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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.: 196258 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19960760 (220) Inn dato: 05.02.1996

(540)

DUCATI
(730) Innehaver: Ducati Motor SpA, Sondrio, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
elektriske apparater og instrumenter, ikke opptatt i andre
klasser; apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; magnetiske databærer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker; papirvarer, ikke
opptatt i andre klasser; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler;
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasjer, ikke opptatt i andre klasser; spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.

KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær; fottøy, ikke opptatt i andre klasser;
hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft; sirup for drikker; preprater til fremstilling av
drikker, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, ikke opptatt i andre
klasser; fyrstikker.

(300) Prioritet: IT, 04.08.95, MI95C 008108

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196259 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19961690 (220) Inn dato: 13.03.1996

(540)

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

(730) Innehaver: Draco Boats International AS,
Nedenes, Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Hele klassen.
KL. 12: Hele klassen.
KL. 37: Hele klassen.
KL. 39: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196260 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19964110 (220) Inn dato: 05.07.1996

(540)

LANDIS & STAEFA
(730) Innehaver: Siemens Building Technologies AG,
Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske, elektrotermiske og pressluftmotorer
for ventiler og for reguleringsapparater;
betjeningsanordninger for ventiler.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater til
måling, signalering og overvåkning; varmemålere,
instrumenter til testing og kalibrering av varmemålere,
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til
fjernstyring, fjernmåling og fjernovervåking;
dataoverføringsapparater; databehandlingsapparater;
apparater til måling, styring og regulering av ikke-
elektriske størrelser; måle-, styre- og reguleringsapparater
for all slags oppvarming, for ventilasjon og for
luftkondisjonering og deler til disse apparater; elektronisk
styre-, regulerings-, måle- og signaleringsapparater og -
installasjoner for byggeledelsessystemer og
bygningsforsyningstjeneste; apparater til overvåkning av
brennere og flammer, UV-detektorer, brannvarslere og
oksygensonder; programvare (innregistrerte EDB-
programmer).
KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning,
oppvarming, dampfremstilling, kjøling, lufting og
ventilasjon; regulatorer og ventiler for radiatorer; olje- og
gassbrennere.
KL. 16: Dokumentasjon i form av trykksaker angående
drift, installasjon, optimering, vedlikehold og
administrasjon av systemer for oppvarming, ventilasjon
og luftkondisjonering og av systemer for byggeledelse og
bygningsforsyningstjenester.
KL. 37: Drift, installasjon, optimering, vedlikehold og
administrasjon av systemer for oppvarming, ventilasjon
og luftkondisjonering og av systemer for byggeledelse og
bygningsforsyningstjenester.
KL. 41: Utdannelse, undervisning og opplæring i og
instruksjon om konstruksjon, drift, installasjon,
optimering, vedlikehold og administrasjon av systemer
for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering og av
systemer for byggeledelse og
bygningsforsyningstjenester.
KL. 42: Tjenester fra ingeniører, fysikere og andre høyt
kvalifiserte spesialister med sikte på å forbedre energi-
effektiviteten og -ytelsen i bygninger.

(300) Prioritet: CH, 16.04.96, 2738/1996

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196261 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19966805 (220) Inn dato: 01.11.1996

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Inbogulve, 8471 Sabro, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 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.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 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.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196262 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19967202 (220) Inn dato: 13.11.1996

(540)

STOKKE TRIPP TRAPP
(730) Innehaver: Stokke Industri AS, Moa, 6022
Ålesund, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196263 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19967830 (220) Inn dato: 06.12.1996

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer,
datanettverksprogrammer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av
dataprogrammer og EDB-programmering, rådgiving og
konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer;
utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av
dataprogrammer, utleie av accesstid til computer
databaser.

(300) Prioritet: CH, 01.10.96, 07126/1996

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196264 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19970341 (220) Inn dato: 14.01.1997

(540)

LUMINELLE
(730) Innehaver: Laboratories de Biologie Vegetale
Yves Rocher, SA, La Croix des Archers, F-56200 La
Gacilly, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer, nemlig parfyme, eaux de
toilette, eaux de cologne, deodoranter for personlig bruk,
eteriske oljer; kosmetiske preparater for hudpleie, nemlig
kremer, oljer, pleie- og rensemelk, gel, lotion, pudder;
kosmetiske preparater, nemlig underlagskrem, brunkrem,
pudder, rouge, øyeskygge, blyanter, mascara, leppestifter,
neglelakk; skumbad og badesalter (ikke for medisinsk
bruk); dusjgel; tannpussemidler. Registreringen omfatter
ikke hårprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196265 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19971396 (220) Inn dato: 20.02.1997

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Vaskepulver og rengjøringsmidler;
renseprodukter; såper; parfymevarer; kosmetikk; eteriske
oljer; toalettpreparater; barberskum; førbarberings- og
etterbarberingslotioner; hårpleieprodukter;
tannpussemidler; munnpleiemidler; toalettprodukter mot
transpirasjon; deodoranter for personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196266 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19971511 (220) Inn dato: 25.02.1997

(540)

HYDROLOY
(730) Innehaver: Stoody Deloro Stellite Inc, St. Louis,
MO, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Sveisetråd, ståltråd, vaiere.
KL. 9: Sveiseelektroder.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196267 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19971720 (220) Inn dato: 03.02.1997

(540)

(730) Innehaver: Fort James NV, Burgerweeshuidspad
311, NL-1076 HS Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirlommetørklær, servietter av papir for
avsminking.

(300) Prioritet: BX, 14.11.96, 882514

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196268 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19971721 (220) Inn dato: 03.03.1997

(540)

(730) Innehaver: Fort James NV, Burgerweeshuidspad
311, NL-1076 HS Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirlommetørklær, servietter av papir for
avsminking.

(300) Prioritet: BX, 14.11.96, 882517

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196269 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19972248 (220) Inn dato: 18.03.1997

(540)

RONALD JOYCE
(730) Innehaver: Ronald Joyce Ltd, London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Dameklær; brudekjoler og brudebekledning;
kjoler for brudepiker, dresser for brudesvenner;
skreddersydde kjoler og drakter; ballkjoler,
hodebekledning for bruden.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196270 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19972451 (220) Inn dato: 25.03.1997

(540)

(730) Innehaver: General Motors Corp, 3044 West
Grand Boulevard, Detroit, MI 48202, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 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; bilpleie og vedlikeholdsprodukter, nemlig
klebesement, kjølegasser, antifrostmidler, kjemiske
produkter for å hindre dannelse av flekker på stoff,
hydrauliske væsker så som bremsevæsker,
transmisjonsfluider, servostyringsvæsker, clutchvæsker.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker; penetrerende oljer og
forskalingsmidler (oljer), bilpleie og
vedlikeholdsprodukter.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner; turbiner, bærelagre,
pumper, ventiler, oljesegl, filtre, pulveriseringsmaskiner,
drivremmer, dynamobørster, forgassere, kjøleradiatorer
for internforbrenningsmaskiner, kjølevifter, elektriske
generatorer, sylindertopplokk, drivhjul, drivkjeder,
dynamoremmer, dynamoer, tenningsmekanismer,
tenningstidspunktsjusterere, injektorer, lydpotter,
vifteremmer, motorstempler, hastighetsregulatorer for
maskiner og motorer, kompressorer, kraner (maskin eller
motordeler).
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater, elektriske
batterier og akkumulatorer, radio og fjernsynsapparater,
kassett og båndopptakere, lydplatespillere, amperemetre,
tyverialarmer, koblingsbokser for belysning, elektriske
kabler og ledninger, strømavbrytere, hastighetsmålere,
elektriske døråpnere, elektriske coiler, elektriske
polklemmer og brytere, vann , væske og
brennstoffnivåmålere, krengningsvisere og målere;
datamaskiner; mikrochips; ytre styreenheter; termostater;
tenningsanordninger og deler.
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KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål,
luftkondisjoneringsinstallasjoner,
luftkjølingsanordninger, luftvarmeapparater,
antiblendingsutstyr, lamper, lyspærer, reflektorer,
apparater og installasjoner for belysning,
ventilasjonsapparater, avisningsapparater og defrostere
for vinduer; varmevekslere, radiatorer.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet, motorkjøretøyer og deler dertil.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet, vedlikehold, reparasjon og
service på motorkjøretøyer og motorer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; designingeniørvirksomhet og
konsultasjoner vedrørende motorkjøretøyer,
motorkjøretøydeler og
motorkjøretøykomponentsystemer; konsultasjoner og
datamaskintjenester relatert til motorkjøretøyer og til
forhandlere av motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196271 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19972737 (220) Inn dato: 07.04.1997

(540)

ACT ONE
(730) Innehaver: B. E. Game Corp, 30 Deloraine
Avenue, Toronto, ON M5M 2A7, CA

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer spill.
KL. 28: Spill.
KL. 41: Underholdningstjenester, spilleshow.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196272 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19973605 (220) Inn dato: 06.05.1997

(540)

STAR-TWIST
(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-
1070 Brussel, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Materialer av papir, plast eller av cellulosefilm, -
folie; materialer av papir, plast eller av cellulosefilm, -
folie for emballasje.

(300) Prioritet: AU, 07.03.97, 729499

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196273 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19974058 (220) Inn dato: 27.05.1997

(540)

PROTEST
(730) Innehaver: Michel Wurm, Antibes, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføringstjenester for den farmasøytiske
industri og helsepersonell.
KL. 42: Klinisk testing for den farmasøytiske industri og
helsepersonell.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196274 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19974193 (220) Inn dato: 28.05.1997

(540)

CMAS
(730) Innehaver: Norges Dykkeforbund, Idrettens Hus -
Bærum, 1351 Rud, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 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. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196275 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19974251 (220) Inn dato: 30.05.1997

(540)

INTRASTAR
(730) Innehaver: Teles AG Informationstechnologien,
Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer og data innregistrert på
databærere, computerprogramvare, computerprogramvare
for telekommunikasjon og overføring av informasjon på
digital form (data); videokonferansesystemer og -anlegg
hovedsakelig bestående av kommunikasjonsprotokoller,
programvare og apparater for overføring av lyd-, bilde-
og/eller multimediadata såvel som programvare og
apparater for innregistrering og/eller uttak av lyd- og/eller
bildedata; multimediaapparater og deres bestanddeler;
apparater og programvare for video på forespørsel;
datorisert veivalgsinnretning for overføring av digitale
data i et telekommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjonsanlegg; formidlingstasjoner for
offentlige og private digital- og analognett; omkoblere for
offentlige og private og digital- og analognett for
kommunikasjon; digitalt telekommunikasjonsnettverk;
datorisert netthåndteringssystem for telekommunikasjon;
telekommunikasjonsapparater,

telekommunikasjonsapparater i form av ISDN-terminaler
og ISDN-telefonanlegg; ISDN-
telekommunikasjonsbokser; ISDN-kort, ISDN-kort for
computere av typen PC; PC-kort; PCMCIA-kort;
(utvidelseskort for små bærbare computere); apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder
og/eller data; magnetiske databærere; digitale databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner, mikrocomputere
og deres periferapparater, bildeskjermenheter, modulater/
demodulatorer (modemer), skrivere, eksterne
lagringsenheter; mikroprosessorer og andre elektroniske
byggeelementer for computere.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; formidling av
ISDN-tjenester; nyhetsformidling nemlig drift av
elektroniske regnesentra, av elektroniske
postbokssystemer og av regneknutepunkter for
formidling av elektronisk overføring av data; tjenester for
linjetilgang og tjenester i forbindelse med et globalt
telekommunikasjonsnettverk, nemlig formidling av
registre, regnskap, avregning, protokollkonvertering,
tilgang til adgangspunkter og klargjøring av
nettverkinfrastruktur for overføring av lyd, bilder og/eller
data.
KL. 42: EDB-programmering; ingeniørvirksomhet
(ekspertise) innenfor computervitenskap og maskinell
informasjonsbehandling; konsultasjonsvirksomhet
vedrørende datamaskiner; testing av vareprøver innen
området EDB-systemer, EDB-apparater og EDB-
programmer; utvikling og prøving av elektroniske
kommunikasjons-, tekst- og
informasjonsbearbeidingssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196276 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19974287 (220) Inn dato: 03.06.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Nansen Produkter AS, 4930
VEGÅRSHEI, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Sparkstøttinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196277 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19974719 (220) Inn dato: 13.06.1997

(540)

WAKE UP !
(730) Innehaver: Honig Merkartikelen BV, Koog aan de
Zaan, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, fruktsauser; spiselige
oljer og fett.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter,
ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; frokost-drikker, fruktdrikker
og fruktjuicer; sirup og andre preparater til fremstilling av
drikker.

