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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.: 197878 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19947103 (220) Inn dato: 14.12.1994

(540)

FILTEC
(730) Innehaver: Rhone-Poulenc Fibres SA, Lyon, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, (ikke opptatt i andre
klasser); ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; teknisk tråd og fibre
bestående av enkelt- eller multifilamenter av polyester
og/eller polyamid for anvendelse innenfor forsterkning av
kautsjuk, teknisk storskalasammenvevning, dvs. med
store bredder, lengder og tykkelse, for industrien, særlig
for industri for fremstilling av sammenvevet tråd- og
fibermateriale som er impregnert og/eller belagt og
vevstrukturer for filtrering, for vevning og trikotasje hvor
det er behov for tråder med stor styrke og for industri for
fremstilling av bånd og tauverk, hekter og børster og for
fiskesnører og -nett; syntetisk tråd med stor flokkfibre og
trevlet og flosset tråd.
KL. 22: Hyssing, nett (ikke opptatt i andre klasser), telt,
presenninger, seil (rigging), sekker (ikke opptatt i andre
klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller
plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale.
KL. 23: Sytråd.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
(ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt.

(300) Prioritet: FR, 21.10.94, 94/541398

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197879 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19955840 (220) Inn dato: 21.09.1995

(540)

(730) Innehaver: The Box Worldwide, Inc, Miami
Beach, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon
av musikkvideo, TV-programmer og
underholdningsprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197880 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19956560 (220) Inn dato: 20.10.1995

(540)

(730) Innehaver: Robert Groeneveld, Oosterhout, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; kaker, bakverk, konditorvarer, spiseis,
unntatt ferdigretter laget hovedsakelig av varer i klasse
30.
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktdrikker
og fruktjuicer, saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197881 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19961270 (220) Inn dato: 26.02.1996

(540)

HESKA
(730) Innehaver: Heska Corp, Fort Collins, CO, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinære produkter og preparater for dyrehelse,
nemlig vaksiner, farmasøytiske preparater, medisinsk
sjampo, preparater for allergibehandling, periodontiske
implantater; anti-mikrobielle medikamenter kombinert
med polymerer med forsinket frigjøring for lokal
administrering, diagnostiske sett, parasittdrepende
halsbånd for dyr.

(300) Prioritet: US, 19.12.95, 75/034,381

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197882 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19960668 (220) Inn dato: 01.02.1996

(540)

(730) Innehaver: Hallvard Lerøy AS, Bontelabo 2, 5003
Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197883 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19962408 (220) Inn dato: 12.04.1996

(540)

PIRATPENGAR
(730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsg. 12, S-214 50
Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Lakrisprodukter med myntform.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197884 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19962843 (220) Inn dato: 03.05.1996

(540)

ARMADA
(730) Innehaver: Compaq Computer Corp, 20555 S.H.
249, Houston, TX 77070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger;
datamaskiner, personlige computere (PC), håndholdte
batteridrevne PC’er, bærbare datamaskiner, elektroniske
planleggere, trådløse telefoner.

(300) Prioritet: US, 10.01.96, 75-050,460

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197885 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19964412 (220) Inn dato: 22.07.1996

(540)

JAVACHIP
(730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain
View, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for
forskning i laboratorier, nautiske apparater og
instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning
og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter,
elektriske apparater og instrumenter for
sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring,
regulering og kontroll; apparater og instrumenter for
svakstrømsteknikk, nemlig for telekommunikasjon,
høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk;
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater,
elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning,
elektriske sigartennere og sigarettennere for biler,
elektriske renholdsapparater for husholdningsbruk,
nemlig støvsugere og gulvpoleringsapparater, elektriske
dørlukkere; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill;
radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere,
platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,

databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferutstyr,
utstyr for innmating og utmating av data, apparater og
instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner
for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte
dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og
programvare, herunder programvare for anvendelse i og
vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og
videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og
programvare for tilgang (pålogging) til globalt
datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av
informasjon fra globalt datanettverk og fra WWW;
dataprogrammer for anvendelse ved bruk av globalt
datanettverk og WWW; EDB maskinvare og
programvare for aksess til globalt datanettverk og for
bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av
datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter,
skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for
datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme,
monitorer til datamaskiner, flytende krystall
fremvisningsapparater, fremvisningsenheter, skjermer,
tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for
datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form
av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer
for grafiske brukergrensesnitt, dataprogrammer for
grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på
databærere, datamaskiner (CPU’er), videokameraer og
mikrofoner for anvendelse i
datakommunikasjonssystemer og systemer for
videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske,
magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske
plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med
og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater;
elektriske fordelingsfelt med minnechips;
mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for
sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med
telekommunikasjonsteknikk; brannslokningsapparater,
projeksjonsapparater, forstørrelsesapparater, stativer for
fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler,
ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske
kontakter og fordelingstavler eller bokser; apparater og
instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder
apparater og instrumenter for måling og for formidling av
ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av
industrielle operasjoner; hullkort-maskiner,
dataprogrammer og operativsystemer lagret på
databærere; databærere av alle slag med maskinlesbare
dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner
bestående av operativsystemer, programvare for nettverk
og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for
platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte
apparater og instrumenter; signaleringsfløyter og
hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning
for beskyttelse mot ulykker og til livredning, herunder
fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning,
ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere
og håndverkere; surstoffapparater for dykkere,
svømmebelter, svømmevinger; brannbiler; vinkelmålere;
automatiske tidsur, apparater og instrumenter for
underholdning for tilkopling til TV-apparatet eller
datamaskiner; myntstyrte gambling- og
underholdningsmaskiner; billettautomater, automatiske
vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater,
deler til forannevnte varer; drifts- og brukermanualer
lagret i digital form for EDB maskinvare og -
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programvare; dataprogrammer og brukermanualer
innregistrert på databærere, disketter og CD-rom, solgt
som en enhet; operativ- og brukerinstruksjoner lagret i
digital form for datamaskiner og programvare, også lagret
på disketter og CD-rom.
KL. 16: Trykksaker, driftsmanualer og brukermanualer;
håndbøker og annet trykket ledsagende materiale for
datamaskiner og programvare; brukermanualer solgt som
en enhet; deler og tilbehør til forannevnte varer.

(300) Prioritet: DE, 24.01.96, 396 02 886.1

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197886 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19964413 (220) Inn dato: 22.07.1996

(540)

MICROJAVA
(730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for
forskning i laboratorier, nautiske apparater og
instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning
og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter,
elektriske apparater og instrumenter for
sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring,
regulering og kontroll; apparater og instrumenter for
svakstrømsteknikk, nemlig for telekommunikasjon,
høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk;
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater,
elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning,
elektriske sigartennere og sigarettennere for biler,
elektriske renholdsapparater for husholdningsbruk,
nemlig støvsugere og gulvpoleringsapparater, elektriske
dørlukkere; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill;
radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere,
platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr,
utstyr for innmating og utmating av data, apparater og
instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner
for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte
dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og
programvare, herunder programvare for anvendelse i og
vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og
videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og
programvare for tilgang (pålogging) til et globalt
datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av
informasjon fra et globalt datanettverk og fra WWW;

dataprogrammer for anvendelse ved bruk av et globalt
datanettverk og WWW; EDB maskinvare og
programvare for aksess til et globalt datanettverk og for
bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av
datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter,
skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for
datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme,
monitorer til datamaskiner, flytende krystall
fremvisningsapparater, fremvisningsenheter, skjermer,
tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for
datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form
av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer
for grafiske brukergrensesnitt, dataprogrammer for
grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på
databærere, datamaskiner (CPU’er), videokameraer og
mikrofoner for anvendelse i
datakommunikasjonssystemer og systemer for
videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske,
magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske
plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med
og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater;
elektriske fordelingsfelt med minnechips;
mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for
sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med
telekommunikasjonsteknikk; brannslokningsapparater,
projeksjonsapparater, forstørrelsesapparater, stativer for
fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler,
ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske
kontakter og fordelingstavler eller -bokser; apparater og
instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder
apparater og instrumenter for måling og for formidling av
ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av
industrielle operasjoner; hullkort-maskiner,
dataprogrammer og operativsystemer lagret på
databærere; databærere av alle slag med maskinlesbare
dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner
bestående av operativsystemer, programvare for nettverk
og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for
platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte
apparater og instrumenter; signaleringsfløyter og
hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning
for beskyttelse mot ulykker og til livredning, herunder
fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning,
ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere
og håndverkere; surstoffapparater for dykkere,
svømmebelter, svømmevinger; brannbiler; vinkelmålere;
automatiske tidsur, apparater og instrumenter for
underholdning for tilkopling til TV-apparatet eller
datamaskiner; myntopererte gambling- og
underholdningsmaskiner; billettautomater, automatiske
vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater,
deler til forannevnte varer; drifts- og brukermanualer
lagret i digital fonn for EDB maskinvare og -
programvare; dataprogrammer og brukermanualer
innregistrert på databærere, solgt som en enhet.

