.1998

(540)

LYONDELL
(730) Innehaver: Lyondell Chemical Co, 12000
Lawndale, City of Houston, TX 77017, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
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 (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel  (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse  materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata;  tetnings-,
paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av
metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196238 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809674 (220) Inn dato: 28.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Knut A. Bergaust, Postboks 110, 1580
Rygge, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Matrestkverner for storhusholdninger, hoteller,
moteller, matvareforretninger, restauranter,
næringsmiddelindustri, sykehus, slakteri,
privathusholdning og cateringsbedrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196239 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809714 (220) Inn dato: 29.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Grazioli SpA, Canneto Sull’oglio
(Mantova), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; artikler (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum, celluloid,
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.

(300) Prioritet: IT, 30.04.98, BS98C000135

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196240 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809734 (220) Inn dato: 30.10.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av
oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr;
næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter,
drikker som overveiende inneholder melk; supper;
kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske,
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt
eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående
hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt
eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost;
smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk,
rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter
eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer
eller fett eller av melk eller meieriprodukter.
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: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196241 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809735 (220) Inn dato: 30.10.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker;
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for
fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter,
grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske
preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for
dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196242 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199809776 (220) Inn dato: 03.11.1998

(540)

WINDBREAKER
(730) Innehaver: André Import AS, 4950 Risør, NO

(740,750) Fullmektig: Viggo Lynghaug, Postboks 724,
1432 Ås

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Ullgensere, luer, pannebånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196243 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810040 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

MINOL NOR
(730) Innehaver: Helgelandske AS, Postboks 603, 8800
Sandnessjøen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
brensel (herunder motordrivstoff).
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196244 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810041 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

MINOL
(730) Innehaver: Helgelandske AS, Postboks 603, 8800
Sandnessjøen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
brensel (herunder motordrivstoff).
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196245 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810046 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider;
herbicider.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning,
modelleringsmaterialer, kammer til marmorering,
malerkoster, malerlerret, maleruller, malerskrin,
armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; veterinære
tjenester; skjønnhetspleie; tjenester i forbindelse med
helseomsorg.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196246 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810048 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

ALEXANDER JULIAN
HOME COLOURS

(730) Innehaver: Alexander Julian Inc, Ridgefield, CT,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196247 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810218 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

(730) Innehaver: ICI Chemicals & Polymers Ltd, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QF, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i industrien;
overflateaktive midler; emulgeringsmidler,
dispergeringsmidler, oppløsningsmidler og fuktemidler;
klebemidler og tilsetningsstoffer til klebemidler; rensende
tilsetningsmidler for bensindrivstoff og motorbrennstoff;
ubearbeidete syntetiske harpikser og ubearbeidet plast;
kjemiske produkter til bleking av olje, fett og voks;
fargeintensiverende kjemikalier til industrielle prosesser;
avfargingsmidler; avfettingspreparater til bruk i
framstillingsprosesser; rensemidler til bruk i
framstillingsprosesser; mykgjøringsmidler til industrielle
formål; enzymer og enzympreparater til industrielle
formål; flekkhindrende kjemikalier til bruk på stoffer;
brennstoffbesparende preparater; valke-/stampepreparater
til bruk i tekstilindustrien; fettfjerningspreparater til bruk
ved fremstillingsprosesser; kjemikalier til bruk ved
impregnering av tekstiler; fuktpreparater for bleking,

farging og for tekstilindustrien; kjemiske preparater for
pigmenter; olje- og vannrensende kjemikalier; kjemiske
reagensmidler; kjemikalier for å gjøre tekstiler vanntette
og vannavstøtende; kjemikalier til bruk ved framstilling
av parfymer og kosmetikk; kjemiske produkter til
svekking av ultraviolette stråler.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper for personlig bruk; parfymevarer, eteriske oljer;
kosmetikk og toalettpreparater og -stoffer; hårlotioner,
sjampoer, balsam og andre hårpleieprodukter;
solpleiepreparater for huden og håret; tannpussemidler;
såper og vaskemidler for husholdningsbruk og til
klesvask.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; ikke-kjemikalske tilsetninger for
industrielle oljer, fett, smøremidler, brensel (herunder
motordrivstoffer) og belysningsstoffer.
KL. 42: Rådgivning, konsultasjon og fremskaffelse av
teknisk informasjon for den kjemiske industrien;
rådgivning, konsultasjon og fremskaffelse av teknisk
informasjon på området overflateaktive kjemiske midler,
kjemiske produkter for svekking av ultraviolette stråler,
smøremidler, industrielle oljer, industrielt fett og
industriell voks; rådgivning, konsultasjon og
fremskaffelse av teknisk informasjon på området for
fremstilling av kosmetikk, parfymer og kosmetiske
ingredienser.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196248 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810225 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

R5 CONSULTING
(730) Innehaver: R5 Consulting A/S, Kastrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministrasjon.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning,
programmering av datamaskiner.

(300) Prioritet: EM, 20.10.98, 000961656

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196249 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810226 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

(730) Innehaver: R5 Consulting A/S, Kastrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministrasjon.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning,
programmering av datamaskiner.

(300) Prioritet: EM, 20.10.98, 000961623

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196250 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810227 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

INTEGRATION GAME
(730) Innehaver: R5 Consulting A/S, Kastrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministrasjon.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning,
programmering av datamaskiner.