(300) Prioritet: BX, 16.12.96, 884 480

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196278 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19975262 (220) Inn dato: 30.06.1997

(540)

CLICK-ON
(730) Innehaver: Erik Schmidt Autotilbehør ApS,
Herning, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land,
herunder utstyr, utrustning, tilbehør og reservedeler til
disse.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196279 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19976147 (220) Inn dato: 28.07.1997

(540)

ESPRIT DE CORP.
(730) Innehaver: Esprit International, San Francisco,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk og parfymevarer. Registreringen
omfatter ikke selvbrunings- og fargeprodukter.
KL. 9: Solbriller og brilleinnfatninger.
KL. 14: Juvelérvarer samt juvelérvarer av edle og uedle
metaller; ur.
KL. 16: Papir og papirvarer samt papirmønstre for å
produsere klær; trykksaker, publikasjoner, bøker,
almanakker, notisbøker og adressebøker; skrive- og
tegneinstrumenter og -artikler, skrivesaker og papirvarer.
KL. 18: Bærevesker, bager, bagasje, kofferter; paraplyer;
håndvesker, punger, belter og lommebøker.
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.
KL. 21: Små husholdningsredskaper og -beholdere;
glassvarer, servise, kopper, mugger, boller, skåler,
vaskevannsfat, fat, såpekopper; kammer og svamper;
børster (ikke malerpensler) samt tannbørster, hårbørster
og sminkebørster; husholdningsartikler av porselen og
keramikk.
KL. 24: Bordduker, servietter og dekkeservietter;
sengetepper, sengetøy herunder lakener og putetrekk;
håndklær og vaskekluter, badematter og tekstiler
(metervarer) og husholdningsartikler av tekstiler.
KL. 28: Spill og leketøy samt lekeballonger; gymnastikk-
og sportsartikler; pyntegjenstander og juletrepynt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196280 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19976189 (220) Inn dato: 30.07.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Canal+ SA, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll og livredning; apparater og
instrumenter for elektriske hovedledninger; apparatur og
instrumenter for distribusjon, overføring, akkumulering,
regulering og kontroll av elektrisk strøm og strømstyrke;
apparater og instrumenter for opptak, overføring og
gjengivelse, lagring, overføringer, behandling av lyd og
bilder; audiovisuelle apparater og instrumenter;
telekommunikasjons- og telematikkapparater og -
instrumenter, televisjonsapparater, opptaksapparater for
bånd og videobånd, radioapparater, projektorer,
bilradioer, antenner, parabolantenner, høyttalere,
forsterkere, hi-fi-innretninger, datamaskiner, programvare
for datamaskiner (innregistrert på databærere), dekodere,
kodere, mikrofoner, filmer (eksponerte), videogrammer
og fonogrammer, magnetiske bånd, videobånd,
kompaktdisketter for lyd og bilder, optiske disketter,
magnetiske disketter, telefoner, magnetiske databærere
for opptak, magnetiske kort, fonografiske
opptaksmedium, installasjonssett for TV-apparater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; satellitter for vitenskapelig bruk;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir og papp (ubearbeidet eller halvfabrikata
for papirfremstilling og for trykking) og varer laget av
disse materialer, skrive- og tegnebøker, album, foldere
for papir, arkiv (kontorrekvisita); trykksaker; materialer
for bokbinding, bøker, magasiner, aviser, tidsskrifter,
kataloger, fotografier, fotografiholdere og -stativ av papir
eller papp; papirvarer og skrivesaker, klebemidler (lim)
for papirvarer, kontorrekvisita og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisnings-materiell (ikke apparater); plastmateriale
for emballasje, nemlig bager, konvolutter, poser,
plastemballasje, selvheftende plastfilm, forlengbar
plastfilm for palling; abonnementskort (ikke magnetiske),
kredittkort (ikke magnetiske); spillkort; trykktyper;
klisjéer; fyllepenner; papirblokker (kontorrekvisita);
skriveblokker, visittkort, sjekkhefter, kontrollbøker,
dagbøker, veggkalendere, postkort.

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, presse- og
informasjonsbyråer, radioutsendelse, telegrafi og
telefonkommunikasjoner, ved televisjon,
telematikkommunikasjon; teleprinting, overføring av
beskjeder, telegramoverføring, kringkasting av program-
mer via radio, televisjon, videogram, fonogram, kabel,
radiobølger, satellitter; utleie av apparater for sending av
beskjeder; kommunikasjonsvirksomhet via
terminalenheter; televisjonkringkasting.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; radiofonisk
underholdningsvirksomhet, og underholdning via
televisjon; sportslige og kulturelle aktiviteter, redigering
av bøker og magasiner; utleie av bøker; trening av dyr;
produksjon av show, filmer og tv-filmer,
televisjonkringkasting, rapporter og beretninger, debatter,
videogrammer og fonogrammer; modellering for artister;
utleie av videogrammer og fonogrammer, av filmer, av
fonografiske opptak, av lydopptak, av lydbånd, av
kinoprojektorer, av dekodere og kodere, av teaterkulisser
og -scenearrangementer samt deres deler; organisering av
konkurranser og leker for utdannelsesformål og som
underholdning; kulisser og scenearrangementer for
programmer, utsendinger, debatter, rapporter og
beretninger; organisering og ledelse av diskusjoner,
konferanser, kongresser; organisering av utstillinger for
kultur- og utdannelsesformål; plassreservering til
forestillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196281 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19976593 (220) Inn dato: 18.08.1997

(540)

SPIN
(730) Innehaver: Huthwaite Research Group Ltd,
Wenthworth, Rotherham, South Yorkshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet innen
ledelse og salgstrening.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196282 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19978186 (220) Inn dato: 07.10.1997

(540)

VANITY FAIR
(730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, 350
Madison Avenue, New York, NY 10017, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Periodisk utgitt tidsskrift særlig tilegnet
litteratur, kunst, politikk og populærkultur.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196283 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19978270 (220) Inn dato: 08.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Møllhausen Konditorier AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
bartjenester, catering, hoteller, kaféer, kafeteriaer,
kantiner, konditorier, restauranter, snackbarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196284 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19978868 (220) Inn dato: 27.10.1997

(540)

(730) Innehaver: Daimler-Benz AG, D-70546 Stuttgart,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler for kropps- og skjønnhetspleie, eau de
toilette, barbervann og -såpe, etterbarberingsvann,
hårvann, parfymevarer, eteriske oljer, såper,
tannpussemidler, neglelakk, neglpleiemidler, leppestifter,
øyenbrynsstifter, mascara, bilpusse- og poleringsmidler.
KL. 5: Husapotek.
KL. 6: Nøkkelskilt og -anheng; slepekabler og -stenger
av metall for sleping av kjøretøyer.
KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer, lommekniver,
manikyrbestikk, barberkniver, -høvler- og -maskiner for
reise-bruk.
KL. 9: Lyd- og bildebærere, nemlig kassetter, lydbånd,
kompaktdisker og videokassetter; briller,
brilleinnfatninger, brilleetuier; kompass, innspilte lyd- og
bildebærere, solbriller, beskyttelsesbriller for
cabrioletkjørere, forstørrelsesglass, biltermometre,
målebånd, advarselsvester, lommekalkulatorer.
KL. 11: Lommelykter, leselamper, hårtørrere for
reisebruk.
KL. 12: Vindusviskere for kjøretøyer.
KL. 14: Ur og tilbehør til ur, juvelér- og smykkevarer,
juvelér- og smykkevarer i form av slips- og festenåler,
mansjettknapper, ringer, armbånd, halskjeder, brosjer,
øreringer, emblemer, mynter, pokaler, nøkkelringer
(bijouteri), klokker (ur), reisevekkerklokker; pudderdåser
og pilleesker av metall.
KL. 16: Trykksaker, bilder, plakater, brosjyrer,
tidsskrifter, skrivesaker og kontorartikler, unntatt møbler,
skrivesaker og kontorartikler i form av kule- og
fyllepenner, blyanter og fargestifter, mapper av papir og
papp, notisblokker, postkort, kalendre, telefon- og
adresselister, notatblokkholdere med notatblokk,
klebestifter (papirhandel), transparenter (papirvarer),
clubmerker eller clubmerker av papir eller papp, spillkort,
land-, by- og gate-kart, brikker for ølglass.
KL. 18: Håndvesker, dokumentmapper, handlevesker,
ryggsekker, reise- og håndkofferter; paraplyer og
parasoller, skinn, lommebøker, portemonéer, kofferter,
vesker, hånd-, brev og pengeseddelvesker, reisevesker,
garderobeposer for klær (for reiseformål), sportsbager,
nøkkeletuier (lærvarer), kosmetikk- og verktøyvesker av
lær (tomme), toiletsett for reisebruk, reisebestikk av lær,
kofferthåndtak, skjermer.
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KL. 20: Lommespeil, flaskekorker.
KL. 21: Glass, begere, krukker, krus, veggtallerkener,
kammer, kametuier,  børster, svamper, pusseskinn, naler,
termosflasker; pudderdåser og pilleesker, ikke av metall;
piknikkurver inneholdende bestikk og servise.
KL. 22: Hengekøyer; slepetau for biler; slepekabler og -
stenger, ikke av metall, for sleping av kjøretøyer.
KL. 24: Faner og vimpler.
KL. 25: Klær, nemlig T-skjorter, treningsgensere, slips,
hansker (bekledning), anorakker, ponchoer, jakker,
vester, gensere, polo-skjorter, sjal, belter (bekledning);
fottøy; hodeplagg, nemlig, hatter, luer, hetter, kyser; luer
og hjelmer av stoff eller lær for bruk i cabrioleter,
skjorter, bukser, strømper, kapper, frakker, kåper, drakter,
tørklær, hodetørklær, lommetørklær.
KL. 26: Emblemer, ikke av edelmetall, syetuier.
KL. 28: Spill, leketøy og sportsartikler; spill, leketøy og
sportsartikler i form av leketøysbiler, baller, tøyleker,
puslespill, domino- og kulespill, jo-joer, brettspill, sjakk,
kinasjakk; brettspill, nemlig mølle; forminskede modeller
av kjøretøyer, ballonger.
KL. 34: Artikler for røkere, askebegere, fyrstikker,
lightere, sigar- og sigarettetuier.
KL. 37: Restaurering og reparasjon av kjøretøyer.
KL. 38: Automobilklubbvirksomhet i form av
nyhetsinnsamling og -formidling, herunder
bilreservedelsbørser, især for veteranbiler.
KL. 41: Tjenester som ytes av en automobilklubb,
nemlig offentliggjøring og utgivelse av bøker,
tidsskrifter, rundskriv og prospekter, gjennomføring av
informasjonskampanjer, gjennomføring av slike
kampanjer i forbindelse med nødvendig
kjøretøyvedlikehold, samt kjøretøysikkerhetstrening;
arrangement av motorsportslige konkurranser og
kjøretøykurs, arrangement av premieringskonkurranser
for kjøretøyer og veteranbiler, gjennomføring og
organisering av tilsvarende arrangementer.