(300) Prioritet: DE, 24.01.96, 396 02 882.9

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197887 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19964414 (220) Inn dato: 22.07.1996

(540)

PICOJAVA
(730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for
forskning i laboratorier, nautiske apparater og
instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning
og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter,
elektriske apparater og instrumenter for
sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring,
regulering og kontroll; apparater og instrumenter for
svakstrømsteknikk, nemlig for telekommunikasjon,
høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk;
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater,
elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning,
elektriske sigartennere og sigarettennere for biler,
elektriske renholdsapparater for husholdningsbruk,
nemlig støvsugere og gulvpoleringsapparater, elektriske
dørlukkere; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill;
radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere,
platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferutstyr,
utstyr for innmating og utmating av data, apparater og
instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner
for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte
dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og
programvare, herunder programvare for anvendelse i og
vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og
videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og
programvare for tilgang (pålogging) til globalt
datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av
informasjon fra globalt datanettverk og fra WWW;
dataprogrammer for anvendelse ved bruk av globalt
datanettverk og WWW; EDB maskinvare og
programvare for aksess til globalt datanettverk og for
bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av
datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter,
skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for
datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme,
monitorer til datamaskiner, flytende krystall
fremvisningsapparater, fremvisningsenheter, skjermer,
tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for
datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form
av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer
for grafiske brukergrensesnitt, dataprogrammer for
grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på
databærere, datamaskiner (CPU’er), videokameraer og

mikrofoner for anvendelse i
datakommunikasjonssystemer og systemer for
videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske,
magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske
plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med
og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater;
elektriske fordelingsfelt med minnechips;
mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for
sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med
telekommunikasjonsteknikk; brannslokningsapparater,
projeksjonsapparater, forstørrelsesapparater, stativer for
fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler,
ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske
kontakter og fordelingstavler eller bokser; apparater og
instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder
apparater og instrumenter for måling og for formidling av
ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av
industrielle operasjoner; hullkort-maskiner,
dataprogrammer og operativsystemer lagret på
databærere; databærere av alle slag med maskinlesbare
dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner
bestående av operativsystemer, programvare for nettverk
og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for
platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte
apparater og instrumenter; signaleringsfløyter og
hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning
for beskyttelse mot ulykker og til livredning, herunder
fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning,
ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere
og håndverkere; surstoffapparater for dykkere,
svømmebelter, svømmevinger; brannbiler; vinkelmålere;
automatiske tidsur, apparater og instrumenter for
underholdning for tilkopling til TV-apparatet eller
datamaskiner; myntstyrte gambling- og
underholdningsmaskiner; billettautomater, automatiske
vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater,
deler til forannevnte varer; drifts- og brukermanualer
lagret i digital form for EDB maskinvare og -
programvare; dataprogrammer og brukermanualer
innregistrert på databærere, solgt som en enhet; operativ-
og brukerinstruksjoner lagret i digital form for
datamaskiner og programvare, også lagret på disketter og
CD-rom.
KL. 16: Trykksaker, driftsmanualer og brukermanualer;
håndbøker og annet trykket ledsagende materiale for
datamaskiner og programvare.

(300) Prioritet: DE, 24.01.96, 396 02 885.3

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197888 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19964415 (220) Inn dato: 22.07.1996

(540)

ULTRAJAVA
(730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for
forskning i laboratorier, nautiske apparater og
instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning
og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter,
elektriske apparater og instrumenter for
sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring,
regulering og kontroll; apparater og instrumenter for
svakstrømsteknikk, nemlig for telekommunikasjon,
høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk;
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater,
elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning,
elektriske sigartennere og sigarettennere for biler,
elektriske renholdsapparater for husholdningsbruk,
nemlig støvsugere og gulvpoleringsapparater, elektriske
dørlukkere; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill;
radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere,
platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferutstyr,
utstyr for innmating og utmating av data, apparater og
instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner
for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte
dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og
programvare, herunder programvare for anvendelse i og
vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og
videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og
programvare for tilgang (pålogging) til globalt
datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av
informasjon fra globalt datanettverk og fra WWW;
dataprogrammer for anvendelse ved bruk av globalt
datanettverk og WWW; EDB maskinvare og
programvare for aksess til globalt datanettverk og for
bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av
datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter,
skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for
datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme,
monitorer til datamaskiner, flytende krystall
fremvisningsapparater, fremvisningsenheter, skjermer,
tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for
datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form
av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer
for grafiske brukergrensesnitt, dataprogrammer for
grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på
databærere, datamaskiner (CPU’er), videokameraer og

mikrofoner for anvendelse i
datakommunikasjonssystemer og systemer for
videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske,
magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske
plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med
og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater;
elektriske fordelingsfelt med minnechips;
mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for
sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med
telekommunikasjonsteknikk; brannslokningsapparater,
projeksjonsapparater, forstørrelsesapparater, stativer for
fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler,
ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske
kontakter og fordelingstavler eller bokser; apparater og
instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder
apparater og instrumenter for måling og for formidling av
ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av
industrielle operasjoner; hullkort-maskiner,
dataprogrammer og operativsystemer lagret på
databærere; databærere av alle slag med maskinlesbare
dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner
bestående av operativsystemer, programvare for nettverk
og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for
platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte
apparater og instrumenter; signaleringsfløyter og
hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning
for beskyttelse mot ulykker og til livredning, herunder
fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning,
ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere
og håndverkere; surstoffapparater for dykkere,
svømmebelter, svømmevinger; brannbiler; vinkelmålere;
automatiske tidsur, apparater og instrumenter for
underholdning for tilkopling til TV-apparatet eller
datamaskiner; myntstyrte gambling- og
underholdningsmaskiner; billettautomater, automatiske
vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater,
deler til forannevnte varer; drifts- og brukermanualer
lagret i digital form for EDB maskinvare og -
programvare; dataprogrammer og brukermanualer
innregistrert på databærere, solgt som en enhet.

(300) Prioritet: DE, 24.01.96, 396 02 883.7

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197889 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19965251 (220) Inn dato: 03.09.1996

(540)

JAVASERVER
(730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain
View, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; datamaskinvare og dataprogramvare;
datamaskinvare og dataprogramvare til bruk i forbindelse
med et globalt datanettverk; brannslukningsapparater.
KL. 42: Tilveiebringelse av dataprogramvare som kan bli
lastet ned fra et globalt datanettverk, forannevnte
tjenester også i forbindelse med et globalt datanettverk;
distribusjon av dataprogramvare online over et globalt
datanettverk og world wide web; edb-programmering,
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, utleie av datamaskiner,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskinvare og
dataprogramvare, forannevnte tjenester også i forbindelse
med et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197890 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19965430 (220) Inn dato: 10.09.1996

(540)

AVM
(730) Innehaver: AVM Computersysteme Vertriebs
GmbH & Co. KG, Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger,
herunder periferiutstyr og deler til slikt utstyr;
innregistrerte datamaskinprogrammer; telefonapparater;
innstikkort for digital dataoverføring;
kommunikasjonsprogramvare for telematikktjenester,
nemlig disketter for faksimileoverføring av all slags
informasjon.
KL. 38: Telefontjenester (nyhetsoverføring);
telekommunikasjonstjenester, regnemaskinstyrt
overføring av data.
KL. 41: Utdannelse i forbindelse med utvikling og
utarbeidelse av programmer for databehandling.
KL. 42: Utvikling og utarbeidelse av programmer for
databehandling; rådgivning og organisasjon i forbindelse
med utvikling og utarbeidelse av programmer for
databehandling, inklusive rådgivning og forberedelse for
bruk av nye kommunikasjonsteknikker; pleie og
vedlikehold av datamaskinprogrammer.

(300) Prioritet: EM, 01.04.96, 114579

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197891 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19965431 (220) Inn dato: 10.09.1996

(540)

(730) Innehaver: AVM Computersysteme Vertriebs
GmbH & Co KG, Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger,
herunder periferiutstyr og deler til slikt utstyr;
innregistrerte datamaskinprogrammer; telefonapparater;
innstikkort for digital dataoverføring;
kommunikasjonsprogramvare for telematikktjenester,
nemlig disketter for faksimileoverføring av all slags
informasjon.
KL. 38: Telefontjenester (nyhetsoverføring);
telekommunikasjonstjenester, regnemaskinstyrt
overføring av data.
KL. 41: Utdannelse i forbindelse med utvikling og
utarbeidelse av programmer for databehandling.
KL. 42: Utvikling og utarbeidelse av programmer for
databehandling; rådgivning og organisasjon i forbindelse
med utvikling og utarbeidelse av programmer for
databehandling, inklusive rådgivning og forberedelse for
bruk av nye kommunikasjonsteknikker; pleie og
vedlikehold av datamaskinprogrammer.

(300) Prioritet: EM, 01.04.96, 114652

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197892 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19967993 (220) Inn dato: 10.12.1996

(540)

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

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Spiseis, iskrem, sorbet, is (naturlig eller
kunstig); frosne konfektyrer; preparater til fremstilling av
de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197893 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19970120 (220) Inn dato: 06.01.1997

(540)