(300) Prioritet: EM, 20.10.98, 000961508

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196251 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810244 (220) Inn dato: 11.11.1998

(540)

RIFLEX
(730) Innehaver: Rieber & Søn ASA, Postboks 987,
5001 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Plater og folier av plast som halvfabrikata.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196252 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810701 (220) Inn dato: 20.11.1998

(540)

REMICADE
(730) Innehaver: Centocor Inc, Malvern, PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og sammensetninger for
behandling av autoimmune sykdommer.

(300) Prioritet: US, 09.07.98, 75/516,013

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196253 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810732 (220) Inn dato: 23.11.1998

(540)

NISSEGLØGG
(730) Innehaver: Foodman AS, Myrfaret 6, 1930
Aurskog, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Gløggekstrakt til fremstilling av gløgg.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196254 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810926 (220) Inn dato: 25.11.1998

(540)

NUTROPIN DEPOT
(730) Innehaver: Genentech Inc, South San Fransisco,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig veksthormoner.

(300) Prioritet: US, 29.05.98, 75/493,538

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196255 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810927 (220) Inn dato: 25.11.1998

(540)

(730) Innehaver: RE.LE.VI-SpA, Rodigo MN, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
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 (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingstoffer;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196256 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199810928 (220) Inn dato: 25.11.1998

(540)

RELEVI
(730) Innehaver: RE.LE.VI-SpA, Rodigo MN, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
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 (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingstoffer;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999

(111) Reg. nr.: 196257 (151) Reg. dato: 25.02.1999

(210) Søk. nr.: 199811228 (220) Inn dato: 04.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Braathens South-American & Far East
Airtransport AS S.A.F.E., Ruseløkkveien 26, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kort; elektriske og elektroniske apparater og
instrumenter; dataprogramvare; datamaskinvare.
KL. 39: Transportvirksomhet; flytransport; organisering
og bestilling av reiser, reisereservering,
turoperatørvirksomhet, turistbyråer.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.03.1999
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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.: 657181
(151) Int. reg. dato: 05.06.96

(540)

(730) Innehaver: Göla-Werk German Götz GmbH & Co
KG, 11, Hossinger Strasse, D-72469 Messtetten, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Underwear, nightwear, homewear.

Gazette nr.: 9/96
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(111) Int. reg. nr.: 652601
(151) Int. reg. dato: 29.12.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 27.06.1996

(540)

MILFORD FAMILY
(526) Unntaksanmerkning: The word MILFORD is
excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Ostfriesische Tee-Gesellschaft Laurens
Spethmann GmbH & Co, 13-15, Am Bauhof, D-21218
Seevetal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicinal teas made of blends of medicines and
drugs, also in the form of small packets and tea-bags;
fruit teas, also in the form of small packets and tea-bags
as well as fruit teas with added flavoring agents and/or
vitamins and/or minerals.
KL. 30: Tea and flavored tea, also in the form of small
packets and tea-bags; fruit teas, also in the form of small
packets and tea-bags as well as fruit teas with added
flavoring agents and/or vitamins and/or minerals; tea
extracts and extracts of tea-like products, also with added
flavoring agents and/or vitamins and/or minerals;
preparations essentially consisting of tea extract-based
food products and extracts of tea-like products in powder
and/or granule form, also with added flavoring agents
and/or vitamins and/or minerals; instant non-alcoholic
drinks based on tea and/or tea-like food products and/or
extracts thereof, to which other substances and ingredi-
ents have been added.

Gazette nr.: 14/96

(111) Int. reg. nr.: 662025
(151) Int. reg. dato: 10.10.96

(540)

MARKS PELLE
VÄVARE

(730) Innehaver: Marks Pelle Vävare AB, Box 4039, S-
511 04 Kinnahult, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Woven fabrics, towels, curtains, table cloths,
table napkins, bedspreads and furniture fabrics, all of
textile.
KL. 25: Clothing and bath robes.

Gazette nr.: 16/96

(300) Prioritet: SE, 15.04.96, 96-04006

(111) Int. reg. nr.: 590339
(151) Int. reg. dato: 03.08.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 01.05.1997

(540)

ULTRASUN
(730) Innehaver: Ultrasun AG, 12, Holunderweg, CH-
8704 Herrliberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetic sunscreens.

Gazette nr.: 10/97
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(111) Int. reg. nr.: 674581
(151) Int. reg. dato: 19.04.97

(540)

SUN
(730) Innehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
51 Parkstrasse, D-22605 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ requisites, included in this class; matches.

Gazette nr.: 12/97

(111) Int. reg. nr.: 675047
(151) Int. reg. dato: 28.05.97

(540)

PRISMA
(730) Innehaver: Siemens AG, D-80312 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical and electronic apparatus and devices
(all included in this class); electrical signalling, measur-
ing, counting, recording, monitoring, open and closed-
loop control and switching devices; electrical devices for
input, processing, transmission, storage and output of
data; parts of the above-mentioned apparatus, devices and
instruments; money and/or token-operated appliances and
automatic machines; data processing programs.
KL. 42: Development, design and renting of data
processing programs.

Gazette nr.: 13/97

(300) Prioritet: DE, 21.01.97, 397 02 267

(111) Int. reg. nr.: 674885
(151) Int. reg. dato: 18.02.97

(540)

HERLITZ MASTERS
(730) Innehaver: Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und
Schreibwaren, Berliner Strasse 27, D-13507 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Pencil cases; paper, cardboard (pulp board),
paper and cardboard products (included in this class),
photographs; stationery; sticking materials (for stationary
and paper goods); artists’ supplies, namely articles for
drawing, painting and modelling; artists’ and painters’
paintbrushes; office equipment, i.e. office appliance
(except furniture) and office machines (included in this
class); teaching and training products in the form of
printed matter or games; playing cards; writing instru-
ments, namely pencils with push-out and turn-out leads,
penholders, fountain pens, ball-point pens, ball pens with
push-out and turn-out points or felt pens with push-out
and turn-out tips, colour pencils, drawing felts pens.
KL. 18: School bags, school satchels.