(300) Prioritet: DE, 29.04.97, 397 19 260.6

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196285 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 19979867 (220) Inn dato: 25.11.1997

(540)

TASTE LIFE
(730) Innehaver: United Distillers Ltd, Distillers House,
33 Ellersly Road, Edinburgh, EH12 6JW, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Whisky.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196286 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199710008 (220) Inn dato: 28.11.1997

(540)

(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: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196287 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199710445 (220) Inn dato: 11.12.1997

(540)

REPLICARE
(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, Hull, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; klebende bånd og tape for
medisinsk bruk; plaster; bandasjer; bandasjer for
forbindinger; medisinske og kirurgiske
forbindingsstoffer; sårbandasjer; førstehjelpsbandasjer;
gas for forbindinger; kirurgiske stoffer; materialer
preparert for forbinding; førstehjelpsskrin; materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196288 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199800223 (220) Inn dato: 09.01.1998

(540)

(730) Innehaver: Coopers & Lybrand NV, Prins
Bernardplein 200, NL-1097 JB Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner, ytre
utrustninger til datamaskiner, dataprogrammer
innregistrert på databærere;
maskinoperasjonsprogrammer innregistrert på
databærere; apparater for opptak, overføring og
reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; interaktive CD-er (CD-I), CD-ROM
plater.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av dataprogrammer;
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av
telekommunikasjonsinnretninger, datamaskiner, ytre
utrustninger til datamaskiner og andre
databehandlingsutstyr; reparasjon og vedlikehold av
elektriske apparater og installasjoner.
KL. 38: Telekommunikasjoner, herunder
kommunikasjon via dataterminaler; interaktive
kommunikasjon via globale datanettverk, kabelnett eller
andre former for dataoverføring; overføring av meldinger
og bilder ved hjelp av datamaskiner; elektronisk post;
utleie av apparater for overføring av meldinger;
informasjon vedrørende interaktiv telekommunikasjon;
overføring av lyd og bilder via satellitt, teleks-, telegraf-,
telefon- trådløs- og mobiltelefon- og telegramtjenester;
nyhetsbyråer; nyhetstjenester.
KL. 42: Utleie av tilgangstid til en database via globale
datanettverk, kabelnett eller andre former for
dataoverføring; dataprogrammering; profesjonell
konsultasjon (ikke om forretninger);
dataprogramutvikling; oppdatering av dataprogrammer;
rådgivning vedrørende datamaskiner; utleie av
databehandlingsutstyr og datamaskiner; tekniske
rådgivningstjenester.

(300) Prioritet: BX, 09.07.97, 893 071

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196289 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199800538 (220) Inn dato: 21.01.1998

(540)

(730) Innehaver: ERA Franchise Systems Inc, 6 Sylvan
Way, Parsippany, NJ 07054, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196290 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199801051 (220) Inn dato: 04.02.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Travelers Group 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.
Registreringen omfatter ikke reiseforsikringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196291 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802118 (220) Inn dato: 09.03.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).

(300) Prioritet: DK, 08.09.97, 04401/1997

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196292 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802498 (220) Inn dato: 20.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Super 8 Motels Inc, Parsippany, NJ,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; hoteller, moteller, restauranter,
barer og catering; hotellreservering for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196293 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802525 (220) Inn dato: 23.03.1998

(540)

(730) Innehaver: AS EggProdukter, Larvik, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196294 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802526 (220) Inn dato: 23.03.1998

(540)

BAKE-SMART
(730) Innehaver: AS EggProdukter, Larvik, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196295 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802770 (220) Inn dato: 26.03.1998

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til CHEMICAL INJECTION
PRODUCTION AS

(730) Innehaver: Chemical Injection Services AS,
Strandbakken 5, 4070 Randaberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper; ventiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196296 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802771 (220) Inn dato: 26.03.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Chemical Injection Services AS,
Strandbakken 5, 4070 Randaberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper; ventiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196297 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199802810 (220) Inn dato: 27.03.1998

(540)

(730) Innehaver: Itex Corp, One Lincoln Center, Post
Office Box 2309, Portland, OR 97208, US

(740,750) Fullmektig: Peter Chr. Meyer, Postboks 1654,
Vika, 0120 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved utøvelse av forretningsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester,
vitenskapelige og industrielle forskning; EDB-
programmering; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer spesielt i forbindelse med barter-handel;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser spesielt i
forbindelse med barter-handel.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196298 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199803210 (220) Inn dato: 16.04.1998

(540)

PINK
(730) Innehaver: Owens Corning, Fiberglas Tower,
Toledo, OH 43659, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolasjonsmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196299 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804146 (220) Inn dato: 12.05.1998

(540)

HARVIK
(730) Innehaver: Harvik Rubber Industries Sdn. Bhd.,
Prai, Penang, MY

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vernestøvler.
KL. 25: Gummistøvler; arbeidsstøvler; sports- og
fritidsstøvler; støvler og vadere for barn og damer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196300 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804212 (220) Inn dato: 14.05.1998

(540)

ISOVER FIREPROTECT
(730) Innehaver: Isover Saint-Gobain SA, Les Miroir,
Courbevoie, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolasjonsmateriale; varmeisoleringsmaterialer;
lydisoleringsmateriale; brannisoleringsmateriale.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygninger
(ikke av metall); innkledninger (ikke av metall) for
bygninger, vegg- og takbekledninger (ikke av metall) for
bygninger, bygningselementer av mineralull.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196301 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804245 (220) Inn dato: 18.05.1998

(540)

FICHT
(730) Innehaver: Outbord Marine Corp, Waukegan, IL,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Skipsmotorer, båtmotorer, flymotorer,
påhengsmotorer for båter, drivstoff-injektorer,
luftkompressorer, oljepumper, drivstoffpumper,
generatorer, komponentdeler til alle forannevnte varer;
forbrenningsmotorer for blåsemaskiner for
etterlatenskaper fra gressplen, for kjedesager og
motorsager, for innretninger til pleie av gressplener, for
gressklippere og for fartøy til personlig bruk.
KL. 12: Terrenggående befordringsmidler, golfvogner,
vedlikeholdsbefordringsmidler, motorsykler, skutere,
snøskutere, befordringsmidler for nytte.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196302 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804346 (220) Inn dato: 19.05.1998

(540)

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

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196303 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804349 (220) Inn dato: 19.05.1998

(540)

TWINDISC
(730) Innehaver: Roy Ove Johansen, Nådlandsbråtet 29,
4033 Forus, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Proppanordning i form av lamellplater til bruk
ved sammensveising av rør.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196304 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804602 (220) Inn dato: 27.05.1998

(540)

VERISIGN
(730) Innehaver: Verifone Inc, 4988 Great America
Parkway, Santa Clara, CA 95054, US

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hårdvare og programvare.
KL. 36: Finansielle tjenester; tjenester i tilknytning til
elektroniske sjekker, kredittkort, smartkort,
belastningskort og digital sertifisering; sikkerhetstjenester
knyttet til kjøps-/salgsstedet for finansielle transaksjoner;
tjenester i forbindelse med tilgang, autorisasjon,
autensitisering, kryptering og identifikasjon.
KL. 42: Fremstilling, design, implementering,
vedlikehold, testing, analyse- og konsulenttjenester for
sikkerhet, tilgang, autorisasjon, autensitisering,
kryptering og identifikasjonssystemer for computere,
computer hårdvare og computerprogrammer samt
computer nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196305 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804685 (220) Inn dato: 02.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Bilpleiehallen ANS, Halbrendsøyra 7,
6800 Førde, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer.
KL. 37: Vask av kjøretøyer, vedlikehold og reparasjon
av kjøretøyer, understellsbehandling av kjøretøyer og
polering av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196306 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804728 (220) Inn dato: 04.06.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Image ANS, Ortuflaten 90, 5033
Fyllingsdalen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet; utarbeidelse av
reklametekster.
KL. 42: Grafisk formgiving.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196307 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199804778 (220) Inn dato: 05.06.1998

(540)

ATLANTIS
(730) Innehaver: Kilen Brygge AS, Kilengt. 33, 3217
Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; museumsdrift (fremvisning, utstilling);
museumstjenester (utstilling, fremvisning).

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196308 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805077 (220) Inn dato: 11.06.1998

(540)

7-ELEVEN
(730) Innehaver: The Southland Corp, Dallas, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Storkiosker.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196309 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805234 (220) Inn dato: 17.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Villamat Per Johansen, Postboks 1635,
3705 Skien, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196310 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805497 (220) Inn dato: 24.06.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Blue Sky AS, Postboks 110,
Manglerud, 0612 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Kull, kullbriketter.
KL. 11: Grillspidd, grillapparater med dertil hørende
tilbehør.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196311 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805644 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196312 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805645 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196313 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199805646 (220) Inn dato: 01.07.1998

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196314 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199806833 (220) Inn dato: 29.07.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske grensesnitt; apparater og instrumenter
for sammenkobling, elektrisk og elektronisk utstyr,
nemlig kabler og ledninger; koblinger; tilpasningskort;
omformerbokser; videokameraer; lyd-, bilde og/eller
datasignalmottakere og -sendere; fjernsynscomputere;
audio/visuelt utstyr; deler og tilbehør til alle forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196315 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807147 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

BECKER PLASTICS
(730) Innehaver: Becker Plastics GmbH, Am Bahnhof 3,
D-45711 Datteln, DE

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Rør, rørtilkoblinger, rørforbindelser, rørledninger,
rørsystem (av metall).
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, rør, rørforbindelser og
rørsystem for oppvarming og sanitære formål.
KL. 19: Rør, rørtilkoplinger, rørforbindelser,
rørledninger og rørsystemer (ikke av metall).

(300) Prioritet: EM, 19.03.98, 000774414

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196316 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807148 (220) Inn dato: 11.08.1998

(540)

LASERPEX
(730) Innehaver: Becker Plastics GmbH, Am Bahnhof 3,
D-45711 Datteln, DE

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Rør, rørtilkoblinger, rørforbindelser, rørledninger,
rørsystem (av metall).
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, rør, rørforbindelser og
rørsystem for oppvarming og sanitære formål.
KL. 19: Rør, rørtilkoplinger, rørforbindelser,
rørledninger og rørsystemer (ikke av metall).