(730) Innehaver: AJ Produkter i Hyltebruk AB,
Hyltebruk, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Fylte førstehjelpsskrin og -kofferter;
farmasøytiske og hygieniske preparater; plaster og
forbindingsstoffer.
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; byggestillaser av metall;
lastepaller av metall; transportpaller av metall; skåter av
metall; rørholdere og -klemmer av metall;
svømmebassenger av metall; sprøytemalingsbokser av
metall; stakitt av metall; stiger av metall; metallstolper,
metallstolper for kraftledninger; bygningskonstruksjoner
av metall; takrenner av metall.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
redskap og tilbehør for redskapsbærere, for traktorer og
andre kjøretøyer, redskap og tilbehør for redskapsbærere,
for traktorer og andre kjøretøyer, nemlig ploger,
snøfresere, snøfreserblader og snørydningsredskaper,
redskap, maskiner og tilbehør for børsting av gater og
veier samt for gressklippere; gravemaskiner, maskinelle
graveredskaper, laste- og losseapparater for gods;
løfteanordninger, løfteanordninger for trucker, lastebiler
og vogner, løfteapparater, vinsjer; betongblandere
(maskiner); boremaskiner; donkrafter (maskiner);
mekaniske hammere og trykkluftshammere samt
hammere (maskindeler); elektriske håndbor; mekanisk
drevet håndverktøy; heiser; høvelmaskiner; lasteramper;
maskiner for maling; sprøytepistoler for maling; sikter og
sikteinstallasjoner (maskiner eller maskindeler);
dreiebenker (maskiner); elektriske sveisemaskiner;
tøysentrifuger; trykkluftshammere, -pumper, -motorer og
-maskiner; trykkluftspistoler for strengsprøyting av
mastiks og andre tetningsmidler; gressklippere
(maskiner); etiketterings- og emballeringsmaskiner.
KL. 9: Fotografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering og livredning; apparater for innspilling,
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske
akkumulatorer; brannalarmer; elektriske sveiseapparater;
fjernkontrollapparater; elektriske installasjoner for
fjernkontroll av industrielle funksjoner;

beskyttelseshjelmer; elektriske kabler; elektriske
alarmklokker; signalklokker; elektriske kontrollbord og -
paneler; elektriske koblinger og koblingsbokser;
elektriske loddekolber og loddeapparater;
elektrisitetsmålere; måleinstrumenter og -redskaper;
presisjonsmåleapparater; vekter og presisjonsvekter;
beskyttelsesnett mot ulykker; beskyttelsesanordninger
mot ulykker for personlig bruk; beskyttelsesklær mot
skader, bestråling og ild; beskyttelsesmasker;
sikkerhetspresenninger; sikkerhetsseler (ikke for
kjøretøyer og ikke som sportsutstyr); elektriske
transformatorer; tommestokker; elektriske tennapparater
for fjernstyrt tenning; varselklokker; varsellys (blinklys);
varselstrekanter, varselstrekanter for kjøretøyer; vatere;
vinkelmålingsinstrumenter; elektriske
overvåkingsapparater; overvåkingsprogrammer
(dataprogrammer); dataprogrammer.
KL. 10: Hørselsvern, høreapparater, hørerør, ørepropper.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lamper;
lommelykter.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; traktorer, motorer for landkjøretøyer;
koblingsanordninger foran kjøretøyer; kjerrer, vogner,
godsvogner, tippevogner, slepevogner;
rengjøringsvogner; søppelbiler, sekkekjerrer;
tippeanordninger og tippeplan for lastebiler og
lastevogner; batteridrevne transportkjøretøyer; elektriske
kjøretøyer; trehjulssykler; sykler.
KL. 16: Trykksaker, kataloger, trykte publikasjoner,
tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); manualer, håndbøker; bokser og esker for
oppbevaring; innpakningsmateriell; tape; papp- og
papiresker; bager (omslag, poser) av papir eller plast
(emballasje); selvklebende etiketter og overføringsbilder;
håndetikeringsredskaper; brevpresser, brevåpnere;
papirlommetørklær; hullemaskiner; heftemaskiner;
hefteklemmer; heftestifter, stifter; varer av kartong; tape
og lim for kontor- og husholdningsformål; mapper;
skrivesaker; skriveunderlegg; tavler, sorte tavler, hvite
tavler.
KL. 20: Møbler, speil, rammer for bilder; arbeidsbenker;
trebokker (møbeldeler); metallbord; finsnekkerarbeider i
form av møbler og innredninger; høvelbenker, ikke av
metall; transport- og lastepaller, ikke av metall; stiger av
tre eller plast; beholdere, ikke av metall, for oppbevaring,
transport og innpakking; esker, futteraler og etuier av tre
eller plast; hyller (møbeldeler); hyller for dokumentskap;
skap for kontormateriell; oppbevaringsskap, arkivskap;
lagerhyller; klesstativ; kleshengere (møbler); kleshengere;
kontormøbler; medisinskap; leddhjul, ikke av metall, for
møbler; paraplystativ; innendørs persienner; stativer
(møbler); traller, ikke av metall, sittebenker; klesskap.
KL. 21: Rengjøringsredskaper, mopper,
rengjøringskluter, vaskekluter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sko; luer; hansker.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale);
veggbekledninger, ikke av tekstilmateriale;
teppebeskyttere; skrapematter, dørmatter, tørkematter,
arbeidsmatter, luftputematter, arbeidsplassmatter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
utdeling av vareprøver; import- og eksportagenturer;
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konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester vedrørende
forretnings- og bedriftsvirksomhet; informasjonstjenester
vedrørende bedrifter, forretninger og reklame;
kundeinformasjon ved salg av løsøre; innmating,
bearbeiding, kontroll, lagring og/eller opphenting av
opplysninger i databaser; bearbeiding og/eller kontroll av
datorisert informasjon; lagring og/eller innhenting av
datorisert informasjon; datorisert data-, database-, fil- og
registreringsbehandling; datorisert lagring og innhenting
av forretningsinformasjon; organisering av messer og
utstillinger for handels- og reklameformål; utgivelse og
utdeling av trykksaker (annonser og reklame);
markedsføring av varer i form av postordre; utarbeidelse
av annonser og reklame for markedsføring og
presentasjon av varer og tjenester via internasjonale
datanettverk, TV-utsendelser eller andre media.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom; betalings- og
kredittkorttjenester; elektronisk overføring av penger.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
kontormaskiner og kontorutstyr.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tele-, data- og
radiokommunikasjon; elektronisk post.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; magasinering; vareleveranser, befraktning;
transportbyråer; utsendelse av varer via postordre.

(300) Prioritet: SE, 08.07.96, 1996-06572

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197894 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19970121 (220) Inn dato: 06.01.1997

(540)

OJEGA
(730) Innehaver: AJ Produkter i Hyltebruk AB,
Hyltebruk, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Fylte førstehjelpsskrin og -kofferter;
farmasøytiske og hygieniske preparater; plaster og
forbindingsstoffer.
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; byggestillaser av metall;
lastepaller av metall; transportpaller av metall; skåter av
metall; rørholdere og -klemmer av metall;
svømmebassenger av metall; sprøytemalingsbokser av
metall; stakitt av metall; stiger av metall; metallstolper,
metallstolper for kraftledninger; bygningskonstruksjoner
av metall; takrenner av metall.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for

overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
redskap og tilbehør for redskapsbærere, for traktorer og
andre kjøretøyer, redskap og tilbehør for redskapsbærere,
for traktorer og andre kjøretøyer, nemlig ploger,
snøfresere, snøfreserblader og snørydningsredskaper,
redskap, maskiner og tilbehør for børsting av gater og
veier samt for gressklippere; gravemaskiner, maskinelle
graveredskaper, laste- og losseapparater for gods;
løfteanordninger, løfteanordninger for trucker, lastebiler
og vogner, løfteapparater, vinsjer; betongblandere
(maskiner) boremaskiner; donkrafter (maskiner);
mekaniske hammere og trykkluftshammere samt
hammere (maskindeler); elektriske håndbor; mekanisk
drevet håndverktøy; heiser; høvelmaskiner; lasteramper;
maskiner for maling; sprøytepistoler for maling; sikter og
sikteinstallasjoner (maskiner eller maskindeler);
dreiebenker (maskiner); elektriske sveisemaskiner;
tøysentrifuger; trykkluftshammere, -pumper, -motorer og
-maskiner; trykkluftspistoler for strengsprøyting av
mastiks og andre tetningsmidler; gressklippere
(maskiner); etiketterings- og emballeringsmaskiner.
KL. 9: Fotografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering og livredning; apparater for innspilling,
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske
akkumulatorer; brannalarmer; elektriske sveiseapparater;
fjernkontrollapparater; elektriske installasjoner for
fjernkontroll av industrielle funksjoner;
beskyttelseshjelmer; elektriske kabler; elektriske
alarmklokker; signalklokker; elektriske kontrollbord og -
paneler; elektriske koblinger og koblingsbokser;
elektriske loddekolber og loddeapparater;
elektrisitetsmålere; måleinstrumenter og -redskaper;
presisjonsmåleapparater; vekter og presisjonsvekter;
beskyttelsesnett mot ulykker; beskyttelsesanordninger
mot ulykker for personlig bruk; beskyttelsesklær mot
skader, bestråling og ild; beskyttelsesmasker;
sikkerhetspresenninger; sikkerhetsseler (ikke for
kjøretøyer og ikke som sportsutstyr); elektriske
transformatorer; tommestokker; elektriske tennapparater
for fjernstyrt tenning; varselklokker; varsellys (blinklys);
varselstrekanter, varselstrekanter for kjøretøyer; vatere;
vinkelmålingsinstrumenter; elektriske
overvåkingsapparater; overvåkingsprogrammer
(dataprogrammer); dataprogrammer.
KL. 10: Hørselsvern, høreapparater, hørerør, ørepropper.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lamper;
lommelykter.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; traktorer, motorer for landkjøretøyer;
koblingsanordninger for landkjøretøyer; kjerrer, vogner,
godsvogner, tippevogner, slepevogner;
rengjøringsvogner; søppelbiler, sekkekjerrer;
tippeanordninger og tippeplan for lastebiler og
lastevogner; batteridrevne transportkjøretøyer; elektriske
kjøretøyer; trehjulssykler; sykler.
KL. 16: Trykksaker, kataloger, trykte publikasjoner,
tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); manualer, håndbøker; bokser og esker for
oppbevaring; innpakningsmateriell; tape; papp- og
papiresker; bager (omslag, poser) av papir eller plast
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(emballasje); selvklebende etiketter og overføringsbilder;
håndetikeringsredskaper; brevpresser, brevåpnere;
papirlommetørklær; hullemaskiner; heftemaskiner;
hefteklemmer; heftestifter, stifter; varer av kartong; tape
og lim for kontor- og husholdningsformål; mapper;
skrivesaker; skriveunderlegg; tavler, sorte tavler, hvite
tavler.
KL. 20: Møbler, speil, rammer for bilder; arbeidsbenker;
trebokker (møbeldeler); metallbord; finsnekkerarbeider i
form av møbler og innredninger; høvelbenker, ikke av
metall; transport- og lastepaller, ikke av metall; stiger av
tre eller plast; beholdere, ikke av metall, for oppbevaring,
transport og innpakking; esker, futteraler og etuier av tre
eller plast; hyller (møbeldeler); hyller for dokumentskap;
skap for kontormateriell; oppbevaringsskap, arkivskap;
lagerhyller; klesstativ; kleshengere (møbler); kleshengere;
kontormøbler; medisinskap; leddhjul, ikke av metall, for
møbler; paraplystativ; innendørs persienner; stativer
(møbler); traller, ikke av metall, sittebenker; klesskap.
KL. 21: Rengjøringsredskaper, mopper,
rengjøringskluter, vaskekluter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sko; luer; hansker.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale);
veggbekledninger, ikke av tekstilmateriale;
teppebeskyttere; skrapematter, dørmatter, tørkematter,
arbeidsmatter, luftputematter, arbeidsplassmatter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
utdeling av vareprøver; import- og eksportagenturer;
konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester vedrørende
forretnings- og bedriftsvirksomhet; informasjonstjenester
vedrørende bedrifter, forretninger og reklame;
kundeinformasjon ved salg av løsøre; innmating,
bearbeiding, kontroll, lagring og/eller opphenting av
opplysninger i databaser; bearbeiding og/eller kontroll av
datorisert informasjon; lagring og/eller innhenting av
datorisert informasjon; datorisert data-, database-, fil- og
registreringsbehandling; datorisert lagring og innhenting
av forretningsinformasjon; organisering av messer og
utstillinger for handels- og reklameformål; utgivelse og
utdeling av trykksaker (annonser og reklame);
markedsføring av varer i form av postordre; utarbeidelse
av annonser og reklame for markedsføring og
presentasjon av varer og tjenester via internasjonale
datanettverk, TV-utsendelser eller andre media.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom; betalings- og
kredittkorttjenester; elektronisk overføring av penger.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
kontormaskiner og kontorutstyr.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tele-, data- og
radiokommunikasjon; elektronisk post.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; magasinering; vareleveranser, befraktning;
transportbyråer; utsendelse av varer via postordre.