Gazette nr.: 13/97

(300) Prioritet: DE, 02.09.96, 396 38 141

(111) Int. reg. nr.: 675258
(151) Int. reg. dato: 15.05.97

(540)

AKCROS
(730) Innehaver: Akcros Chemicals GmbH Co KG, 46,
Kreuzauer Strasse, D-52355 Düren, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry and science.

Gazette nr.: 13/97

(300) Prioritet: DE, 28.11.96, 396 51 907
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(111) Int. reg. nr.: 676486
(151) Int. reg. dato: 17.06.97

(540)

(730) Innehaver: Adolf Würth GmbH & Co KG,
Reinhold-Würth-Strasse, 12-16, D-74653 Künzelsau, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer programs recorded on data carriers,
CD-ROMs.
KL. 41: Training and teaching services in the field of
environmental protection, nonpolluting use of products,
occupational protection and safety.

Gazette nr.: 15/97

(300) Prioritet: DE, 21.12.96, 396 55 888

(111) Int. reg. nr.: 431004
(151) Int. reg. dato: 25.05.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 09.07.1997

(540)

ARDEK
(730) Innehaver: Ardek Arbeitsgemeinschaft der
Kinderausstatter e.G., 9, Robert-Bosch-Strasse, D-65719
Hofheim, DE

(740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Food for babies and children.
KL. 8: Scissors; tableware.
KL. 9: Electronic intercoms for baby monitoring (called
Baby-sitter); thermometers.
KL. 10: Babies’ pacifiers; feeding bottles, teats; draw-
sheets for sick beds, maternity belts.
KL. 11: Baby baths, bathtub sets, baby-changing tables
and other devices made both of plastic and metal; electric
heaters for feeding bottles; plate warmers.
KL. 12: Baby carriages of all kinds.
KL. 16: Children’s books.
KL. 18: Sunshades for baby carriages and strollers,
sunshades equipped with footmuffs for baby carriages
and strollers; handbags, baby-carrying seats, frames for
handbags and baby seats; camping parasols, camping
parasol stands, parasols for the garden, parasol stands for
the garden.

KL. 20: Cradles, cots made of wood or wicker, babies’
beds made of wood or wicker, fittings for baby carriages
and strollers, mattresses for baby carriages; playpens for
babies made of wood, metal, plastics; apparatus for
learning to walk made of wood, metal, plastics; babies’
beds and chairs made of wood, metal, plastics; protective
screens for doors made of wood, metal, plastics; seats,
frames for seats; travel beds; racks for babies’ napkins;
furniture for camping, particularly divans, gliders for
camping; furniture for gardens, terraces and homes,
particularly divans, gliders for the garden; basketry
articles, industrial basketry articles and gifts, made of
wood and braidings; racks for bathtubs.
KL. 21: Pails for diapers, chamberpots; soap boxes,
boxes for cotton wads, combs and brushes; mess-tins and
receptacles for drinking; non-electric heaters for feeding
bottles.
KL. 24: Footmuffs for baby carriages.
KL. 25: Clothing made of textile fabrics for pregnant
women, namely trousers, trousers and jackets, blouses, T-
shirts, pullovers, dresses, skirts with suspenders, coats,
ponchos, bathing suits, tights, nightdresses; layettes made
of textile fabrics, namely underwear for babies, singlets,
vests, small shirts, underwear, stockings, pyjamas,
underwear made of rubber, corselets; baby clothing,
pullovers, rompers, christening dresses, short trousers for
playing; footmuffs; clothing made of textile fabrics for
children, coats, jackets, trousers, dresses, suits, smocks,
bodices, skirts, suits for small boys, tailcoats, pullovers,
knitwear (only for clothing purposes); stockings for
children, underwear and nightclothes (only for clothing
purposes); bathing suits, shirts, T-shirts, children’s shoes,
children’s boots.
KL. 28: Cradles for dolls, strollers for dolls, carriages for
dolls, doll strollers; toys.

Gazette nr.: 18/97
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(111) Int. reg. nr.: 587140
(151) Int. reg. dato: 30.05.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 07.08.1997

(540)

(730) Innehaver: Deichmann-Schuhe GmbH & Co
Vertriebs KG, 9, Boehnertweg, D-45 359 Essen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Shoes, soles, stockings, tights.

Gazette nr.: 19/97

(111) Int. reg. nr.: 680604
(151) Int. reg. dato: 25.08.97

(540)

PENPHONE
(730) Innehaver: Siemens AG, D-80312 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrotechnical and electronic communications
devices, in particular telephones.