(300) Prioritet: EM, 19.03.98, 000774513

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 29.03.1999 - 13/99

22

(111) Reg. nr.: 196317 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807204 (220) Inn dato: 13.08.1998

(540)

(730) Innehaver: President Enterprises Corp, Tainan
Hsien, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hermetiske grønnsaker og frukter, konservert
kjøtt, soya-konserverte grønnsaker, hermetiske supper,
tomatpuré, melk og meieriprodukter, drikker av melk,
milk shake, ost, ost av soyabønner, smør, spiselige oljer,
stekte strimler av kjøtt, kjøttdeig av kokt, krydret og
tørket kjøtt, pølser, skinke, pølse med brød, geléer
(spiselige), frosne ferdigretter, kyllingbiter, pommes
frites, peanøttsuppe, peanøttsuppe med melk,
hurtigmåltider, kyllingessens.
KL. 30: Kinesiske desserter så som risvelling med
peanøtter, ris, røde bønner, tørket longan (frukt), grønne
bønner; te, te-baserte drikker med ulike
smakstilsetninger; kaffe, krydderier, salatdressing, sauser,
krydder, bønnesauser, eddik; brød, kaker, kjeks,
puddinger, hurtigkokte nudler, nudler, spaghetti;
frittérmel (tempura) til steking av kylling, kjøtt, fiskemat,
skalldyr og grønnsaker; mel, hvetemel, maismel; grovt
mel, kornpreparater, hurtigkokt risvelling, dampstekt
brød fylt med kjøtt, boller, dampstekt brød med eller uten
fyll av kjøtt eller grønnsaker, ravioli, glutinøse risboller,
stekt/stuet ris, boller til suppe, riskuler.
KL. 31: Dyrefôr, fiskefôr og rekefôr; friske grønnsaker
og frukter; naturlige planter og blomster, potteplanter.
KL. 32: Øl, ikke-alkoholholdige drikker, som
kullsyreholdig vann, sarseparilla, grønnsaks- og fruktjus,
soyadrikker, risdrikker, mineralvann, isotoniske drikker,
aspargesjus, plommesaft, mandelsaft, saft fra hvitt
gresskar, ingefærjus, drikker inneholdende tilsatte
næringsmidler og vitaminer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196318 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807205 (220) Inn dato: 13.08.1998

(540)

(730) Innehaver: President Enterprises Corp, Tainan
Hsien, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hermetiske grønnsaker og frukter, konservert
kjøtt, soya-konserverte grønnsaker, hermetiske supper,
tomatpuré, melk og meieriprodukter, drikker av melk,
milk shake, ost, ost av soyabønner, smør, spiselige oljer,
stekte strimler av kjøtt, kjøttdeig av kokt, krydret og
tørket kjøtt, pølser, skinke, pølse med brød, geléer
(spiselige), frosne ferdigretter, kyllingbiter, pommes
frites, peanøttsuppe, peanøttsuppe med melk,
hurtigmåltider, kyllingessens.
KL. 30: Kinesiske desserter så som risvelling med
peanøtter, ris, røde bønner, tørket longan (frukt), grønne
bønner; te, te-baserte drikker med ulike
smakstilsetninger; kaffe, krydderier, salatdressing, sauser,
krydder, bønnesauser, eddik; brød, kaker, kjeks,
puddinger, hurtigkokte nudler, nudler, spaghetti;
frittérmel (tempura) til steking av kylling, kjøtt, fiskemat,
skalldyr og grønnsaker; mel, hvetemel, maismel; grovt
mel, kornpreparater, hurtigkokt risvelling, dampstekt
brød fylt med kjøtt, boller, dampstekt brød med eller uten
fyll av kjøtt eller grønnsaker, ravioli, glutinøse risboller,
stekt/stuet ris, boller til suppe, riskuler.
KL. 31: Dyrefôr, fiskefôr og rekefôr; friske grønnsaker
og frukter; naturlige planter og blomster, potteplanter.
KL. 32: Øl, ikke-alkoholholdige drikker, som
kullsyreholdig vann, sarseparilla, grønnsaks- og fruktjus,
soyadrikker, risdrikker, mineralvann, isotoniske drikker,
aspargesjus, plommesaft, mandelsaft, saft fra hvitt
gresskar, ingefærjus, drikker inneholdende tilsatte
næringsmidler og vitaminer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196319 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807445 (220) Inn dato: 18.08.1998

(540)

CGU
(730) Innehaver: CGU plc, St Helen’s Undershaft,
London EC3P 3DQ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikring, assuranse- og reassuransetjenester;
finansieringstjenester; banktjenester; eiendomsomsetning;
bestyrelse av fast eiendom; taksering og bestyrelse av
eiendom; pantelåntjenester; finansiering av lån;
forvaltning av formuer; forvaltning av
formuegjenstander; bestyrelse av kollektive
investeringsordninger; aktuarvirksomhet;
finansmeglervirksomhet; bestyrelse av familiestiftelser;
fondsinvesteringer; økonomiske garantiordninger;
leasingfinansiering; utlån mot pantesikkerhet;
finansieringsordninger for kredittsalg; deponering av
verdipapirer og verdisaker; kausjon;  finansielt
formynderskap og finansiell eksekutortjenester;
opplysnings- og rådgivningstjenester knyttet til
foranstående tjenester.

(300) Prioritet: GB, 24.02.98, 2159136

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196320 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199807936 (220) Inn dato: 07.09.1998

(540)

DEN NORSKE
BOKBYEN

(730) Innehaver: Den norske bokbyen AS, 5855
Fjærland, NO

(740,750) Fullmektig: Arne Gjeraker, Postboks 6, 5801
Sogndal

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196321 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808068 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

SEGURA HEMISPHERE
(730) Innehaver: Boston Scientific Ltd, 2 Harbourmaster
Place, Custom House Dock, Dublin, IE

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Endoskopiske gripeinstrument; kirurgiske,
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og
instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196322 (151) Reg. dato: 03.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808172 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

STAYFOR
(730) Innehaver: Trefileurope, 25 avenue de Lyon, F-
01000 Bourg-En-Bresse, FR

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Belagt metalltråd for konstruksjonskabler, særlig
for understøttelse og avstiving.

(300) Prioritet: FR, 26.03.98, 98 724907

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196323 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808185 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

RELASJONSBAROMETER

(730) Innehaver: Tore Rogne, Krokhaug, 5220 Hagavik,
NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196324 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808196 (220) Inn dato: 14.09.1998

(540)

(730) Innehaver: CD Food Technology AB, Box 6097,
S-102 32 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Ferdig tilberedt mat og ferdigretter,
hovedsakelig basert på grønnsaker, fjærkre, kjøtt, vilt,
fisk eller skalldyr.
KL. 30: Ferdig tilberedt mat og ferdigretter,
hovedsakelig basert på ris, pasta, mel eller korn.

(300) Prioritet: SE, 20.03.98, 98-02268

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196325 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808221 (220) Inn dato: 15.09.1998

(540)

UNITED LABELS
(730) Innehaver: United Labels Internationale Mode
GmbH, Gildenstrasse 6, D-48157 Münster, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såpe; parfymevarer, eteriske oljer, midler til
kropps-, hår- og skjønnhetspleie.
KL. 14: Juvelér- og smykkevarer; av edle metaller
fremstilte pyntegjenstander og askebegere; ur og klokker.
KL. 25: Klær, ikke ortopediske korsettvarer; sportsklær,
hodeplagg, fottøy samt sportssko.

(450) Kunngjort reg. dato:

(111) Reg. nr.: 196326 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808236 (220) Inn dato: 16.09.1998

(540)

TOLUX
(730) Innehaver: Henkel Finland OY, Vantaa, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Vaske- og blekemidler, fargestoffer for klesvask;
midler til flekkfjerning, rengjøring og polering.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 29.03.1999 - 13/99

25

(111) Reg. nr.: 196327 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808267 (220) Inn dato: 17.09.1998

(540)

PARTNER-BANK
(730) Innehaver: Egil Hefte, Karisvingen 9 b, 7040
Trondheim, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196328 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808617 (220) Inn dato: 24.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Tergent AB, Box 19014, S-250 19
Helsingborg, SE

(740,750) Fullmektig: Tormod Schartum c/o Prosjekt
Partners AS, Postboks 1381, Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Overflateaktivt middel for økt væskeinntrengning
hos vekster.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196329 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808640 (220) Inn dato: 25.09.1998

(540)

SOFTSKILLS
(730) Innehaver: In2win AS, Øvre Slottsgate 5, 0157
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller
industribedrifter, konsultasjon for bedrifts- og
forretningsledelse, konsultasjoner om bedriftsledelse,
innsamling av informasjon for bruk i databaser,
systematisering av informasjon for bruk i databaser,
konsultasjoner i personalspørsmål, rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse,
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål,
rasjonaliseringsekspertise, rådgivningstjeneste for
forretningsledelse, salgsfremmende tjenester (for
tredjemann).
KL. 42: Tegning (industridesign), utleie av
dataprogrammer, utleie av tilgangstid til databaser for
datahåndtering, utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser, vedlikehold av dataprogrammer og software,
yrkesveiledning, industridesign, konsultasjonsvirksomhet
vedrørende datamaskiner, programmering for
datamaskiner, analysering av datasystemer, ajourføring
og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, industrielt design.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196330 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808647 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Bowater Inc, 55 East Camperdown
Way, Greenville, SC 29601, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Katalog- og avispapir, og publikasjonspapir med
og uten belegg.
KL. 19: Bearbeidet og halvbearbeidet tømmer,
bygnings-, sag- og tilskåret tømmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196331 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808650 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Stantek Kongsvinger AS, 2200
Kongsvinger, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196332 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808658 (220) Inn dato: 28.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Florida Ice and Farm Company SA,
Echeverria, Belén, Heredia, CR

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196333 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808834 (220) Inn dato: 02.10.1998

(540)

NPG
(730) Innehaver: Norsk Pumpe & Gregersen AS,
Postboks 98, Lilleaker, 0216 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper; regulatorer herunder trykkregulatorer;
ventiler, filtre.
KL. 9: Måleinstrumenter; måleredskaper;
analyseapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196334 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808853 (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: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196335 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808860 (220) Inn dato: 05.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196336 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199808994 (220) Inn dato: 06.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Conceria Mastrotto SpA, Via Quarta
Strada, 7, Arzignano Zona Industriale (Vicenza), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner solgt i store partier som
halvfabrikata; skinn og huder, uberedte skinn.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196337 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809012 (220) Inn dato: 07.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Leolux Meubelfabriek BV,
Kazernestraat 15, NL-5928 NL Venlo, NL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196338 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809013 (220) Inn dato: 07.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Sega Enterprises Ltd, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske spillemaskiner, videospillemaskiner,
hjemmevideospillemaskiner, alle for bruk med
fjernsynsmottakere; ytre enheter for bruk med
hjemmevideomaskiner; elektroniske spilleprogram;
elektroniske spillkassetter, bånd, disker og kassettbånd;
videospilleprogrammer; hjemmevideospillkassetter,
-bånd, -disker og -kassettbånd; datamaskiner; ytre enheter
for datamaskiner; software for datamaskiner;
dataprogrammer; dataspilleprogrammer;
dataspillkassetter, -bånd, -disker og -kassettbånd; utstyr
for dataspill inneholdende minneinnretninger;
minneinnretninger for dataspillutstyr; data- og
bildebehandlingsapparater; bånd, disker og kassetter for
opptak av data og bilder; lyd- og videoopptak;
kommunikasjonsapparater for bruk med globalt
datanettverk og satellitt- og telefonkommunikasjon;
interaktive fjernsynsterminalsett; toppbokser for mottak
av kodete eller komprimerte lyd-, video- eller
datasignaler; karaokespillere; CD-ROM-spillere; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196339 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809026 (220) Inn dato: 07.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Fagforum for Mat og Drikke AS,
Alexander Kiellandsgt. 2, 4000 Stavanger, NO