 (300) Prioritet: SE, 08.07.96, 1996-06571

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197895 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19970380 (220) Inn dato: 15.01.1997

(540)

NEXTRA
(730) Innehaver: Telenor Nextel AS, Postboks 405,
1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere;
modemer; mobiltelefoner; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; datamaskinprogrammer; datamaskin-
programvare; datamaskindata; publikasjoner gjennom
elektroniske midler; CD ROM; kompakt plater; optiske
plater;datamaskinkassetter; datamaskindisketter og -bånd;
datamaskinbaserte media for lagring av informasjon,
data, signaler, bilder og lyd; maskinleselige media,
datamaskinperiferiutstyr.
KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretnings-
ledelse samt bistand for ledelse av handels- eller
industribedrifter i forbindelse med elektronisk post-
overføring, telekommunikasjon, kommunikasjon ved
dataterminaler, overføring av bedskjeder og bilder samt
med telefonisk kommunikasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av
beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk
postoverføring.
KL. 41: Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i
forbindelse med anvendelsen av elektronisk
postoverføring, telekommunikasjon, kommunikasjon ved
dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder samt
med telefonisk kommunikasjon.
KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser, faglige konsultasjoner (ikke om
forretninger); tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197896 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19970973 (220) Inn dato: 05.02.1997

(540)

ROYAL SALUTE
(730) Innehaver: Chivas Brothers Ltd, Paisley,
Skottland, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197897 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19971649 (220) Inn dato: 27.02.1997

(540)

TI-FRAME
(730) Innehaver: Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7003, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgisk innretning i form av
fikseringsimplantat i ryggraden.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197898 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19971651 (220) Inn dato: 27.02.1997

(540)

AMIETOL
(730) Innehaver: ICI France SA, F-92142 Clamart
Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industriell bruk,
aminoetanoler og deres derivater.
KL. 2: Aminoetanoler og deres derivater for bruk i blekk
og overflate-belegningsmidler.
KL. 5: Aminoetanoler og derivater for farmasøytisk
bruk, nemlig til bruk i lokalbedøvelse og til anti-
histaminprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197899 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19971864 (220) Inn dato: 05.03.1997

(540)

MULTIKOMPONENT
(730) Innehaver: Arrow Electronics Inc, Melville, NY
11747, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Telemarkedsføring.
KL. 39: Distribusjonstjenester for elektroniske deler og
komponenter og datamaskiner og systemprodukter.
KL. 42: Kvalitetskontroll og sikringstjenester som
omfatter retesting av elektroniske komponeneter for å
sikre at disse tilfredsstiller produsentens spesifikasjoner;
profesjonelle tekniske tjenester som involverer
konsultasjoner, rådgivningstjenester vedrørende teknisk
utstyr og ingeniørutstyr samt design, ledelse,
administrasjon og forvaltning av disse tjenester, samt
listeføring av disse tjenester og nevnte utstyr med det
formål å redusere tiden det tar for en kunde å komme på
markedet, samt redusere kostnader og å forbedre
konkurranseevnen; tekniske konsulteringer innenfor
datamaskin og elektroniske område, produkttesting.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197900 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19972106 (220) Inn dato: 13.03.1997

(540)

(730) Innehaver: Thomson multimedia SA, 46, Quai
Alphonse Le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, fotografiske og kinematografiske
apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser);
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; radio
og fjernsynsmottakere, kryptograferingssystemer;
fjernsynskameraer; magnetoskoper, apparatur og tilbehør
til kassetter og videokassetter; elektroniske komponenter;
katoderør og katoder, avbøyningsspoler; plater og
magnetiske bånd (innspilte og uinnspilte);
fokuseringskretser, radioelektriske antenner; deler og
komponenter til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer
(ikke opptatt i andre klasser); kort og papirbånd for
opptak av dataprogrammer, ark og papirbaner for
printere; trykksaker, aviser, bøker, tidsskrifter,
bokbindingsmaterialer; skrivemaskiner, typografiske
typer; instruksjonsmateriell (unntatt apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; faglige
konsultasjoner om forretninger; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; fjernsyns og radio
annonsevirksomhet; fjernsyns og radio
reklamevirksomhet; dokumentkopiering.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197901 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19973213 (220) Inn dato: 22.04.1997

(540)

(730) Innehaver: Partek Corp, SF-21600 Parainen, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; substrater, gjødningsmidler,
jordforbedringsmidler, mineraler, ildslukningsmidler,

preparater og midler for herding og lodding, garvestoffer,
bindemidler (klebemidler) til industrielle formål.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; containere
av metall for transport og lagring; ankere, ambolter,
bygningsmaterialer av metall; skinner og andre materialer
av metall for jernbanespor; kjeder (unntatt traktorbelter
for kjøretøyer); ledninger og kabler (ikke-elektriske); rør
og slanger av metall, stålkuler, spikre og skruer, varer av
uedelt metall; malm.
KL. 7: Maskiner og apparater for bygningsindustrien og
for fremstilling av bygningsmaterialer; maskiner og utstyr
for støping av betongelementer, utstyr for avhendelse av
avfall, hydraulisk energiutstyr, utstyr for flytting av
containere og utskiftbare kjøretøyplattformer,
gruveutstyr, heiseinnretninger; innretninger for
sentralisert smøring av maskiner.
KL. 11: Utstyr og apparater for rensing av væsker; utstyr
og apparater og rensing av væsker, nemlig for
vannrensing.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet, utskiftbare kjøretøyplattformer,
kjøretøychassis og deler og tilbehør dertil; gear (drivverk)
for landkjøretøyer, kjøretøyer for transport og behandling
av avfall og gjenvinning av materiale; deler og tilbehør
for ovennevnte varer.
KL. 17: Paknings-, tetnings- og isolasjonsmateriale samt
halvfabrikata av plast for andre industrier enn for den
elektriske industri, fugekitt for leddforbindelser og kitt
(tetningsmiddel).
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall),
nivellerings- og fullføringsmørtel, bygningsplater,
prefabrikkerte bygningselementer med en trekjerne eller
en kjerne av lettmateriale og dekket med bygningsbord
eller tynnblikk; taktegl og bekledning; takplater,
betongelementer, inner- og ytterrivningsbord; keramiske
plater; betongpiper; basis bygningsmaterialer, nemlig
sement, tegl, kalk, grus, sand, singel, stein, gips og
bygningsmørtel; prefabrikkerte, transportable og
demonterbare hus samt prestøpte betongelementer og
prefabrikkerte bygningselementer av andre
mineralstoffer.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet: FI, 23.10.96, 4365/96

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197902 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19974249 (220) Inn dato: 30.05.1997

(540)

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

(730) Innehaver: Teamwork Textiles AS, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197903 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19975011 (220) Inn dato: 24.06.1997

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Sulaiman A. Al-Rajhi & Sons’ Co,
Riyadh, 11475, SA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre; kjøttekstrakter;
kyllingburgere; hakkekjøtt; pølser; konserverte, tørrete og
kokte frukter og grønnsaker; syltetøy av alle slag; melk
og andre meieriprodukter; spiselige oljer og fett;
hermetiske matvarer og pickles.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197904 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19977442 (220) Inn dato: 15.09.1997

(540)

MENTAL IMAGES
(730) Innehaver: Mental Images GmbH & Co KG,
Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsapparater og programvare;
dataprogramvare for grafikk, grafisk manipulasjon,
grafiske operasjoner, bildegjengivelse; datagrafikk-kort;
dataprogramvareprodukter for utførelse av datagrafiske
operasjoner herunder bildegjengivelse sammen med
instruksjonsmanualer og dokumentasjon solgt hermed
som en enhet; deler, utstyr og tilbehør til alle forannevnte
varer.
KL. 16: Bøker og manualer (håndbøker),
instruksjonsmanualer; alle forannevnte varer i forbindelse
med datamaskiner, datagrafikk, bildefremkalling og
manipulasjon ved datamaskiner.