Gazette nr.: 20/97

(300) Prioritet: DE, 07.05.97, 397 20 853

(111) Int. reg. nr.: 680822
(151) Int. reg. dato: 06.12.96

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
fertilizers; humus; artificial sweeteners; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances, adhesives for industrial use, bonding mastics.
KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants,
mordants for wood; mordants for leather (colorants); raw
natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; starch for laundry purposes; perfum-
ery, essential oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for
personal use (perfumery); dentifrices.
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions, solid,
liquid and gaseous fuel (including motor fuel, listed in
this class); lighting fuel; candles, wicks, firelighting
substances.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby
food; medicinal infusions; plasters, material for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; adhesives for
dentures; disinfectants; deodorants for medical purposes;
room deodorizing spray; feminine hygiene products,
including sanitary towels, panty liners, tampons, prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides;
perfumed air sprays and room fresheners (said products
being included in this class).
KL. 6: Base metals and alloys thereof; building materials
of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery and small items of metal
hardware; water casks, propane gas bottles, transport
containers; pipes of metal; safes; products made of base
metals, including anchors, anvils, elevator chains, bells,
taps for casks, bottle caps, pipe couplings, valves (other
than machine parts), money boxes, grids, furniture
castors, traffic signs, including marker plates for transport
containers and tanks; ores; grapnels, climbers.
KL. 7: Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); coupling and transmission components
(except for land vehicles); mechanically-operated
agricultural implements; agricultural machines; egg
incubators; cleaning machines; mechanical filter appara-
tus; filters as parts of machines or engines; manually,
electrically or gasoline-operated pumps for carrying
liquids, solids and air or in the form of attachments for
manually-operated apparatus or machines; electric
clippers, electrical rakes, electrical hay knives; current
generators; compression valves, pressure regulators;
machines for working metals, wood and synthetic
materials, compressors, oxyacetylene welding equipment,
sweeping machines, snowploughs, cleaning machines,
mechanical filter apparatus, lifting apparatus; sewing
machines, knitting machines, dishwashers, washing
machines, ironing machines, electrical appliances for
household and kitchen use, apparatus for welding films,
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machines for cutting bread and charcuterie, can openers,
mixers, fruit presses, electric knives, electric crushing
machines, kitchen machines with multiple functions,
pasta forming machines, kneading apparatus, meat, cereal
grinders, coffee mills, slicers, presses; electrical tools for
the handyman, cutters, drills, rotary hammers, planing
machines, screw driving machines, sanding and milling
machines, perforating tools, drilling-screwing machines,
drilling and milling stations, motors for sharpening mills,
lathes, electric saws, wood saws, chain saws, jig saws,
circular saws, circular saws fitted to woodwork benches,
cutters and work benches adapted for said tools, electric
planes, sanding apparatus and machines, electrically or
manually-operated staplers, electric soldering irons and
soldering stations, soldering guns, electric glue guns,
vices, electric generators, current generators, hot air
generators, spray guns for paint, steamers for removing
wallpaper, hot air apparatus and blowers, also for
stripping paint, apparatus for slitting and cutting tiles,
electric welding equipment and machines, high pressure
cleaning apparatus, sandblasting apparatus, drill bit
sharpeners in the form of apparatus and drill attachments,
metal and current detectors, garage opening control
devices, blinds, blind rolling motors and apparatus,
pressurized rinsing apparatus, compressors and accesso-
ries, including paint guns, pneumatic pressure indicators,
vaporizers, sandblasting apparatus; cable hoists, pulleys,
including electric pulleys; winches; electric edge cutters,
hedge cutters with storage batteries, scarifiers, hoes,
scythes, straw cutters, grinders, mulching mowers,
electric and gasoline motor lawn mowers, tractors and
other vehicles for cutting grass, exhaust units, starters,
exhaust systems, exhaust mufflers, ignition systems for
land vehicle engines.
KL. 8: Hand tools and implements (hand-operated);
manually-operated machines used in agriculture, horticul-
ture and forestry, and in the manufacture of machines,
apparatus and vehicles as well as buildings; mechanical
clippers, lawn trimmers, electric and mechanical hedge
trimmers; cutlery, forks and spoons; side arms; razors;
electric clippers; nail clippers; shearers for dogs; electric
manicure apparatus.
KL. 9: Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus and instruments (said goods being included in
this class); heavy current engineering apparatus and
instruments, including heavy current supply, transforma-
tion, accumulation, regulation and control equipment;
apparatus and instruments for light current engineering,
such as for telecommunications, high frequency technol-
ogy and regulating purposes; scientific apparatus and
instruments for laboratory research; nautical, surveying,
photographic, filming, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; spectacles and
telescopes; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; image projectors,
magnifying apparatus, camera stands; photocopying
apparatus and machines, including electrostatic and heat-
operated equipment; radio and telecommunications
apparatus, voice reproduction machines, entertainment
apparatus in the form of attachments for television
receivers; magnetic recording media in the form of tapes,
films, disks and cassettes, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,