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

(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;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 41: Akademier (utdanning); arrangering og ledelse
av praktiske seminarer; artistopptredener;
filmproduksjon; filmproduksjon på videobånd;
fjernsynsunderholdning; fremvisning (in live); drift av
fritidsanlegg; instruksjon (opplæring); organisering av
konkurranser (utdanning eller underholdning);
modelltjenester for kunstnere; teateroppsetninger;
organisering av kulturelle arrangement
(impressariotjenester); organisering av lotterier;
organisering av mottagelser (underholdning);
organisering av sportskonkurranser; organisering og
ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser,
seminarer og symposium; orkestervirksomhet; praktisk
opplæring (ved demonstrasjon); produksjon av radio og
fjernsynsprogram; radiounderholdning; redigering av
videobånd; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser;
utleie av sceneutstyr; selskapsplanlegging
(underholdning); showoppsetninger; sirkus; utgivelse av
tekster; tekstforfattervirksomhet;
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet;
undervisning; korrespondanseundervisning;
religionsundervisning; utdannelse; informasjon
vedrørende utdannelse; utgivelse av bøker; utleie av
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belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynstudioer; utleie av idrettsplasser og stadium;
utleie av lydutstyr; utleie av sportsutstyr (unntatt
kjøretøyer); utleie av videokameraer; organisering av
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål.
KL. 42: Bakteriologi; bakteriologisk forskning;
bartjenester; biologisk forskning; blomsterarrangering;
boligformidling (hoteller, pensjonater); butlertjenester;
drift av campingplasser; catering; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; programmering for datamaskiner;
utleie av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software; emballasjedesign; industrielt design; faglige
konsultasjoner (ikke om forretninger); industriell
formgivning; kjemisk forskning; kosmetologisk
forskning; fotografering; fotografireportasjer;
fotosettingstjenester (trykk); gartnerivirksomhet;
hagearkitekter; hagedyrking; hoteller; hotellreservering;
hushovmestertjenester; moteinformasjon;
interiørarkitekter; interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet; kaféer; kafeteriaer; kantiner;
utleie av klær; tjenester ved utveksling av
korrespondanse; utleie av materiell for landbruk;
motedesigntjenester; moteller; pensjonater;
reisefølgevirksomhet; reportasjetjenester;
pensjonatreservering; reservering av innkvartering;
reservering av midlertidig innkvartering; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter; rådgivning for immateriell
eiendomsrett; snackbarer; utleie av dresser; utleie av
møterom; utleie av salgsautomater; utleie av
sanitæranlegg; utleie av software (EDB); utleie av stoler,
bord, bordduker, glass; utleie av telt; utleie av transport-
able bygninger; utleie av uniformer; utleie av værelser;
tilveiebringelse av lokaler for utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196340 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809044 (220) Inn dato: 09.10.1998

(540)

(730) Innehaver: General Motors Corp, West Grand
Boulevard and Cass Avenue, Detroit, MI 48202, US

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Deler for motorkjøretøyer, bremser og deler til
bremser brukt i motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196341 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809051 (220) Inn dato: 09.10.1998

(540)

TFS
(730) Innehaver: Textron Inc, Providence, RI 02903, US

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

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

(300) Prioritet: US, 27.05.98, 75/491175

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196342 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809052 (220) Inn dato: 09.10.1998

(540)

CTOUR
(730) Innehaver: Cagniard De La Tour AS, Stavanger,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Fjerning (rensing) av hydrofobe forurensinger
fra vann og uorganisk materiale; rensing av vann og
vannrester, nemlig fjerning av hydrofobe forurensing ved
bruk av flytende gass som ekstraksjonsmiddel; rensing av
uorganisk materiale, nemlig fjerning av hydrofobe
forurensing ved hjelp av flytende gass som
ekstraksjonsmiddel.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196343 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809054 (220) Inn dato: 09.10.1998

(540)

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

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

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

(300) Prioritet: GB, 09.05.98, 2166212

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196344 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809097 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Ben-Kåre Berntsen, Grunersg. 2-3,
0552 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Kunsthåndverk og brukskunst  av tre.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196345 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809101 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

GSI
(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål, og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk, dog ikke preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; ubearbeidede harpiks, ubearbeidet
plast; gjødsel; ildslukningsmidler; kjemiske preparater for
herding og lodding; kjemiske stoffer til konservering av
næringsstoffer; garvestoffer; bindemiddel til industrielle
formål.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater til medisinske formål; dietetiske stoffer for
medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster,
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider,
herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196346 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809107 (220) Inn dato: 12.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Statkraft Engineering AS, Veritasveien
26, 1322 Høvik, 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.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise);
ingeniørtjenester i form av overslag, vurderinger,
forskning og rapportering; faglige konsultasjoner;
tekniske konsultasjoner; rådgivning vedrørende bygging.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196347 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809217 (220) Inn dato: 13.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Leonia Oyj, Eteläesplanadi 8 A, SF-
00007 Helsinki, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Bankforretninger; meglervirksomhet;
kapitalinvesteringer; finansrådgivning;
forsikringsrådgivning; kredittkorttjenester;
eiendomsomsetning; pengeveksling;
finansieringstjenester; deponering av verdisaker.

(300) Prioritet: EM, 23.04.98, 816157

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196348 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809243 (220) Inn dato: 14.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Uranus AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer laget
av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196349 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809244 (220) Inn dato: 14.10.1998

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196350 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809268 (220) Inn dato: 15.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Marine Shuttle Operations Inc,
Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Skip, befordringsmidler til bruk på vann.
KL. 37: Byggevirksomhet, konstruksjon, ferdigstillelse
og demontering av off-shoreinstallasjoner.
KL. 39: Transportvirksomhet, forflytning av offshore- og
oljeinstallasjoner til/fra byggetomt til miljøvennlig
plassering.
KL. 42: Faglig konsulentbistand; vedlikehold og utleie
av dataprogrammer og software.

(300) Prioritet: DE, 16.09.98, 39853319.9

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196351 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809276 (220) Inn dato: 16.10.1998

(540)

(730) Innehaver: The Jolt Company Inc, Rochester, NY,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Alkoholfrie drikker, øl og mineralvann;
fruktjuicer og fruktdrikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196352 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809280 (220) Inn dato: 16.10.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Kai Langebeck AS, Breda
Kjeppestadvei, 1400 Ski, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Madrasser, gardinholdere, gardinklyper, -kroker,
-ringer, -skinner og -stenger.
KL. 22: Gardintilbehør i form av opphengingsbånd, ikke
av metall.
KL. 24: Gardiner av tekstil eller plast, stoffer for tekstile
formål, sengetøy, sengeutstyr (sengetepper og lintøy),
dyner, puter, pledd, håndklær, bordduker og dusjforheng.
KL. 26: Gardintilbehør i form av dusker, flettebånd til
gardinoppheng, pyntesnorer, pomponger.
KL. 27: Ryer, tepper og baderomsmatter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196353 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809284 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

TURBIN
(730) Innehaver: Gunnar Ugland, Dalsveien 1b, 4890
Grimstad, NO og Robert Kristiansen, Kongensgate 51,
4610 Kristiansand, NO

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196354 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809299 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Agma AS, Postboks 517, 1612
Fredrikstad, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196355 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809313 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(730) Innehaver: South Cone Inc, San Diego, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196356 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809314 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(730) Innehaver: South Cone Inc, San Diego, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196357 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809315 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(730) Innehaver: South Cone Inc, San Diego, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196358 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809316 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

(730) Innehaver: South Cone Inc, San Diego, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196359 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809317 (220) Inn dato: 19.10.1998

(540)

REEF
(730) Innehaver: South Cone Inc, San Diego, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196360 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809488 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

ADVANTAGE TIMBER
(730) Innehaver: Advantage Camouflage Inc,
Columbus, GA 31907, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer, plastemballasje; trykte
kamuflasjemønstre for bruk på harde overflater.
KL. 24: Tekstilstoffer og -varer; bomull-, ull- og
syntetiske stoffer med kamuflasjemønstre.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196361 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809489 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

JALPLAST
(730) Innehaver: Fidia SpA, Abano Terme, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, produkter og
sammensetninger; forbindingsstoffer, plaster, gas og
gasbind.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196362 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809490 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Ryobi Ltd, Hiroshima-Ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av støpemetall, dørlukkere og
deler hertil; gulvhengsler, dørhengsler, håndtak for dører
og vinduer ikke-elektriske låser for dører og vinduer.
KL. 7: Maskiner for bearbeidelse av tre og metall samt
deler hertil, verktøymaskiner og deler hertil, elektriske
bearbeidelsesmaskiner og små elektriske maskiner for tre,
metall og bygningsmaterialer; elektriske høvler,
elektriske sager, elektriske driller, elektriske
hammerdriller, elektriske betonghammere, elektriske
skrutrekkere, elektriske harpiksblandere, elektriske
slipemaskiner, elektriske knusemaskiner, elektriske
polermaskiner, elektriske fresemaskiner, elektriske
opprettingsmaskiner, elektriske kjedesager, elektriske
skjæresager, elektriske kløvsager, elektriske sporkuttere,
elektriske båndsager, elektriske nothøvler, elektriske
kjedetapphullmaskiner, elektriske hobbysnekkersett
omfattende forannevnte maskiner og verktøy-maskiner;
pneumatiske bearbeidelsesmaskiner for tre, metall og
bygningsmaterialer; pneumatiske tallerkenpussemaskiner,
pneumatiske slagdriller, pneumatiske stift- og spiker-
inndrivningsmaskiner, pneumatiske skrutrekkere,
pneumatiske tallerkenslipemaskiner og
planslipemaskiner, pneumatiske muttertrekkere,
pneumatiske pussemaskiner, pneumatiske polermaskiner,
pneumatiske driller, pneumatiske bankemaskiner,
pneumatiske hammere, pneumatiske rambukker,
støvsamlere, samt deler og utstyr for alle forannevnte
varer; motor-kjedesager, hagemaskiner i form av motor-
plentrimmere, -hekkbeskjæringsmaskiner, -
kantbeskjæringsmaskiner, -plenklippere, -gresskuttere, -
jordfresere, -blåsesugere; trykkerimaskiner og deler og
utstyr hertil; fotosatssettemaskiner og deler og utstyr
hertil; maskiner og apparater for fremstilling av
trykkplater.
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, fiskeredskaper,
golfkøller.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196363 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809491 (220) Inn dato: 21.10.1998

(540)

O.P. ANDERSON
(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB, Ingenjörsvägen
2, S-117 97 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196364 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809504 (220) Inn dato: 22.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Levi Strauss & Co, San Francisco, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Juvelérvarer, smykker, ur, klokker,
nøkkellenker, mansjettknapper, slipsnåler og pyntenåler.
KL. 18: Varer laget av lær og av lærimitasjoner.
KL. 25: Klær, hodeplagg, fottøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196365 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809518 (220) Inn dato: 23.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Victor Paul Scerri, Øvre Fjellsmug 2,
5018 Bergen, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Deler og tilbehør til kredittkort, betalingskort og
andre kort i kunststoff.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196366 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809525 (220) Inn dato: 23.10.1998

(540)

ANJADRAKTEN
(730) Innehaver: Søm og Smykkestua v/Berit Jeanette
H. Engen, Trondheimsveien 59, 2040 Kløfta, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196367 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809632 (220) Inn dato: 27.10.1998

(540)

REPROMATIC
(730) Innehaver: Stena Miljø AB, Box 2062, S-145 02
Norsborg, SE

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Fotokjemikalier for grafisk industri.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196368 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809633 (220) Inn dato: 27.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Nordic Isoelementer AS, Postboks
133, 2820 Biri, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196369 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809657 (220) Inn dato: 27.10.1998

(540)

SALLY
(730) Innehaver: Sally Beauty International, Inc,
Denton, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam,
hårskum, hårspray, hårfarger, permanentkrøller og -
rettere; neglpleieprodukter, nemlig neglemalje, neglelakk,
poleringsmidler, pudder; neglestelleprodukter, nemlig
negletupper, lim, lakk og glitter; kosmetiske preparater til
hudpleie, nemlig lotions, kremer, badeoljer, oljer til
kroppen og såper.
KL. 8: Hårsakser, negleklippere.
KL. 9: Hårutstyr, nemlig elektriske krølltenger, elektriske
apparater for krepping av hår; krøllruller, elektrotermiske
apparater for hårkrølling.
KL. 11: Hårtørrere.
KL. 21: Kammer og børster til håret.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196370 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809684 (220) Inn dato: 28.10.1998

(540)

CERASORB
(730) Innehaver: curasan Pharma GmbH, Lindigstrasse
4, D-63801 Kleinostheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Polymere kalsiumfosfater til medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196371 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809702 (220) Inn dato: 29.10.1998

(540)

ARVANT
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN
46285, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater, nemlig en selektiv østrogenreseptormodulator.