(300) Prioritet: US, 20.03.97, 75/271,121
US, 20.03.97, 75/271,120

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 05.07.1999 - 27/99

17

(111) Reg. nr.: 197905 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19977443 (220) Inn dato: 15.09.1997

(540)

PHENOMENON
CREATOR

(730) Innehaver: Mental Images GmbH & Co KG,
Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsapparater og programvare;
dataprogramvare for grafikk, grafisk manipulasjon,
grafiske operasjoner, bildegjengivelse; datagrafikk-kort;
dataprogramvareprodukter for utførelse av datagrafiske
operasjoner herunder bildegjengivelse sammen med
instruksjonsmanualer og dokumentasjon solgt hermed
som en enhet; deler, utstyr og tilbehør til alle forannevnte
varer.
KL. 16: Bøker og manualer (håndbøker),
instruksjonsmanualer; alle forannevnte varer i forbindelse
med datamaskiner, datagrafikk, bildefremkalling og
manipulasjon ved datamaskiner.

(300) Prioritet: US, 02.07.97, 75/334,226
US, 02.07.97, 75/334,225

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197906 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19978144 (220) Inn dato: 06.10.1997

(540)

OFTAPINEX
(730) Innehaver: Santen OY, Tampere, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Øyelegemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197907 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19979248 (220) Inn dato: 04.11.1997

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Mag Instrument Inc, Ontario, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197908 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19979249 (220) Inn dato: 04.11.1997

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Mag Instrument Inc, Ontario, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197909 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19979250 (220) Inn dato: 04.11.1997

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Mag Instrument Inc, Ontario, CA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197910 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199710353 (220) Inn dato: 09.12.1997

(540)

(730) Innehaver: TransportOnline AS, Postboks 280
Alnabru, 0614 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radio og elektronisk lokaliseringsutstyr for
lokalisering av motorkjøretøyer, last og fraktgods; deler
og tilbehør til forannevnte varer.
KL. 35: Lokalisering av motorkjøretøyer, last og
fraktgods ved hjelp av datamaskiner.
KL. 42: Radio og elektronisk lokaliserings-,
overvåknings- og kontrolltjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197911 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199801409 (220) Inn dato: 16.02.1998

(540)

ANNIKKIS
(730) Innehaver: Saarioinen OY, SF-33101
Tammerfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker; spiselige geléer, marmelade, syltetøy,
kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett; hamburgere; kjøtt-, fiske-, og grønnsaksretter, -
puddinger og -anretninger; kjøtt-, fiske-, vegetariske og
pastaretter og -anretninger samt dypfryste halvferdige
retter; kyllingprodukter; supper; kjøtt- og
påleggsprodukter; ferske kjøttprodukter; tilberedte
kjøttprodukter; pølser; grønnsakskonserver; dypfryste
grønnsaker; salater; majones- og ferske salater.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk, søtsaker og konditorkaker, konfektyrer, spiseis;
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til
husholdningsbruk, sennep, krydderier; eddik, naturlig og
kunstig is; pizza, piroger, kjøttpiroger, karelske piroger;
hamburgere; lapper; kjøtt-, fiske-, vegetariske og
pastaretter og -anretninger samt dypfryste halvferdige
retter; sauseretter; supper; desserter; salatdressinger;
krydder-, grill-, og ferdigsauser; majonessalater.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
levende bløtdyr og skalldyr; friske frukter og grønnsaker;
frø og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler til dyr; malt; majones- og ferske salater.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 05.07.1999 - 27/99

19

(111) Reg. nr.: 197912 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199802086 (220) Inn dato: 05.03.1998

(540)

WEBTRUST
(730) Innehaver: American Institute of Certified Public
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York,
NY 10036-8775, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer software brukt i et
system for sertifisering vedrørende oppfyllelse av
stardardene for ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk.
KL. 16: Publikasjoner; publikasjoner, nemlig bøker,
brosjyrer og manualer relatert til sertifisering vedrørende
oppfyllelse av standardene for ansvarlighet,
konfidensialitet og vederheftighet på det globale
datanettverk.
KL. 35: Regnskapstjenester; regnskapstjenester, nemlig
sertifisering vedrørende oppfyllelse av standardene for
ansvarlighet, konfidensialitet og vederheftighet på det
globale datanettverk.
KL. 42: Tjenester tilbudt av organisasjoner; tjenester
tilbudt av organisasjoner, nemlig opprettelse av
standarder vedrørende ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk og ledelse av
et program for sertifisering vedrørende oppfyllelse av
standardene for ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk.

(300) Prioritet: US, 12.09.97, 75/356265

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197913 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199802279 (220) Inn dato: 12.03.1998

(540)

VIZIO
(730) Innehaver: Movado Watch Company SA,
Grenchen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Armbåndsur, urskiver, urkasser, edle stener,
halsbånd, armbånd, ringer, ørepynt, øreringer,
smykkeanheng.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197914 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199802420 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

KINGSTON
(730) Innehaver: Kingston Technology Corp, 17600
Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Minneutvidelseskort, minneutvidelsesmoduler og
-brikker, mikroprosessorer, oppgraderingskort, bærbare
diskdrivverk, bærbare båndlagringsminne, CD-ROM
drivverk, chassis for bærbare diskdrivverk, chassis for
bærbare minnelager, lokalnettverkskort til
sammenkobling av personlige datamaskiner i et nettverk,
Ethernet sammenkoblingsenheter for sammenkobling av
personlige datamaskiner i et nettverk, og computer
software for sammenkobling av personlige computere i et
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197915 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199802427 (220) Inn dato: 19.03.1998

(540)

(730) Innehaver: SAS Royal Hotel AS, Postboks 460,
4002 Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restaurantdrift og bardrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197916 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199802713 (220) Inn dato: 24.03.1998

(540)

GLOBAL SPIRIT
(730) Innehaver: Matas A/S, Rørmosevej 1, DK-3450
Allerød, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske
preparater, hårvann, tannpleiemidler.
KL. 5: Terapeutiske og medisinske badepreparater,
badesalter til medisinske formål, balsam til medisinske
formål, midler mot fottranspirasjon, glyserin til
medisinske formål, farmasøytiske preparater til hudpleie,
midler mot hård hud, kamfer og kamferolje til medisinsk
bruk, liktornmidler, liktornringer, lotion for medisinsk og
veterinært bruk, medisinske oljer, pomader til medisinske
formål, farmasøytiske preparater mot flass, rensemidler til
medisinsk bruk, salver til farmasøytiske formål,
badeslamslut, farmasøytiske preparater og salver mot
solforbrenning, blodstillende alunstifter, legemidler mot
transpirasjon, sjøvann for medisinsk bading, vaselin til
medisinske formål, øyevann, plaster og
forbindingsstoffer, materialer til tannplombering og til
tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter, sopp- og
ugressdrepende midler.
KL. 21: Kammer, svamper, børster,
børstebindermaterialer til personlig pleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197917 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803012 (220) Inn dato: 02.04.1998

(540)

(730) Innehaver: Wall Data Inc, Kirkland, WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software; dataprogrammer innregistrert på
databærere.
KL. 42: EDB-programmering; teknisk og faglig
rådgivningsvirksomhet og produktstøttevirksomhet
tilknyttet dataområdet.

(300) Prioritet: US, 12.01.98, 75/416,889

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197918 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803101 (220) Inn dato: 07.04.1998

(540)

JENTENE PÅ TUR
(730) Innehaver: TV 2 AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer.
KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer).
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,
datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer (innregistrerte på databærere);
brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
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KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning; lamper
for belysning; lampetter; lampeskjermer; deler og tilbehør
til alle forannevnte varer.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell, plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte
varer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer 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;
soveposer for camping; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer, porselen
og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster; brosjer; brystnåler; spenner (klestilbehør),
hårspenner, skospenner, beltespenner, spenner for klær;
jakkemerker (buttons); kunstig hår; løshår; løsskjegg;
kunstige barter; hårfletter; hårbånd; nåler for hårkrølling;
hårnett; hårnåler; hårpynt (dekorativ); kunstig frukt;
startnummer for idrettsformål og for konkurranseformål.
KL. 27: Tepper, ryer og matter; tapeter (ikke av
tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
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; nøtter
(preparerte); preparerte peanøtter; potetchips; potetskiver.
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; chips (kornprodukt); cornflakes;
kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker,
sjokoladebaserte drikker, kaffedrikker, kakaodrikker,
sjokoladedrikker; peanøtter (konditorvarer); pizzaer;
popcorn; karameller (godterier); lakris (søtsaker);
pastiller (sukkertøy); sjokolade; sukkertøy; søtsaker;
kjeks.