data processing equipment and computers, data media
containing machine-readable programs; data processing
programs; fire extinguishing apparatus; vehicle break-
down warning triangles; electric cables, electric wires
comprising electric conductors and fittings; conduit
fittings and links as well as switches and electric panels
or cabinets; batteries, tachometers, transformers; exposed
films; protective clothing, including footwear, special
rescue clothing, workmens’ protective face-shields,
protective eyewear or masks for workers, diving suits,
underwater goggles, snorkels, ski goggles; protective
helmets for winter sports, horse riding, cycling and
motorcycling; electrically heated bottles, electric
footwarmers; vacuum cleaners, wax-polishers, irons,
film-welding apparatus; electric soldering apparatus,
electric welding equipment, storage-battery chargers;
special containers adapted for said apparatus and
instruments; control devices for saunas.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs and organs, artificial
eyes and teeth, orthopedic articles, including bandages,
bodices, orthopedic stockings and footwear; suture
materials; heating pads and heated blankets for medical
use; health care apparatus, including devices for measur-
ing blood pressure, hearing aids, thermometers, apparatus
for measuring blood sugar, inhalation apparatus, acu-
puncture equipment, tanning apparatus, massage appara-
tus, exercise therapy apparatus, apparatus for providing
stimulating currents, stethoscopes for blood pressure-
measuring devices, apparatus for treatment by bleeding,
heat cushions, infrared radiation apparatus, supporting
cushions, crutches, pulsimeters, whirlpool bath devices,
teeth-polishing devices, filter bottle caps.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generat-
ing, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; electrically-heated cushions
and heated blankets for non-medical purposes; heat
pumps; sauna systems essentially consisting of sauna
cubicles, sauna stoves, icecream makers, yoghurt makers.
KL. 12: Vehicles for locomotion by land, air or water;
baby carriages, parts of vehicles for locomotion by land,
air or water; brakes, direction signals for vehicles,
warning devices, gearboxes, clutches, motors and belts
for land vehicles, fans, bodywork, vehicle seats, steering
wheels, wheels, tires, wheel rims, tire valves, shock
absorbers, vehicle accessories, including trailers,
coupling devices, luggage carriers, ski racks, mud flaps,
chains, wind deflectors, head rests, seat belts, safety seats
for children; bicycle accessories, including bicycle nets,
luggage carriers, cycle bells, air pumps, repair kits; roof
casings; wheelchairs.
KL. 13: Firearms; ammunition and projectiles; explo-
sives; fireworks.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, including handicraft
objects, decorative objects; tableware (except cutlery),
epergnes, cooking pots, ashtrays, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders; jewelry, precious
stones; horological and chronometric instruments;
receptacles specifically adapted for said goods.
KL. 15: Musical instruments.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials, including towels, serviettes, filter papers,
tissues, toilet paper, babies’ diapers, packaging containers
and packaging bags; printed matter; bookbinding
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material, including bookbinding cords; bookbinding linen
and other cloth for covering books; photographs;
stationery; photograph albums; adhesives for stationery,
household and handicraft purposes; adhesive tapes for
stationery or household purposes; artists’ materials,
including materials for drawing, painting and modelling;
paintbrushes; typewriters and office requisites, including
non-electrical office apparatus; addressing machines,
franking machines, duplicators, binders, letter baskets,
letter openers, writing pads, punchers, indexed folders,
fasteners and clips, inked ribbons, correction means for
office use, stamps, stamp pads, stamp inks, ink for
writing and drawing, Indian inks; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of
printed matter, games for making animals and plants,
geological models and preparations, globes, blackboard
drawing utensils; packaging of plastics, including bags
and films; playing cards; printer’s type; printing blocks.
KL. 17: Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, in the form of slabs,
sheets, rods, films, string or tapes (all semi-processed);
goods made of semi-processed plastic materials; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic
pipes; non-medical adhesive tapes for stationery and
household use.
KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, including bags and other
containers not adapted for the recorded goods as well as
small leather items, including purses, wallets, key cases;
animal skins and furs; handbags, briefcases, shopping
bags, school bags; trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks., whips, harness and saddlery
for horses; bags for packaging, backpacks.
KL. 19: Non-metallic building material; rigid nonmetal-
lic pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; plaster,
smoothing mastic compounds; nonmetallic transportable
buildings; non-metallic monuments; letter boxes and
other masonry containers.
KL. 20: Furniture, camping furniture, bedding, mat-
tresses, pillows, sleeping bags for camping; mirrors,
picture frames; articles of wood or wood substitutes,
including moldings for picture frames, curtain rods, pegs,
cases, transportation pallets, casks, transport containers,
trunks, work benches, tanks, taps, wall bars, tool handles,
cable reels, coathangers, clothes-pegs, works of art,
decorative objects; goods made of plastics, including
moldings for frames, curtain rods, pegs, cases, transporta-
tion pallets, casks, transport containers, chests, tanks,
rivets, screws, tacks, plates, window and door fittings,
curtain rods and curtain tie-backs, slatted indoor blinds,
garment covers, coathangers, clothes-pegs, bottle
closures, wall rods; letter boxes, not of metal nor
masonry; products of cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-
pearl and meerschaum.
KL. 21: Household and kitchen containers (not made of
precious metal nor coated therewith); small hand-
operated apparatus for household and kitchen use,
hygiene and beauty care apparatus, electric combs and
electric toothbrushes, water apparatus for cleaning teeth
and gums, lawn sprinklers; combs and sponges; brushes
(except paintbrushes); material for brush-making;
material for cleaning; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware, for kitchen and household pur-