(300) Prioritet: US, 04.05.98, 75/479244

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196372 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809703 (220) Inn dato: 29.10.1998

(540)

STRATERA
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN
46285, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater, nemlig en selektiv østrogenreseptormodulator.

(300) Prioritet: US, 04.05.98, 75/479242

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196373 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809742 (220) Inn dato: 02.11.1998

(540)

WESTODONT
(730) Innehaver: AS Norsk Dental Depot, Østensjøvn.
40, 0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske og odontologiske apparater og
instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196374 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809765 (220) Inn dato: 02.11.1998

(540)

ROTIARIX
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA,
Rue de l’ Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196375 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809791 (220) Inn dato: 03.11.1998

(540)

SERVA
(730) Innehaver: HDF-Bolagen AB, Halmstad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Små gjenstander av metall (isenkram-varer),
spiker, skruer, plugger, gangjern, kroker, hasper,
klemmer, hekter, låser, vinkeljern, glideknapper.
KL. 7: Hagemaskiner (motordrevet hageverktøy),
beskjæringsmaskiner, kompressorer,
maskinsveisemaskiner, maskinpumper, dreiebenker
(maskiner), søyleborr (maskiner), slipemaskiner,
tennplugger for eksplosjonsmotorer.
KL. 8: Hånddrevet hageverktøy, hånddrevet
beskjæringsverktøy, håndverktøy (manuelt drevet),
håndverktøy (manuelt drevet), nemlig sager, tenger, økser
og borr; ikke-elektriske sveisemaskiner, slipeverktøy
(håndverktøy).
KL. 9: Elektriske sveisemaskiner, batteriladere, elektrisk
installasjonsmateriell, elektrisk installasjonsmateriell,
nemlig ledningsholdere, stikkontakter,
skjøteledningsuttak, elektriske kabler, skjøteledninger,
skjøteledninger med uttak til flere kontakter,
forgreningskontakter, elektriske uttak for lamper,
dimmere, vegguttak, strømbrytere, koplingsdyser,
klokkestrømbrytere.
KL. 12: Trillebårer, sykkel- og biltilbehør, sykkel- og
bildekk, sykkel- og bilslanger, sykkel- og bilseter,
bagasjeholdere for sykler og biler, vindusviskere,
ringeklokker for sykler og biler, sykkelhåndtak,
hjulvinner, felger til sykler og biler, bremser til sykler og
biler, sykkelkjeder, sykkelpumper, skvettlapper til sykler
og biler, reparasjonssett og reparasjonslapper av gummi
for innerslanger til sykler og biler.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196376 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809813 (220) Inn dato: 04.11.1998

(540)

BETAZOPT
(730) Innehaver: Alcon Pharmaceuticals Ltd, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196377 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199809815 (220) Inn dato: 04.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Handelskompaniet AS, 3700 Skien,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196378 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810051 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

X-PULSE
(730) Innehaver: Champion Products  Inc, Winston-
Salem NC, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196379 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810058 (220) Inn dato: 09.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Arena AS, Postboks 1059, 4641
SØGNE, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sko og klær for sport.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196380 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810059 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

YARIS VERSO
(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, deler, reservedeler,
komponenter og tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196381 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810060 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

YARIS SPACIO
(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, deler, reservedeler,
komponenter og tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196382 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810083 (220) Inn dato: 09.11.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Jarle Pedersen, Parkveien 8, 5280
Dalekvam, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196383 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810084 (220) Inn dato: 09.11.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Jarle Pedersen, Parkveien 8, 5280
Dalekvam, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196384 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810211 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

TOYOTA MR2
(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer. samt deler dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196385 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810354 (220) Inn dato: 16.11.1998

(540)

SUNKISS
(730) Innehaver: A.J.C. SA, F-69580 Sathonay Camp,
FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater for oppvarming, luftkondisjonering,
kjøling og tørking; industrielle apparater for oppvarming;
smelte- og termisk polymeriseringsapparater og
-installasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196386 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810690 (220) Inn dato: 20.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Janell AS, Lille Kongshaug 11 C, 5070
Mathopen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, artikler til bruk for kunstnere, kontorrekvisita,
instruksjons- og undervisningsmateriell, klisjéer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196387 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810691 (220) Inn dato: 20.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Jan L. Jacobsen, Lille Kongshaug 11
C, 5070 Mathopen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannings-, opplærings- og
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196388 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810692 (220) Inn dato: 20.11.1998

(540)

SUNSHEEN
(730) Innehaver: Prescriptives Inc, 767, Fifth Avenue,
New York, NY 10153, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilettartikler; 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: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196389 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810703 (220) Inn dato: 20.11.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleiepreparater, nemlig rensepreparater,
lotions, gels, fuktighetskremer, suppleringsmidler for
ansiktet, aromatiske blandinger av eteriske oljer,
solbeskyttende midler, after-sun hudlotions;
hårpleiemidler, nemlig sjampoer, balsam,
skyllepreparater, rekonstruksjonspreparater,
fuktighetsmidler og friseringshjelpemidler for håret;
badeprodukter, nemlig badesåper og -oljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196390 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810936 (220) Inn dato: 26.11.1998

(540)

POLO JEANS CO.
(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company L.P., 650
Madison Avenue, New York, NY 10022, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfyme, eau de cologne, eau de toilette, eau de
parfum, dufter, etter barberingskrem, etterbarberingsgelé,
etterbarberingsvann, etterbarberingssalve,
toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter for
personlig bruk, talkumpudder, velluktende toalettvann,
kroppspudder, kosmetikk og produkter for
skjønnhetspleie, nemlig fuktighetsspray, fuktighetskrem
til kroppen, krem og lotion til ansiktet og kroppen,
skrubbekrem, kroppssjampo, kosmetiske preparater, krem
og lotion for soling av huden og solbeskyttelse,
hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam,
hårvaskemidler, -rensemidler, -krem og -lotion,
briljantine og preparater som stimulerer hodebunnen, og
bad- og dusjprodukter, nemlig toalettsåpe, kroppssjampo,
skrubbekrem, kroppslotion, badesalt, bad- og dusjgelé, og
eteriske oljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196391 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810939 (220) Inn dato: 26.11.1998

(540)

ENSEMBLE
(730) Innehaver: Kellogg Co, Battle Creek, MI, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(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,
krydderier, is.
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

(300) Prioritet: US, 27.05.98, 75/491908/2093

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196392 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810940 (220) Inn dato: 26.11.1998

(540)

AERO
(730) Innehaver: Brekke Industrier AS, Øysand, 7084
Melhus, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196393 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810942 (220) Inn dato: 26.11.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Telephone Business System AS,
Dronningensgt. 6, 0152 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS,
Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196394 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810943 (220) Inn dato: 26.11.1998

(540)

TAGA FOODS
(730) Innehaver: Taga Foods AS, Postboks 2654, 7001
Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS v/advokat Alf.
M. Andersen, Postboks 1734, 7001 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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. 31: Jordbruks-, hagebruks og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196395 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199810985 (220) Inn dato: 27.11.1998

(540)

ASTAXIN
(730) Innehaver: Igene Biotechnology Inc, 9110 Red
Branch Road, Columbia, MD 21045, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Gjærstamme inneholdende pigment benyttet ved
behandling av sjømat for å tilføre naturlig farge; de
forannevnte varer også benyttet som et mat- og
fôrsupplement i laksefiskfôr og kosmetiske og
toalettprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196396 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811210 (220) Inn dato: 03.12.1998

(540)

(730) Innehaver: DEA SrL, 36031 Dueville, Vicenza, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk og parfymeartikler.
KL. 9: Briller og solbriller, linser, innfatninger og etuier
for briller.
KL. 25: Klesartikler for menn, kvinner og barn, nemlig
gensere, t-skjorter, bluser, skjorter, trøyer, skjørt, bukser,
jakker, kåper og frakker, hatter, luer og capser, hansker,
sjal, sokker, strømper, undertøy, badedrakter, kjoler og
dresser.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196397 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811655 (220) Inn dato: 17.12.1998

(540)

SNACK-A-JACKS
(730) Innehaver: The Quaker Oats Co, Chicago, IL, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196398 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811664 (220) Inn dato: 18.12.1998

(540)

(730) Innehaver: IT-Partner AS, Postboks 80, 6001
Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskin programvare og datamaskiner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og
databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196399 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811665 (220) Inn dato: 18.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Special Transport AS, Postboks 34,
5065 Blomsterdalen, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 42: Avfallssortering; teknisk og faglige
konsultasjoner vedrørende avfallsbehandling;
miljøvernrådgivning; sortering av resirkulerbart
materiale.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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(111) Reg. nr.: 196400 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811667 (220) Inn dato: 18.12.1998

(540)

(730) Innehaver: T. Myhrvold AS, Postboks 24 Kjelsås,
0411 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter til veiing.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999

(111) Reg. nr.: 196401 (151) Reg. dato: 04.03.1999

(210) Søk. nr.: 199811730 (220) Inn dato: 21.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Microsoft Corp, Redmond, WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software, herunder EDB software for
gjenkjennelse, analyse og forståelse av skriftlig eller
muntlig språk; tale-til-tekst-konversasjon, tekst-til-tale-
konversasjon, samt talende kommandoer til
datamaskinen.

(300) Prioritet: US, 26.06.98, 75/509,278

(450) Kunngjort reg. dato: 29.03.1999
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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.: 672342
(151) Int. reg. dato: 11.10.96

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumes, ethereal oils, body and beauty care
products, products to cleanse, condition and improve
hair, dental care products, deodorants for personal use,
soaps, wash lotions, sun protection products (all these
products included in this class), cosmetics and make-up
articles.
KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stones; fashion jewellery, cuff links,
tie pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm
and ankle rings and chains, neck jewellery, broaches,
earrings; clocks, especially wrist watches, wall, table and
grandfather clocks, timekeeping instruments, parts of all
of the above-mentioned products included in this class;
adapted cases and containers for the above-mentioned
products.