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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester
(for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon;
informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger;
kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk
meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post
og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner;
personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon;
radiokringkasting; radiosendinger; sending av
fjernsynsprogram; sending av radioprogram;
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon;
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon;
telegraftjenester; telegramekspedering;
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av
overføringsapparater for beskjeder.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av
kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie
av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker;
utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og
lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram;
filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell
forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på
videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter;
fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester
(trykk); litografisk trykking; meteorologisk
informasjonstjeneste; moteinformasjon;
nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger;
oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av
tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking;
silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser.
(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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 (111) Reg. nr.: 197919 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803211 (220) Inn dato: 16.04.1998

(540)

CPA WEBTRUST
(730) Innehaver: American Institute of Certified Public
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York,
NY 10036-8775, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer software brukt i et
system for sertifisering vedrørende oppfyllelse av
standardene for ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk.
KL. 16: Publikasjoner; publikasjoner, nemlig bøker,
brosjyrer og manualer relatert til sertifisering vedrørende
oppfyllelse av standardene for ansvarlighet,
konfidensialitet og vederheftighet på det globale
datanettverk.
KL. 35: Regnskapstjenester; regnskapstjenester, nemlig
sertifisering vedrørende oppfyllelse av standardene for
ansvarlighet, konfidensialitet og vederheftighet på det
globale datanettverk.
KL. 42: Tjenester tilbudt av organisasjoner; tjenester
tilbudt av organisasjoner, nemlig opprettelse av
standarder vedrørende ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk og ledelse av
et program for sertifisering vedrørende oppfyllelse av
standardene for ansvarlighet, konfidensialitet og
vederheftighet på det globale datanettverk.

(300) Prioritet: US, 05.11.97, 75/385,586

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197920 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803521 (220) Inn dato: 27.04.1998

(540)

(730) Innehaver: Armature Ltd, Enterprise House, One
Apex View, Leeds, LS11 9BH, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater,
magnetiske plater for opptak og avspilling av bilder, lyd
og data; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; computere, programvare for computere.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer. .
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
strategiske rådgivningstjenester i forbindelse med
detaljhandel; logistikk, tjenester i forbindelse med
varehandel og forretningsmessig konsulenttjenester knytt
til drift av handelsbedrifter; prosjektrådgivning og -
ledelse samt rådgivning knyttet til implementering av
systemer og rutiner .
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Computer programmering; rådgivning,
konsulenttjenester og informasjonstjenester i forbindelse
med computer hardware, computer software og computer
applikasjoner; tekniske konsulenttjenester knyttet til
stormaskiner; rådgivningstjenester knyttet til Edb-
arkitektur i forbindelse med handelsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197921 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803983 (220) Inn dato: 07.05.1998

(540)

AKER MARITIME
(730) Innehaver: Aker Maritime ASA, 0124 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall,
metallrør, brønnrør av metall for oljebrønner, deler og
komponenter til forannevnte varer; ikke-elektriske kabler
og -tråd av metall (uedelt); metallrør, varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplattformer,
flytende olje og gassproduserende installasjoner, bore-
skip samt deler og komponenter til forannevnte varer;
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer).
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for overforing og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; båter, skip, samt deler og
komponenter til forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, faglige
konsultasjoner (ikke om forretninger),
ingeniørvirksomhet (ekspertise), EDB-programmering,
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; teknisk konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197922 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199806238 (220) Inn dato: 10.07.1998

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål,
nemlig råstoffer og hjelpemidler for fremstilling og
bearbeiding av kunststoffer, kunststoffer i rå tilstand (i
form av pulver, granulater, pasta, væsker).
KL. 17: Halvfabrikata og isoleringsmidler fremstilt av
kunststoffer (i form av plater, stenger, blokker, formede
deler, rør).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197923 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199806821 (220) Inn dato: 29.07.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Issa Mohammad Sharaf, Løwstad,
Hellerudsletta, 2013 Skjetten, NO

(740,750) Fullmektig: Sverre O. Simonsen,
Dronningensgt. 26, 0154 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197924 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199807189 (220) Inn dato: 12.08.1998

(540)

V DOLLS
(730) Innehaver: David Kevin Gower, Manor House,
Brunel Road, Brunel Industrial Estate, Newton Abbot,
Devon TQ12 4PB, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, skinn; bagasjeartikler som skuldervesker og
vadsekker for bagasje, store og små kofferter;
ryggsekker, skolesekker; bager, håndvesker, rumpetasker
(waistbag), lommebøker, nøkkeletuier og nøkkelring-
merkelapp/hempe av lær/plast, vesker, reisevesker,
sportsbager, bager for brett; bager for surfebrett;
dokumentmapper.
KL. 25: Klær inkludert badetøy, fottøy og hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197925 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199807452 (220) Inn dato: 19.08.1998

(540)

PARWELD
(730) Innehaver: Parweld Ltd, Bewdley, Worcestershire,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Sveisemaskiner, elektriske; sveiseapparater, gass;
sveiseutstyr nemlig gassdyser, endeadaptere,
kontaktender, håndtak, koaksiale slanger, foringsrør,
brennere, krager, krageenheter, gasslenser, keramiske
begre, kappespisser, skjermkopper; sveisebrennere samt
deres deler og tilbehør.
KL. 9: Sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder;
strømførende rør, kabelenheter, deres deler og tilbehør.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197926 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199807712 (220) Inn dato: 31.08.1998

(540)

(730) Innehaver: InterNorService ANS v/Roy Askvik &
Torgeir Markhus, Postboks 4398, 5028 Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, kontroll, optiske apparater og
instrumenter til kontroll, livredning og undervisning,
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder, presisjonsverktøy for servicehjelp for sportslige,
hjemme- og yrkesaktiviteter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197927 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808076 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

HUGHES
(730) Innehaver: Hughes Electronics Corp, El Segundo,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Fremdriftsenheter og maskiner til bruk i
forbindelse med fremdrift og manøvrering av
romkjøretøyer, luftkjøretøyer, satellitter, rom- og
luftfartsutstyr.
KL. 11: Solfangere; lys for kjøretøyer.
KL. 37: Installasjon og service av utstyr for
databehandling og telekommunikasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, tilveiebringe
tilgang til et globalt informasjonsnettverk.
KL. 41: Underholdningstjenester, inkludert betal-TV-
tjenester, produksjon av underholdning, og undervisning
og opplæringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197928 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808225 (220) Inn dato: 16.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Den norske Bank ASA, Postboks 1171
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester,
vitenskapelig og industriell forskning, edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197929 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808226 (220) Inn dato: 16.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Den norske Bank ASA, Postboks 1171
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester,
vitenskapelig og industriell forskning, edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197930 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808227 (220) Inn dato: 16.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Den norske Bank ASA, Postboks 1171
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester,
vitenskapelig og industriell forskning, edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

 (111) Reg. nr.: 197931 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808228 (220) Inn dato: 16.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Den norske Bank ASA, Postboks 1171
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester,
vitenskapelig og industriell forskning, edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197932 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808593 (220) Inn dato: 23.09.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(730) Innehaver: Krisetelefonen for Menn, Postboks 601
Sentrum, 0102 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tjenester utført av foreninger for deres egene
medlemmer i form av rådgivning, informasjon, faglige
konsultasjoner, helsetjenester og juridisk bistand.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197933 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199803100 (220) Inn dato: 07.04.1998

(540)

GUTTA PÅ TUR
(730) Innehaver: TV 2 AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer.
KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer).
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,
datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer (innregistrerte på databærere);
brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning; lamper
for belysning; lampetter; lampeskjermer; deler og tilbehør
til alle forannevnte varer.

KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte
varer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer 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;
soveposer for camping; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer, porselen
og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster; brosjer; brystnåler; spenner (klestilbehør),
hårspenner, skospenner, beltespenner, spenner for klær;
jakkemerker (buttons); kunstig hår; løshår; løsskjegg;
kunstige barter; hårfletter; hårbånd; nåler for hårkrølling;
hårnett; hårnåler; hårpynt (dekorativ); kunstig frukt;
startnummer for idrettsformål og for konkurranseformål.
KL. 27: Tepper, ryer og matter; tapeter (ikke av
tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
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; nøtter
(preparerte); preparerte peanøtter; potetchips; potetskiver.
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; chips (kornprodukt); cornflakes;
kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker,
sjokoladebaserte drikker, kaffedrikker, kakaodrikker,
sjokoladedrikker; peanøtter (konditorvarer); pizzaer;
popcorn; karameller (godterier); lakris (søtsaker);
pastiller (sukkertøy); sjokolade; sukkertøy; søtsaker;
kjeks.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
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KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester
(for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon;
informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger;
kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk
meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post
og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner;
personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon;
radiokringkasting; radiosendinger; sending av
fjernsynsprogram, sending av radioprogram;
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon;
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon;
telegraftjenester; telegramekspedering;
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av
overføringsapparater for beskjeder.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av
kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie
av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker;
utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og
lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram;
filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell
forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på
videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter;
fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester
(trykk); litografisk trykking; meteorologisk
informasjonstjeneste; moteinformasjon;
nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger;
oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av
tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking;
silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197934 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 19961542 (220) Inn dato: 07.03.1996

(540)

(730) Innehaver: Constructor Group AS, Hensmoen,
3500 Hønefoss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Sikkerhetsskap og -skrin.
KL. 7: Kraner og heiser for lagring i form av truckheiser,
heisekraner, vareheiser og vognheiser.
KL. 20: Kontormøbler, nemlig reoler, skap og arkivskap.
KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker, rådgivning
om organisasjon og forretningsledelse.
KL. 39: Utleie av lagerplass, lagring,
lagringsinformasjon samt transport og
befraktningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197935 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808835 (220) Inn dato: 02.10.1998

(540)

(730) Innehaver: Zett Media AS, Trondheimsveien 184,
0502 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS v/Espen Juul
Haugan, Postboks 96, 1301 Sandvika

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering herunder internettjenester,
interaktive produksjoner, digitalisering og
vektoriseringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197936 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808836 (220) Inn dato: 02.10.1998

(540)