poses, art objects made of glass, porcelain and earthen-
ware; electric combs and toothbrushes; cooking pot sets
and buckets of aluminium sheet, plastics or other
materials; dustbins.
KL. 22: Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets
(said goods included in this class), sails, bags for carrying
and storing goods in large quantities; stuffing material for
packing purposes not of rubber (nor of plastics); raw
fibrous textile materials; packaging bags of textile
material.
KL. 23: Yarns for textile purposes.
KL. 24: Fabrics and textile goods, including textile
fabrics, curtains, roller blinds, household linen, table and
bed linen; table and bed covers; mosquito nets.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear; clothing made of
leather, imitation leather or fur; belts.
KL. 26: Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; zippers; hair nets; wigs.
KL. 27: Carpets and rugs, also for automobiles, mats and
matting, linoleum, floor coverings of rubber, plastics or
textile materials, said goods also for use in gymnastics;
non-textile wall hangings; artificial lawns; insulating
floor coverings.
KL. 28: Games, playthings, also electronic; gymnastic
and sporting articles; skis, ski bindings, ski poles, ski
edges, ski coverings, ski, tennis and fishing apparatus;
balloons; bar-bells, weights, disks, javelins; tennis
rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller
skates and ice skates, table tennis tables; Christmas tree
decorations; flippers for swimming; bags especially
adapted for sports gear.
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat,
fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk
products, including butter, cheese, cream, yogurt, milk
powder for food; edible oils and fats; canned meat, fish,
fruit and vegetables.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals
(except food for animals); bread, pastry and confection-
ery, ices; honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar; sauces and salad dressings; spices;
ice; coffee, tea, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee or cocoa preparations for making alcoholic or non-
alcoholic beverages.
KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products,
such as grains and other materials for reproduction,
unprocessed cereals; eggs for hatching, unworked wood;
live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
KL. 32: Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 33: Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
preparations for making beverages.
KL. 34: Smokers’ articles, including snuffboxes, cigar
and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
said products made of base metals or their alloys or
coated therewith, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, matches.
KL. 36: Financial affairs, including banking, services
relating to home savings funds; insurance, insurance
brokerage.
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KL. 37: Repair and servicing of household appliances
such as washing machines, dishwashers and driers,
heating, air conditioning, refrigerating and ventilating
apparatus, photographic cameras, projection and cin-
ematographic equipment, precision engineering products,
bicycles; electrical systems; installation of heating,
ventilating, air conditioning, refrigerating, household
apparatus such as washing machines, dishwashers and
driers, sanitary systems and radio and telecommunica-
tions systems; plumbing and installation of water and gas
systems; installation of kitchens and wall units; carpentry
work.
KL. 39: Organization and travel agencies, transport
brokerage, organization of city tours, escorting of
travelers; automobile, railway, sea and air transportation
of travelers and freight.
KL. 40: Film development and photograph reproduction.
KL. 42: Providing accommodation and food and drink,
gardening and landscaping consultancy and planning;
kitchen installation consultancy and planning.

Gazette nr.: 20/97

(111) Int. reg. nr.: 681136
(151) Int. reg. dato: 02.09.97

(540)

VIDISAN
(730) Innehaver: Dr. Gerhard Mann Chemisch-
pharmazeutische Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm
165-173, D-13581 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceuticals, namely ophthalmic preparations.

Gazette nr.: 21/97

(111) Int. reg. nr.: 681400
(151) Int. reg. dato: 17.09.97

(540)

FALKE
(730) Innehaver: Franz Falke-Rohen, 5a, Oststrasse, D-
57392 Schmallenberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps, perfumery, ethereal oils, products for
personal hygiene and beauty; products to clean, care for
and beautify the skin, the scalp and the hair; toilet articles
(included in this class), deodorants for personal use, pre-
shave and after-shave products.
KL. 28: Sports articles, included in this class; games and
toys.

Gazette nr.: 21/97

(300) Prioritet: DE, 26.04.97, 397 18 987

(111) Int. reg. nr.: 681533
(151) Int. reg. dato: 08.09.97

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The words MOSELLAND
CLASSIC are excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Moselland eG Winzergenossenschaft,
6, Bornwiese, D-54470 Bernkastel-Kues, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 22/97
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(111) Int. reg. nr.: 565703
(151) Int. reg. dato: 11.01.91
(891) Ytterligere utpekt dato: 23.10.1997

(540)

SIKA
(730) Innehaver: Sika AG vorm. Kaspar Winkler & Co,
Tüffenwies 16-22, CH-8048 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Construction and repair work; building insulat-
ing (construction); joinery; plastering and coating;
installation of tiles; roofers’ services; painting and
tapestry hanging; cleaning and sanitation of buildings and
constructions.
KL. 42: Advisory services in the field of construction;
engineering consultancy.

Gazette nr.: 23/97

(111) Int. reg. nr.: 565964
(151) Int. reg. dato: 11.01.91
(891) Ytterligere utpekt dato: 23.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Sika AG vorm. Kaspar Winkler & Co,
Tüffenwies 16-22, CH-8048 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Construction and repairs; building insulating
(construction); roofers’ services; joinery; stucco work;
plastering and coating; installation of tiles; painting and
tapestry hanging; cleaning and sanitation of buildings;
repair and maintenance of constructions.
KL. 42: Consultancy services in the field of construction;
technical consultation.

Gazette nr.: 10/98

(111) Int. reg. nr.: 682269
(151) Int. reg. dato: 03.09.97

(540)

(730) Innehaver: American Security Life Insurance Co
(Switzerland) Ltd, 19, via Camara, CH-6932 Breganzona,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter, magazines, informative publica-
tions.
KL. 35: Commercial business management, business
administration, professional business consultancy.
KL. 36: Insurance underwriting, financial affairs,
monetary affairs, real estate operations.

Gazette nr.: 10/98

(300) Prioritet: CH, 03.03.97, 445332
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(111) Int. reg. nr.: 685250
(151) Int. reg. dato: 19.11.97

(540)

(591) Merket er i farger.

(526) Unntaksanmerkning: The shape of the bottle is
excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Eckes-Granini GmbH & Co KG,
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Orange juice containing calcium.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 685483
(151) Int. reg. dato: 25.11.97

(540)

GRANULAC
(730) Innehaver: Meggle GmbH, 6-12, Megglestrasse,
D-83512 Wasserburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Lactose for use in granulating processes.

Gazette nr.: 1/98
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RETTELSER

Rettelser av tidligere kunngjøringer

Reg.nr. 136704
Korrekt navn på innehaveren skal være:
Union des Vignerons des Cotes-du-Rhone SCA.
Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Oslo.