KL. 16: Paper, cardboard, products made of paper and
cardboard, such as paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchieves, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping
paper, book jackets, banners, non magnetic telephone
cards, stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets,
paper baskets, ring binders, desk pads, hole punchers,
staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes,
blackboards and whiteboards and drawing and writing
products; packaging made of plastic, such as covers,
bags, plastic sheets also self-adhesive and for decoration
purposes; playing cards; empty covers designed for sound
and picture carriers, cut-out figures and decorations made
of cardboard, stationery, postcards and greetings cards,
name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper weights,
desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic
sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; blocks of chalk, tins,
pencil holders, pencil extensions, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists’ requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters
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and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates;
inks; painted art objects made of paper, cardboard;
decorations for party purposes made of paper; holders
and containers for notelets.
KL. 18: Goods made of leather and imitation leather
(included in this class), shopping bags, travelling bags,
sports bags, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags,
school bags, school satchels, children’s bags, briefcases,
attache-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags,
rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string
bags, shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene
bags, make-up bags and other containers not mentioned
above which are made of knitted or woven natural fibres
or man-made fibres, leather or imitation leather or contain
plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs;
saddlery goods (included in this class); umbrellas,
parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets
and key purses made of textile.
KL. 20: Furniture, including furniture made of metal,
plastic, glass and/or acrylic glass as well as leather
furniture and parts of furniture, office, studio, garden,
camping and children’s furniture; mirrors, frames;
bedding, such as frames, mattresses and pillows as well
as upholstered beds; goods made of wood or imitation
wood, such as panels, picture frames, decorations,
decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative
objects, profile and moulded strips, handles, sticks,
curtain rails; goods made of plastic, such as picture
frames, decorations, decorative articles, containers
(except those for household and kitchen), bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs,
rivets, chests, furniture and door fittings, profile strips,
moulded strips, wooden trims, screws, pegs, tanks,
packaging containers; goods made of cork, basketwork,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum)
(included in this class); shutters and Venetian blinds for
furniture, ladders, letter boxes (not made of metal); air
beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of
wood.
KL. 25: Clothing including sports and leisure clothing;
jogging suits, gym shorts and leotards, football shorts and
shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach
clothing, swimming shorts and swim suits including two-
piece bathing suits; corsetry, underwear, children’s
clothes, initial clothing for babies; play suits; shoes,
footwear and boots including sports and leisure shoes and
boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
headgear including headbands and sweatbands.
KL. 28: Masks for fancy dress purposes, hobby and
model construction boxes with creative articles for
playing purposes, pieces of play or toy made of plastic,
wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars and
lorries; toy hats; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards,
surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fabric
dolls and animals as well as figures made of woven

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

Gazette nr.: 09/97

(300) Prioritet: DE, 12.04.96, 396 17 816

(111) Int. reg. nr.: 673303
(151) Int. reg. dato: 01.04.97

(540)

(730) Innehaver: Ningbo Three a Group Co Ltd,
Nanxinglu Zhouxiangzhen Cixi City, 315300 Zhejiang
Province, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Covers (stationery); loose-leaf binders; cards;
greeting cards; diagrams; tags for index cards; letter
trays; loose-leaf covers; envelopes (stationery); embroi-
dery designs (patterns), tracing patterns; blueprints;
labels, not of textile; control tokens; book bindings; flags
of paper; figurines (statuettes) of papier mache; handwrit-
ing specimens for copying; tickets; cigar bande; chaplets;
squared or lined paper for making drafts or copying
manuscripts, self-adhesive paper (index labels); paper
products (included in this class); name cards; invitation
cards; certificates; playing cards; office requisites, except
furniture; cabinets for stationery (office requisites);
scrapers for office (office requisites); paperweights,
drawing pins paper clips; fires (stationery); arithmetical
fables; writing slates; erasing shields; book ends; trays for
sorling and counting money; planches (gravures);
transparencies (stationery); erasing products; correcting
fluids, apparatus for sticking (stationery); correcting ink
(heliography); elastic bands for offices; rubber erasers;
obliterating stamps; finger-stalls (office requisites);
address stamps; moisteners (office requisites); manifolds
(stationery); seals; sealing wafers; sealing wax; number-
ing apparatus; reading racks used for protecting reader’s
eyesight; apparatus in the shape of turntable for hanging
pens; pins used for sticking insect specimens; pins
(stationery).

Gazette nr.: 11/97
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(111) Int. reg. nr.: 673343
(151) Int. reg. dato: 10.10.96

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumes, ethereal oils, body and beauty care
products, products to cleanse, condition and improve
hair, dental care products, deodorants for personal use,
soaps, wash lotions, sun protection products (all these
products included in this class), cosmetics and make-up
articles.
KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stores, fashion jewellery, cufflinks, tie
pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm and
ankle rings and chains, neck jewellery, broaches, earrings
and such like; clocks, especially wrist watches, wall, table
and grandfather clocks; timekeeping instruments; parts of
the above mentioned products included in this class;
adapted cases and containers for the above mentioned
products in this class.
KL. 18: Goods made of leather and imitation leather
(included in this class), shopping bags, travelling bags,
bags for sport equipment, leisure bags, swimming bags,
beach bags, draw-string bags, shoulder bags, carrier bags,
handbags, school bags, school satchels, children’s bags,
briefcases, attache cases, travel luggage, hand luggage,
clothes bags, rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe
bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, makeup bags and other containers
not mentioned above which are made of knitted or woven
natural fibres or man-made fibres, leather or imitation
leather or contain plastics; small leather goods, such as
purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class);
umbrellas, parasols and walking sticks, cases for school
pupils (except those made of leather).
KL. 20: Furniture, including furniture made of metal,
plastic, glass and/or acrylic glass as well as leather
furniture and parts of furniture; office, studio, garden,
camping and children’s furniture; mirrors, frames;
bedding, such as frames, mattresses and pillows as well
as upholstered beds; goods made of wood or imitation
wood, such as panels, picture frames, decorations,
decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative
objects, profile and moulded strips, handles, sticks,
curtain rails, goods made of plastic, such as picture
frames, decorations, decorative articles, containers
(except those for household and kitchen), bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
barrer, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs,
rivets, chests, furniture and door fittings, profile strips,
moulded strips, wooden trims, screws, laths, pegs, tanks,
packaging containers; goods made of cork, basketwork,
rushwork, wickerwork, horns, bones, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite

(meerschaum) (included in this class); shutters and
venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not
made of metal); cushions, photo and picture frames,
painted art objects made of wood.
KL. 25: Clothing including sports and leisure clothing;
jogging suits; gym shorts and leotards, football shorts and
shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach
clothing, swimming shorts and swim suits also two-piece
bathing suits; corsetry, underwear, children’s clothes,
clothing for babies; play suits; shoes, shoe wear and
boots including sports and leisure shoes and boots; belts;
socks, tights, stockings; ties; gloves; head gear including
head-bands and sweat-bands.
KL. 28: Puzzles; masks for fancy dress purposes, hobby
and model construction boxes with creative articles for
playing purposes, pieces of play or toy made of plastic,
wood, rubber, porcelain and other materials, toy cars and
lorries, toy hets, games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus with
and without video screens and computer games; elec-
tronic pocket games; inflatable swim rings and water
toys, slides, sand pits for play purposes, skateboards,
surfboards, roller skates, ice skates, soft dolls and fabric
dolls and animals as well as figures made of woven
material, fur and other materials; dolls and dolls clothes;
balloons; gym and sports apparatus and articles (included
in this class), skiing, tennis and fishing equipment, skis,
ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs, balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus,
javelins; tennis rackets and parts thereof especially
handles, strings, grip tapes and weighted tapes for tennis
rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash
rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, tennis
balls and shuttlecocks; table tennis fables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and
ball nets; sports gloves, especially goal keepers gloves,
gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow,
ankle and shin protectors for sports purposes, bags for
sports equipment which are suitable for the applicable
objects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets,
table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks, start and finish banners, signs and
sight screens for tennis courts, umpires’ chairs for tennis
matches, the above mentioned goods made of plastic or
textiles; Christmas tree decorations, card games; inflat-
able swim rings and air beds.
KL. 29: Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and
vegetables, meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies,
prepared meat, fish, poultry, vegetable and fruit salads,
gelatine for nutritional purposes, gelling agents for the
preparation of preserves and jams, marmalades, eggs,
milk, including sour milk concentrated sour milk,
buttermilk and condensed milk, milk products, such as
butter, cheese, cream, yoghurt, curd, kefir, cream cheese,
fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or cream,
milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with
added fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking
oil and cooking fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup
preservatives, also deep frozen; ready prepared meals
which are preserved and deep frozen, mainly consisting
of meat and/or fish and/or vegetables and/or prepared
fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice, pickled
fruit and vegetables, stock, soups, vegetarian ready
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prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concen-
trates and preparations which are used as an addition to
foodstuffs or used to prepare meals; vegetable proteins
used to produce foodstuffs, except drinks, especially
produced from soya beans; tofu; spreads for bread and
creams and creams and passes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/
or spices, vegetarian burgers produced mainly from
cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and
schnitzel substitutes mainly made of soya, fruit and
vegetable purees, fruit and vegetable passes including nut
purees, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee
and tea extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and
chocolate drinks (including instant drinks); coffee or
cocoa preparations for the manufacture of alcoholic or
non-alcoholic drinks; flour; cereals for human use,
especially oats and other cereal flakes, also sweetened,
seasoned or aroma enhanced; nutritional preparations
made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts,
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals
and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads,
cakes and pastries, especially salted, pretzel and sweet-
ened breads, cakes and pastries as snacks; long-life
breads, cakes and pastries, including crispbreads and
biscuits, chocolate, pastries and cakes, especially
chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as
well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially
sweets and chewing gum; honey, inverted sugar cream,
molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread
containing sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast,
baking powder, essences for baking purposes (except
ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

Gazette nr.: 11/97

(300) Prioritet: DE, 12.04.96, 39617811

(111) Int. reg. nr.: 674012
(151) Int. reg. dato: 27.12.96

(540)

MONOPLUS
(730) Innehaver: Tour & Andersson Hydronics AB, S-
524 80 Ljung, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Valves of metal (not part of machines).
KL. 9: Apparatus and instruments for weighing, measur-
ing and signalling; automation, control and checking
(supervision) apparatus, systems and instruments, even
computer controlled such apparatus, systems and
instruments, as well as programming apparatus (timers)
and systems, circuit card boards and recorded software in
this class, all the aforementioned goods for heating,
cooling, ventilation, water supply, temperature and
moisture adjustment, lighting, power supply, air condi-
tioning and security devices in buildings; transformers,
rheostats, humidistats, fire fighting apparatus, parts and
components for the aforementioned goods; apparatus for
temperature and moisture adjustment, power supply in
buildings.
KL. 11: Apparatus for ventilation, water supply, air
conditioning and sanitary purposes in buildings, control
valves in this class.

Gazette nr.: 11/97

(300) Prioritet: SE, 26.06.96, 9606216

(111) Int. reg. nr.: 680348
(151) Int. reg. dato: 26.08.97

(540)

KAREX
(730) Innehaver: Dr. August Wolff GmbH & Co
Arzneimittel, 56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.

Gazette nr.: 9/98
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(111) Int. reg. nr.: 680859
(151) Int. reg. dato: 25.09.97

(540)

FIVE SEASONS
(730) Innehaver: Gunnar Johansson, Box 594, S-430 40
Särö, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Children’s, ladies and men’s clothing, sport
clothing.

Gazette nr.: 20/97

(111) Int. reg. nr.: 681265
(151) Int. reg. dato: 04.09.97

(540)

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco, raw and manufactured: articles for
smokers (not being of precious metal or coated there-
with); matches.

Gazette nr.: 21/97

(300) Prioritet: SE, 26.08.97, 97-07522

(111) Int. reg. nr.: 681523
(151) Int. reg. dato: 25.08.97

(540)

VALETTE
(730) Innehaver: Jenapharm GmbH & Co KG, Otto-
Schott-Str. 15, D-07745 Jena, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary products, namely
preparations containing steroid hormones.