Z MEDIA
(730) Innehaver: Zett Media AS, Trondheimsveien 184,
0502 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS v/Espen Juul
Haugan, Postboks 96, 1301 Sandvika

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering herunder internettjenester,
interaktive produksjoner, digitalisering og
vektoriseringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197937 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199808865 (220) Inn dato: 05.10.1998

(540)

APOLLO
(730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover
Street, Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Skrivere, faksmaskiner, digitale kameraer og
skannere.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197938 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199809335 (220) Inn dato: 20.10.1998

(540)

(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, preparater for kropps- og skjønnhetspleie,
renseservietter av papir og/eller bomull impregnert med
rensende og/eller kosmetisk lotions.
KL. 5: Hygieniske preparater, servietter impregnert med
medisinske eller desinfiserende lotions, fuktige
renseservietter for hygienisk bruk, desinfeksjonsmidler.
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; bleier.
KL. 41: Organisering og ledelse av praktiske seminarer,
seminarer, kongresser, serier av leksjoner og individuelle
leksjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197939 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199809662 (220) Inn dato: 28.10.1998

(540)

G-NIC
(730) Innehaver: Packet Engines (WA) Inc, P.O. Box
14497, Spokane, WA 99214-0497, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Gigabyte grensesnittkort for Ethernet nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197940 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199809811 (220) Inn dato: 04.11.1998

(540)

BRAND INSIGHT
(730) Innehaver: Freedback AS Research & Consulting,
Rådhusgt 7B, 0151 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197941 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199809816 (220) Inn dato: 04.11.1998

(540)

(730) Innehaver: KG Blume 2000 Blummen-
Handelsgesellschaft mbh & Co, Gutenbergring 53, D-
22848 Norderstedt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Frø og såvarer, blomsterløker, -knoller og -
svibler, naturlige planter, naturlige blomster og avskårne
blomster.

(300) Prioritet: DE, 06.05.98, 398 25 167.3/31

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197942 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199809817 (220) Inn dato: 04.11.1998

(540)

BLOOMIA
(730) Innehaver: KG Blume 2000 Blummen-
Handelsgesellschaft mbh & Co, Gutenbergring 53, D-
22848 Norderstedt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Frø og såvarer, blomsterløker, -knoller og -
svibler, naturlige planter, naturlige blomster og avskårne
blomster.

(300) Prioritet: DE, 21.08.98, 398 47 658.6/31

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197943 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199810299 (220) Inn dato: 12.11.1998

(540)

DUAFLEX
(730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International
BV, NL-6824 BM Arnhem, NL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197944 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199810723 (220) Inn dato: 23.11.1998

(540)

SISSEL
(730) Innehaver: Stageway AS, Skuteviksbodene 11,
5035 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Grammofonplater, CD-plater, kassettbånd,
videobånd og dermed likeartede varer for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197945 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199810983 (220) Inn dato: 27.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Unil AL, Postboks 72 Sentrum, 0101
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Amund Fougner, Postboks 471
Sentrum, 0105 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197946 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811180 (220) Inn dato: 03.12.1998

(540)

(730) Innehaver: MIB Marketing AB, Box 16, S-761 21
Rimbo, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser og lakker; ubearbeidet naturlig
harpiks; metall i form av folie og pulver for malere,
dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 16: Trykksaker; klebemidler for papirvarer og til
husholdningsbruk; kontorrekvisita (ikke møbler);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 17: Plast i halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197947 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811234 (220) Inn dato: 04.12.1998

(540)

NOGA-STAR
(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197948 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811257 (220) Inn dato: 07.12.1998

(540)

DANONE
(730) Innehaver: Cie Gervais Danone (SA), 126-130,
rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Preparater og andre stoffer til parfymevarer,
skjønnhetsprodukter; såper, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; hudpleiespray, tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske produkter, konfektvarer for
farmasøytiske formål, mel for farmasøytisk bruk,
mandelmelk for farmasøytisk bruk, melkefermenter for
farmasøytisk bruk og laktose; dietetiske stoffer for
medisinsk bruk, medisinske preparater for slanking,
medisinske urter, oljer for medisinsk bruk, medisinsk
infusjon, medisinsk sukker; salt for mineralbad,
mineralvannsalter, medisinske bad; veterinære preparater;
næringsstoffer for mikro-organismer; vitaminpreparater;
næringsmidler for spedbarn, nemlig melkeholdig mel,
supper, tørkede supper, melk, melkepulver,
fruktkompotter, grønnsakspuréer, tørkede
grønnsakspuréer, frukt- og grønnsaksjuice, fruktkjøtt.
KL. 16: Papir- eller plastsekker, poser og ark for
innpakking og emballering, papir- eller pappesker,
papirvarer og skrivesaker for skolebruk, papirvarer og
skrivesaker for kontorbruk, øvingsbøker, notatbøker,
skriveunderlag, skrivepapir, konvolutter for papirvarer,
bokmerker, tegneblokker, albumer, dokumentomslag,
arkivmapper, raderingsmidler og korreksjonsvæsker,
skrivekritt, blyanter, blyantspissere, hefteklemmer (for
kontor), linjaler, pennaler, trekkpapir for skrivebord,
stempler, stempelputer, artikler til bruk for kunstnere,
malerpensler, paletter for malere, tegnebrett,
vinkellinjaler, passere, kompasser, fotografier,
hurtigfotografier, trykktyper, klebemerker,
overføringsbilder, lim (selvklebende artikler for
papirvarer og husholdningsbruk), aviser, magasiner,
brosjyrer, kataloger, manualer, bøker, tegneserier,
kalendere, almanakker, dagbøker, indeksnotatbøker,
spillkort, geografiske kart, postkort, lykkeønskningskort,
servietter, papirservietter og -kluter, tavler, teatersett,
plakater og plakathengere.
KL. 18: Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed),
laget av glass eller plast blant andre materialer; råglass
eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk);
glassvarer, glass, mugger, kar, plater blant andre,
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Klær, så som knickers, bermudashorts, bukser,
jakker, skjorter, kortermede skjorter, sokker, strømper,
treningsgensere, pyjamas, underbukser, undertøy, pelser
(klær), kjoler, skjørt, ytterfrakker, frakker, luer, hatter,
belter, slips, skjerf, hansker (klær), sko, støvler, sandaler,
slippers, sportsklær, badetøy.

KL. 28: Spill, leketøy, leker, kostymer, karnevalsantrekk,
masker, dukker, dukkeklær, dukkemøbler, dukkehus,
parykker, lekefiguriner, (laget av plast, tre, metall),
byggesett (laget av plast, tre, metall), dominospill,
terninger, klinkekuler, lekebiler, brettspill, gymnastikk-
og sportsartikler (unntatt matter), fiskestenger,
fiskesneller, baller for forskjellige spill og idretter,
hansker for sport, biljardbord og tilbehør, stasjonære
treningssykler, mosjonsutstyr (brystkasse-ekspanderere,
manualer), hoppetau, racketer, golfkøller, vesker for
golfutstyr, rulleskøyter, rullebrett, ski, seilbrett, snøbrett,
juletrepynt.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade; kaffebaserte drikker,
kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker; sukker,
ris, tapioka; mel, paier (søte eller saltede), pizzaer, terter
(søte eller saltede); pasta (naturell eller smakstilsatt og/
eller fylt), kornpreparater, frokostkorn; prepater
bestående helt eller delvis av pasta; ferdiglagede retter
bestående helt eller delvis av bakverk; brød, kavringer;
kjeks (søte eller saltede), vaffelkaker, vafler, kaker,
bakverk og konditorvarer; alle disse produkter i naturell
form og/eller overtrukne og/eller fylte og/eller
smakstilsatte; saltede eller søte apetittvekkere bestående
av kjeks, bakverk, deig eller røre; konfektvarer; iskrem,
frossen krem; honning; salt; sennep; eddik; sauser, søte
sauser, pastasauser; krydderier.
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker, friske urter, friske
smakstilsetninger og kryddere, ubearbeidet korn,
ubearbeidet såkorn, sjøvekster for menneske- eller
dyremat, jordnøtter, jordnettmel, havre, hvete, mais, rug,
sesamfrø, sukkerrør; jordbruksprodukter, friske eller
tørkede blomster, frø (for såing), såvarer (korn), malt for
bryggerier og destillerier, bygg, næringsmidler til dyr,
dyremåltider.
KL. 32: Øl (alkoholholdig eller alkoholfritt), naturlig
vann eller kullsyreholdig vann (mineralvann eller ikke-
mineralvann), frukt- eller grønnsaksjuice, frukt- eller
grønnsaksbaserte drikker, lemonader, tonicvann,
ingefærøl, sorbeter (drikker), preparater til fremstilling av
drikker, saftessenser for drikker, alkoholfrie frukt- eller
grønnsaksekstrakter, alkoholfrie drikker inneholdende en
mindre andel melkeprodukter, alkoholfrie drikker
inneholdende en mindre andel av melkefermenter.
KL. 33: Alkoholholdige drikker, hvitviner, rødviner,
roseviner (musserende eller ikke), cider, cognac,
armagnac, whisky, likører; alkoholiserte drikker helt eller
delvis bestående av urter eller frukter, alkoholiserte
drikker inneholdende en mindre andel melk,
alkoholholdige essenser, fruktekstrakter med alkohol.
KL. 35: Markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet
og salgsfremmende virksomhet; overtagelse av firmaer;
bestyrelse av fast eiendom; industriell planlegging og
reorganisering; kommersielle undersøkelser og
forretningsundersøkelser og -utvikling; bokføring;
forretningsrådgivning; forretningsledelse og -
planlegging; forretningsassistanse og -
konsultasjonstjenester; frembringelse av kommersiell
informasjon; kommersiell eller industriell
ledelsesassistanse, rådgivnings-, konsultasjons- og
informasjonsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte
tjenester; rådgivende konsultasjons- og
informasjonsvirksomhet relatert til finans og til loven og
beskatning.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell utvikling og
finansiell bestyrelse; bankvirksomhet; garanti- og
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meglingsvirksomhet; tjenester vedrørende firmaholding
av aksjekapital; kapitalinvesteringer; fiduciary, finans-,
leasing- og lånevirksomhet; eiendomsforvaltning,
taksering og bestyrelse av fast eiendom; utleie av fast
eiendom; rådgivnings-, konsultasjons- og
informasjonsvirksomhet relatert til alle ovennevnte
tjenester; skatteinformasjon og -rådgivning;
konsultasjons- og informasjonsvirksomhet relatert til
finans og til loven og beskatning.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, nemlig dyredressur,
organisering av eksamener eller konkurranser,
skoleutdannelse, universitetsutdannelse, faglig
utdannelse, faglig opplæring, korrespondansekurs,
utgivelse av bøker, aviser eller magasiner; forskjelligartet
fornøyelsesvirksomhet, nemlig organisering av show,
organisering og ledelse av fornøyelsesparker,
fjernsynssendte show og konkurranser, radioshow og -
konkurranser, filmvisninger, sirkusunderholdning,
skuespill, underholdningsvirksomhet, konserter, revy-
teater, varietéforestillinger; virksomhet ved organisering
av lykkespill, nemlig kasinoer, spillehaller.
KL. 42: Catering, bevertning og tilbringing av mat og
drikke; kaféer, kafeteriaer, restauranter,
selvbetjeningsrestauranter, snackbarer,
hurtigservicerestauranter, kaffebarer; hoteller,
balneoterapi, thalassoterapi; definering og
implementering av et firmas eller en gruppes generelle
politikk på det juridiske området; ekspertkonsultasjoner
på det juridiske området.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197949 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811375 (220) Inn dato: 09.12.1998