I NT nr. 5/99 ble reg.nr. 195162 kunngjort med feil i
varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
Kl. 42: Seismiske målinger, gjentatt i samme geografiske
snitt/område for å påvise endringer i hydrokarbon feller
over tid som et resultat av produksjon av hydrokarboner.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg. nr.: 7890

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 11669

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 33820

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 35183

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 41749

(730) Innehaver: AS Nopal, Billingstadsletta 25, 1361
Billingstad, NO

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

(111) Reg. nr.: 42511

(730) Innehaver: Federal-Mogul Friction Products Ltd,
20 St Mary’s Parsonage, Manchester M3 2NL, England,
GB

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

(111) Reg. nr.: 42983

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 45759

(730) Innehaver: Atlas-Stord Denmark A/S, Baltorpvej
160, DK-2750 Ballerup, DK

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

(111) Reg. nr.: 53508

(730) Innehaver: Kavli Holding AS, C. Sundtsgate 37,
5004 Bergen, NO

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

(111) Reg. nr.: 53945

(730) Innehaver: Herberts GmbH., Wuppertal, DE

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

(111) Reg. nr.: 56052

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

(740,750) Fullmektig: Olav M. Thun, Oslo Patentkontor
AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo

(111) Reg. nr.: 59525

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg. nr.: 61663

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 62762

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 64386

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 72786

(730) Innehaver: Guide Corp, 810 West 53rd Street,
Anderson, IN 46013, US

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

(111) Reg. nr.: 75659

(730) Innehaver: Maritime Tanksystems International
Inc, 7 Oak Place, Montclair, NJ 07042, US

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

(111) Reg. nr.: 76162

(730) Innehaver: Maritime Tanksystems International
Inc, 7 Oak Place, Montclair, NJ 07042, US

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

(111) Reg. nr.: 76522

(730) Innehaver: Bergersens Trykkeri og Forlag AS,
Brynsveien 3 B, 0667 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 77486

(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 80851

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 81061

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 86212

(730) Innehaver: Federal-Mogul Friction Products Ltd,
20 St Mary’s Parsonage, Manchester M3 2NL, England,
GB

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

(111) Reg. nr.: 89066

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Homansbyen, 0306 Oslo
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(111) Reg. nr.: 92850

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 97209

(730) Innehaver: Howmedica International S de RL,
Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, GB

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

(111) Reg. nr.: 100739

(730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Giovanni
Agnelli 200, I-10135 Torino, IT

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

(111) Reg. nr.: 100740

(730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Giovanni
Agnelli 200, I-10135 Torino, IT

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

(111) Reg. nr.: 101385

(730) Innehaver: KB Sätila Ellte Mössor, S-510 21
Sätila, SE

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

(111) Reg. nr.: 101426

(730) Innehaver: Narvesen ASA, Postboks 6125
Etterstad, 0602  OSLO, NO

(740,750) Fullmektig: Narvesen ASA, Postboks 6125
Etterstad, 0602  OSLO

(111) Reg. nr.: 101619

(730) Innehaver: Haskel INC, Burbank, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 101809

(730) Innehaver: Greyhound Lines Inc, 15110 North
Dallas Parkway, Dallas, TX 75248, US

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

(111) Reg. nr.: 101901

(730) Innehaver: Greyhound Lines Inc, 15110 North
Dallas Parkway, Dallas, TX 75248, US

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

(111) Reg. nr.: 102143

(730) Innehaver: Swedish Match Sverige AB, S-118 84
Stockholm, SE

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

(111) Reg. nr.: 102527

(730) Innehaver: Eurest Nederland BV, Postbus 22875,
NL-DK Amsterdam, NL

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

(111) Reg. nr.: 104257

(730) Innehaver: Eurest Nederland BV, Postbus 22875,
NL-DK Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 105736

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 122033

(730) Innehaver: Tunturi OY Ltd, Untamonkatu 2, SF-
20520 Turku, FI

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

(111) Reg. nr.: 123271

(730) Innehaver: Stiefel Laboratories Inc, 255 Alhambra
Circle, Coral Gables, FL 33134-7412, US

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

(111) Reg. nr.: 129964

(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(111) Reg. nr.: 130937

(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(111) Reg. nr.: 132270

(730) Innehaver: Regal Mølle AS, Postboks 4349
Torshov, 0402 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 133438

(730) Innehaver: Merco/Savory Inc, 725 Vassar
Avenue, Lakewood, NJ 08071-3100, US

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

(111) Reg. nr.: 135129

(730) Innehaver: Leucos SpA, Via Treviso N. 77,
Scorzé, IT

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

(111) Reg. nr.: 135249

(730) Innehaver: NK Cables OY, Kimmeltie 1, SF-
02110 Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 135370

(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 135529

(730) Innehaver: Nokia Telecommunications OY,
Keilalahdentie 4, SF-02150 Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 135530

(730) Innehaver: Bioteck Electronics LTD., Lachine,
QC, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 135601

(730) Innehaver: Leo Pharmaceutical Products LTD A/
S, Ballerup, DK

(740,750) Fullmektig: Løvens kemiske Fabrik AS,
Postboks 103, 1322 Høvik

(111) Reg. nr.: 135618

(730) Innehaver: Nokia Telecommunications OY,
Keilalahdentie 4, SF-02150 Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 135685

(730) Innehaver: Adam Opel AG, Rüsselsheim, DE

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

(111) Reg. nr.: 136003

(730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, P.O. Box
4000, Princeton, NJ 08543-4000, US