Gazette nr.: 22/97
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Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg. nr.: 319

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 5894

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien
100 C, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 16549

(730) Innehaver: Liljeholmens Stearinfabriks AB.,
Stockholm, SE

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

(111) Reg. nr.: 17304

(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 27719

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien
100 C, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 37913

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

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

(111) Reg. nr.: 39738

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien
100 C, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 40917

(730) Innehaver: Kolbenschmidt Pierburg AG,
Kennedydamm 17, D-40476 Düsseldorf, DE

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

(111) Reg. nr.: 41003

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 53088

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

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

(111) Reg. nr.: 53472

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien
100 C, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 55852

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 58372

(730) Innehaver: Gulf International Lubricants LTD,
Hamilton, BM

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

(111) Reg. nr.: 61926

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

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

(111) Reg. nr.: 72182

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 76808

(730) Innehaver: Citizen Tokei KK  (also trading as
Citizen Watch Co Ltd), 1-1, 2-chome, Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg. nr.: 77800

(730) Innehaver: Gruppo Lepetit SpA, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 80380

(730) Innehaver: Bertram Holding Company Inc, 3663
NW 21 Street, Miami, FL 33142, US

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

(111) Reg. nr.: 82639

(730) Innehaver: Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie 1,
NL-6921 RN Duiven, NL

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

(111) Reg. nr.: 82640

(730) Innehaver: Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie 1,
NL-6921 RN Duiven, NL

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

(111) Reg. nr.: 84611

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 87953

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

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

(111) Reg. nr.: 90230

(730) Innehaver: Shoei Co Ltd, 5-8-5, Ueno, Taito-ku,
Tokyo, JP

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

(111) Reg. nr.: 92108

(730) Innehaver: Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie 1,
NL-6921 RN Duiven, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 101312

(730) Innehaver: Coty UK Ltd, St George’s House, 5 St
George’s Road, Wimbledon SW19 4DR, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 101827

(730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebæk, DK

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

(111) Reg. nr.: 106371

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

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

(111) Reg. nr.: 106619

(730) Innehaver: Thorn Secure Science Ltd, Rutland
House, Hargreaves Road, Swindon, Wiltshire, England,
GB

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

(111) Reg. nr.: 106768

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

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

(111) Reg. nr.: 107520

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

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

(111) Reg. nr.: 109957

(730) Innehaver: Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie 1,
NL-6921 RN Duiven, NL

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

(111) Reg. nr.: 119548

(730) Innehaver: Gea AG, 484, Dorstener Strasse, D-
44809 Bochum, DE

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

(111) Reg. nr.: 119549

(730) Innehaver: Gea AG, 484, Dorstener Strasse, D-
44809 Bochum, DE

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

(111) Reg. nr.: 121054

(730) Innehaver: Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie 1,
NL-6921 RN Duiven, NL

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

(111) Reg. nr.: 121430

(730) Innehaver: Kolbenschmidt Pierburg AG,
Kennedydamm 17, D-40476 Düsseldorf, DE

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

(111) Reg. nr.: 122274

(730) Innehaver: Kolbenschmidt Pierburg AG,
Kennedydamm 17, D-40476 Düsseldorf, DE

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 29.03.1999 - 13/99

55

(111) Reg. nr.: 123014

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 132872

(730) Innehaver: Gea AG, 484, Dorstener Strasse, D-
44809 Bochum, DE

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

(111) Reg. nr.: 133267

(730) Innehaver: Tjeld Holding AS, 7005 Trondheim,
NO

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

(111) Reg. nr.: 133433

(730) Innehaver: Iveco Bus SpA, Via Puglia 35, Torino,
IT

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

(111) Reg. nr.: 134297

(730) Innehaver: Commerzbank AG, D-60311 Frankfurt
am Main, DE

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

(111) Reg. nr.: 135773

(730) Innehaver: Swarovski AG, Triesen, LI

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

(111) Reg. nr.: 135813

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

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

(111) Reg. nr.: 135831

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien
100 C, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 135886

(730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebæk, DK

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

(111) Reg. nr.: 135964

(730) Innehaver: Fichtel & Sachs AG, Ernst-Sachs-
Strasse 62, D-97424 Schweinfurt, DE

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

(111) Reg. nr.: 136510

(730) Innehaver: Gresvig AS, 1800 Askim, NO

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

(111) Reg. nr.: 136888

(730) Innehaver: Centex (Société à Responsabilité
Limitée), Le Creusot, FR

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 137065

(730) Innehaver: Burrus International SA, Boncourt, CH

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

(111) Reg. nr.: 137791

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

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

(111) Reg. nr.: 138174

(730) Innehaver: G.D. Searle & CO, Skokie, IL, US

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

(111) Reg. nr.: 138175

(730) Innehaver: G.D. Searle & CO, Skokie, IL, US

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

(111) Reg. nr.: 138303

(730) Innehaver: Oceaneering International INC,
Houston, TX, US

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

(111) Reg. nr.: 138459

(730) Innehaver: Giesecke & Devrient GmbH,
Prinzregentenstrasse 159, D-81677 München, DE

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

(111) Reg. nr.: 138574

(730) Innehaver: Fratelli Branca - Distillerie SpA, Via
Broletto 35, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 142110

(730) Innehaver: Kronos Srl, San Leonardo (Udine), IT

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

(111) Reg. nr.: 146847

(730) Innehaver: Partek OYJ ABP, SF-21600 Parainen,
FI

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

(111) Reg. nr.: 150332

(730) Innehaver: Amdega Ltd, St Ann’s Wharf, 112
Quayside, Newcastle upon Tyne NE99 1SB, England,
GB

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

(111) Reg. nr.: 151318

(730) Innehaver: KSK ® guided microtunneling
technologies Spezialtiefbaugeräte GmbH & Co KG,
Ferdinand-Porsche-Strasse 7, D76275 Ettlingen, DE

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

(111) Reg. nr.: 151651

(730) Innehaver: Ladybird Books Ltd, Beeches Road,
Loughborough, Lecestershire LE11 2NQ, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 153110

(730) Innehaver: Bertram Holding Company Inc, 3663
NW 21 Street, Miami, FL 33142, US

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

(111) Reg. nr.: 155816

(730) Innehaver: Airsys Gesellschaft für Air Traffic
Management Systeme mbH, Robert-Bosch-Strasse 25, D-
63225 Langen, DE

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

(111) Reg. nr.: 157109

(730) Innehaver: Airsys Gesellschaft für Air Traffic
Management Systeme mbH, Robert-Bosch-Strasse 25, D-
63225 Langen, DE

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

(111) Reg. nr.: 157536

(730) Innehaver: Bente c/o Team du Nord Nilssen,
Gabelsgate 41, 0262 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bente c/o Team du Nord Nilssen,
Gabelsgate 41, 0262 Oslo

(111) Reg. nr.: 158143

(730) Innehaver: ZD Events Inc, Foster City, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 160023

(730) Innehaver: Sioux GmbH & Co KG, Finkenweg 2-
4, D-74399 Walheim, DE

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

(111) Reg. nr.: 162403

(730) Innehaver: Fratelli Branca - Distillerie SpA, Via
Broletto 35, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 162404

(730) Innehaver: Fratelli Branca - Distillerie SpA, Via
Broletto 35, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 163003

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

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

(111) Reg. nr.: 163707

(730) Innehaver: Lundbergs Produkter i Nyköping AB,
Box 535, S-611 10 Nyköping, SE

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

(111) Reg. nr.: 165629

(730) Innehaver: Mayr-Melnhof Karton AG,
Brahmsplatz 6, A-1040 Wien, AT

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

(111) Reg. nr.: 165873

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 172409

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 174322

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville
Kentucky 40202, US

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

(111) Reg. nr.: 176457

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 178637

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

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

(111) Reg. nr.: 181443

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

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

(111) Reg. nr.: 182551

(730) Innehaver: ZD Events Inc, Foster City, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 185772

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 185773

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 189190

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 191459

(730) Innehaver: IM Portservices Sector of Internatio-
Müller NV, Stelle 2, NL-3191 KE Rotterdam-Hoogvliet,
NL

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

(111) Reg. nr.: 191479

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

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

(111) Reg. nr.: 192020

(730) Innehaver: Cardiac Pacemakers Inc, 4100 Hamline
Avenue, St Paul, MN 55112, US

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5061 Kokstad
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(111) Reg. nr.: 192283

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO

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

(111) Reg. nr.: 192284

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO

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

(111) Reg. nr.: 192285

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO

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

(111) Reg. nr.: 194546

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

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

Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

(111) Reg. nr.: 161901 (151) Reg. dato: 24.03.1994

(210) Søk. nr.: 19911170 (220) Inn dato: 04.03.1991

(540)

HENRY SCHEIN
(730) Innehaver: HSI Service Corp. 220 Continental
Drive - Suite 115 Newark, Delaware 19713, USA

(111) Reg. nr.: 188467 (151) Reg. dato: 19.02.1998

(210) Søk. nr.: 19965574 (220) Inn dato: 17.09.1996

(540)

(730) Innehaver: Tommy Hilfiger Licensing Inc,
Wilmington, DE, US

(591) Merket er i farger.

(111) Reg. nr.: 189563 (151) Reg. dato: 23.04.1998

(210) Søk. nr.: 19977394 (220) Inn dato: 11.09.1997

(540)

(730) Innehaver: Skechers USA Inc, Manhattan Beach,
CA, US

(300) Prioritet:
US, 29.07.97, 75/332550
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 672598
Reg. nr.: 134386
Reg. nr.: 190736
Reg. nr.: 190737
Reg. nr.: 190738
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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.: 194564

Kunngj. i NT nr.: 1/99

(730) Innehaver: Nobia Nordisk Bygginteriör AB,
Gøteborg, SE

Innsiger: Forestia AS, Braskereidfoss, NO

(111) Reg. nr.: 194487

Kunngj. i NT nr.: 53/98

(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

Innsiger: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middle-
sex, GB

(111) Reg. nr.: 682699

Kunngj. i NT nr.: 1/99

(730) Innehaver: Vetrotech Saint-Gobain International
AG, Forchwaldstrasse 24, CH-6318 Walchwil, CH

Innsiger: Metsec plc, West Midlands, US

(111) Reg. nr.: 194524

Kunngj. i NT nr.: 1/99

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

Innsiger: The Polo/Lauren Company, L.P., New York,
NY, US

(111) Reg. nr.: 194546

Kunngj. i NT nr.: 1/99

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

Innsiger: Metric Group Ltd, Cirencester, Gloucester-
shire, GB

(111) Reg. nr.: 194677

Kunngj. i NT nr.: 2/99

(730) Innehaver: Orelis SA, 25, Quai President Paul
Doumer, F-92400 Courbevoie, FR

Innsiger: Borealis A/S, Lyngby, DK

(111) Reg. nr.: 684550

Kunngj. i NT nr.: 4/99

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

Innsiger: Dow Corning Corp, Midland, MI, US
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(111) Reg. nr.: 188682

(730) Innehaver: Dagfinn Leira Reklamestudio,
Ålesund, NO

Innsiger: Centrale Marketinggesellschaft der Deutsche
Agrarwirtschaft mbH, Bonn, DE

KL. 12: Reklameholder spesielt tilpasset for montering
på handlevogn.
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 191399

(730) Innehaver: Preparados Alimenticios SA, Josep
Tarradellas 38, 08029 Barcelona, ES

Innsiger: Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,,
Thayngen, CH

KL. 30: Melholdig matpasta, måltider laget av melholdig
matpasta, måltider laget av melholdig mat.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.











RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