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

(111) Reg. nr.: 136117

(730) Innehaver: Heinrich Kuhn Metallwarenfabrik AG,
Rikon-Zell, CH

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

(111) Reg. nr.: 136143

(730) Innehaver: E.V. Expansion, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 136168

(730) Innehaver: Textured Coatings of America INC,
Los Angeles, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 136295

(730) Innehaver: Leucos SpA, Via Treviso N. 77,
Scorzé, IT

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

(111) Reg. nr.: 136457

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 136748

(730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover
Street, Palo Alto, CA 94304, US

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

(111) Reg. nr.: 136751

(730) Innehaver: Th W Bergersens Trykkeri & Forlag
AS, Brynsveien 3 B, 0667 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 137033

(730) Innehaver: Albright & Wilson Ltd, 210-222
Hagley Road West, Oldbury, Warley, West Midlands
B68 Onn, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 137208

(730) Innehaver: Unisys Corp, Blue Bell, PA, US

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

(111) Reg. nr.: 138598

(730) Innehaver: Dresser Industries Inc, 2001 Ross
Avenue, Dallas, TX 75201, US

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

(111) Reg. nr.: 139471

(730) Innehaver: Mobil Oil Corp, 3225 Gallows Road,
Fairfax, VA 22037-0001, US

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

(111) Reg. nr.: 141090

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 142084

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 143193

(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(111) Reg. nr.: 143270

(730) Innehaver: UPM-Kymmene Corp, Snellmaninkatu
13, SF-00170 Helsinki, FI

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

(111) Reg. nr.: 147667

(730) Innehaver: Targus Group (UK) Ltd, 165 Queen
Victoria Street, London EC4V 4DD, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 149124

(730) Innehaver: Overseas Diversified Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(111) Reg. nr.: 156995

(730) Innehaver: Regal Mølle AS, Postboks 4349
Torshov, 0402 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 158213

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg.nr.: 164242

(730) Innehaver: Narvesen ASA, Postboks 6125
Etterstad, 0602 Oslo

(740, 750) Fullmektig: Narvesen ASA, Postboks 6125
Etterstad, 0602 Oslo
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(111) Reg. nr.: 164380

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 164381

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 164382

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 164383

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 166068

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 167006

(730) Innehaver: Voldco AS, Postboks 250, 2301
Hamar, NO

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

(111) Reg. nr.: 167048

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 167085

(730) Innehaver: Overseas Diversified Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(111) Reg. nr.: 167758

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 169822

(730) Innehaver: Overseas Diversified Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(111) Reg. nr.: 169931

(730) Innehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730
Herlev, DK

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

(111) Reg. nr.: 173217

(730) Innehaver: Howmedica Leibinger GmbH & Co
KG, Freiburg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg. nr.: 173783

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 173828

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 176285

(730) Innehaver: Howmedica Leibinger GmbH & Co
KG, Freiburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 177595

(730) Innehaver: Owens Corning, Toledo, OH, US

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

(111) Reg. nr.: 180746

(730) Innehaver: Overseas Diversified Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(111) Reg. nr.: 181996

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 186587

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 186588

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 189333

(730) Innehaver: NORDIC DRUGS AB, Malmö, SE

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

(111) Reg. nr.: 193479

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 193480

(730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 194453

(730) Innehaver: Scandinavian Design Group AS,
Postboks 2410 Solli, 0201 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Scandinavian Design Group AS,
Postboks 2410 Solli, 0201 Oslo

(111) Reg. nr.: 195307

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

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad
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(111) Reg. nr.: 195308

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

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

(111) Reg. nr.: 195309

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

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

(111) Reg. nr.: 195310

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

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

(111) Reg. nr.: 1887044

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 1888066

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 1896068

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 1903202

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 1909068

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

(111) Reg. nr.: 1910289

(730) Innehaver: Bestfoods, 700 Sylvan avenue,
International Plaza, Englewood Cliffs, NJ 07632, US

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg. nr.: 137208

(730) Innehaver: Unisys Corp, Blue Bell, PA, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspilte computerprogrammer på hullkort,
hullbånd, magnetbånd og magnetplater for bruk i
industrien, ved ordrebehandling, inventarstatus og
kontroll, prognoser, arbeidsordrekontroll,
materialplanlegging, produksjonsplanlegging,
kundeordrebehandling og ledelse for datateknisk
produksjon.
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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)

Int.reg. nr.: 667015

På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Tandbergs
Patentkontor AS, etter varemerkeloven §26, bes
innehaver av registrering nummer 153043, Markom AS,
Postboks 137, 0509 Oslo, NO, om å melde seg til
Patentstyret innen 3 måneder.
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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.: 194547

Kunngj. i NT nr.: 1/99

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

Innsiger: AS Freia, Postboks 6658 Rodeløkka, 0502
Oslo, NO
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg. nr.: 173420

(730) Innehaver: The House of Edgeworth Inc, Zug, CH

Innsiger: Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio,
Rio de Janeiro, BR

KL. 34: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 186903

(730) Innehaver: Synoptik A/S, DK-2610 Rødovre, DK

Innsiger: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA,
US

KL. 9: Optiske artikler.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer.
KL. 42: Optikervirksomhet og øyelegevirksomhet.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg. nr.: 191287

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

Innsiger: Görlich Handels -GmbH, Wasserburg -
Reitmehring, DE

KL. 5: Et farmasøytisk preparat for behandling av
nevrologiske tilstander.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet









RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