(540)

RITAZZA
(730) Innehaver: Compass Group plc, Chertsey, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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; brød, rundstykker, fylte rundstykker,
sandwicher, baguetter, fylte baguetter, kaker, boller,
butterdeig, kjeks og småkaker; kaffebønner og malt kaffe,
kaffeekstrakter, kaffeessenser, te og drikkesjokolade,
drikker som inneholder de forannevnte varer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
cateringtjenester, restauranter, kaféer, kafeteriaer, snack-
barer, kaffebarer; tilberedelse av matvarer, måltider eller
drikkevarer for konsumpsjon i eller utenfor lokalene.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197950 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811376 (220) Inn dato: 09.12.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Compass Group plc, Chertsey, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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; brød, rundstykker, fylte rundstykker,
sandwicher, baguetter, fylte baguetter, kaker, boller,
butterdeig, kjeks og småkaker; kaffebønner og malt kaffe,
kaffeekstrakter, kaffeessenser, te og drikkesjokolade,
drikker som inneholder de forannevnte varer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
cateringtjenester, restauranter, kaféer, kafeteriaer, snack-
barer, kaffebarer; tilberedelse av matvarer, måltider eller
drikkevarer for konsumpsjon i eller utenfor lokalene.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197951 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811414 (220) Inn dato: 11.12.1998

(540)

TRACK TECH
(730) Innehaver: Seiko KK (also trading as Seiko
Corporation), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Armbåndsur, klokker, ur og kronometriske
apparater og instrumenter; etuier og deler til alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197952 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199811641 (220) Inn dato: 16.12.1998

(540)

PERIO-PIN
(730) Innehaver: Luitpold Pharmaceuticals Inc, One
Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Bioresorberbare nåler/pinner (pins) til bruk i
dental, tannregulerende, periodontiske og oral kirurgi og
prosedyrer.

(300) Prioritet: US, 14.08.98, 75/538711

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197953 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199801791 (220) Inn dato: 25.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Bokus AB, S-223 50 Lund, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av media via globale
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197954 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900002 (220) Inn dato: 04.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Polarbear AB, Skånegatan 11A, S-216
11 Malmö, SE

(740,750) Fullmektig: Sofia Sandblom v/Hans
Anderssen, Bogstadveien 60A, 0366 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; emballering, pakking og
lagring av varer; organisering av reiser.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie.

(300) Prioritet: SE, 26.10.98, 98-07982

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197955 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900195 (220) Inn dato: 05.01.1999

(540)

BLUE MOUNTAIN ARTS
(730) Innehaver: Hartford House Ltd, P.O. Box 4549,
Boulder, CO 80306, US

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivesaker, plakater, lykkeønskningskort,
emballasjepapir, trykksaker og publikasjoner; bøker;
papirpresser; holdere for brev og beskjeder;
blyantkopper, bindersbeger, tapedispensere (skrivesaker)
og bokstøtter; skriv på/tørk av tavler; staffelier, tegnebrett
og tegnelinjaler; binders, penne- og blyantholdere,
oppbevaringsskrin til skrivebord og bindersdispensere;
segl (stempel); ornamenter, og pyntegjenstander av
pappmasjé; postkort; albumer; papirfoldere, papirrosetter
og papirbannere, dagbøker, adressebøker, kalendere,
oppskriftsbøker, fødselsdagbøker, telefonregistre,
malebøker, fargebøker; penner, blyanter, selvklebende
vinyletiketter, overføringsbilder (dekalkomanibilder),
stensiler, papirlommetørklær, skriveinstrumenter,
tegneinstrumenter, blekk, blyanter, blyantviskelær;
pennaler; konfetti, tegnestifter av metall; blyantspissere;
materiell til emballering av gaver.
KL. 38: Elektronisk overføring av kort, brev, post og
meldinger; tilveiebringelse av  lykkeønskningskort via et
globalt datanettverk; sending og mottak av data og av
informasjon; e-post-tjenester; dataoverføring og
datanettverkstjenester; kommunikasjonstjenester via
datanettverk; telekommunikasjonstjenester, leie, leasing
eller utleie av telekommunikasjonsapparater,
instrumenter, anlegg og komponenter; informasjons-,
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende
forannevnte tjenester, herunder ytelse av slike tjenester
on-line fra en database i data-maskin eller via et globalt
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197956 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900196 (220) Inn dato: 05.01.1999

(540)

BLUE MOUNTAIN
PRESS

(730) Innehaver: Hartford House Ltd, P.O. Box 4549,
Boulder, CO 80306, US

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivesaker, plakater, lykkeønskningskort,
emballasjepapir, trykksaker og publikasjoner; bøker;
papirpresser; holdere for brev og beskjeder;
blyantkopper, bindersbeger, tapedispensere (skrivesaker)
og bokstøtter; skriv på/tørk av tavler; staffelier, tegnebrett
og tegnelinjaler; binders, penne- og blyantholdere,
oppbevaringsskrin til skrivebord og bindersdispensere;
segl (stempel); ornamenter, og pyntegjenstander av
pappmasjé; postkort; albumer; papirfoldere, papirrosetter
og papirbannere, dagbøker, adressebøker, kalendere,
oppskriftsbøker, fødselsdagbøker, telefonregistre,
malebøker, fargebøker; penner, blyanter, selvklebende
vinyletiketter, overføringsbilder (dekalkomanibilder),
stensiler, papirlommetørklær, skriveinstrumenter,
tegneinstrumenter, blekk, blyanter, blyantviskelær;
pennaler; konfetti, tegnestifter av metall; blyantspissere;
materiell til emballering av gaver.
KL. 38: Elektronisk overføring av kort, brev, post og
meldinger; tilveiebringelse av  lykkeønskningskort via et
globalt datanettverk; sending og mottak av data og av
informasjon; e-post-tjenester; dataoverføring og
datanettverkstjenester; kommunikasjonstjenester via
datanettverk; telekommunikasjonstjenester, leie, leasing
eller utleie av telekommunikasjonsapparater,
instrumenter, anlegg og komponenter; informasjons-,
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende
forannevnte tjenester, herunder ytelse av slike tjenester
on-line fra en database i datamaskin eller via et globalt
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197957 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900199 (220) Inn dato: 05.01.1999

(540)

AIREBRUSH FEELINGS
(730) Innehaver: Hartford House Ltd, P.O. Box 4549,
Boulder, CO 80306, US

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivesaker, plakater, lykkeønskningskort,
emballasjepapir, trykksaker og publikasjoner; bøker;
papirpresser; holdere for brev og beskjeder;
blyantkopper, bindersbeger, tapedispensere (skrivesaker)
og bokstøtter; skriv på/tørk av tavler; staffelier, tegnebrett
og tegnelinjaler; binders, penne- og blyantholdere,
oppbevaringsskrin til skrivebord og bindersdispensere;
segl (stempel); ornamenter, og pyntegjenstander av
pappmasjé; postkort; albumer; papirfoldere, papirrosetter
og papirbannere, dagbøker, adressebøker, kalendere,
oppskriftsbøker, fødselsdagbøker, telefonregistre,
malebøker, fargebøker; penner, blyanter, selvklebende
vinyletiketter, overføringsbilder (dekalkomanibilder),
stensiler, papirlommetørklær, skriveinstrumenter,
tegneinstrumenter, blekk, blyanter, blyantviskelær;
pennaler; konfetti, tegnestifter av metall; blyantspissere;
materiell til emballering av gaver.
KL. 38: Elektronisk overføring av kort, brev, post og
meldinger; tilveiebringelse av  lykkeønskningskort via et
globalt datanettverk; sending og mottak av data og av
informasjon; e-post-tjenester; dataoverføring og
datanettverkstjenester; kommunikasjonstjenester via
datanettverk; telekommunikasjonstjenester, leie, leasing
eller utleie av telekommunikasjonsapparater,
instrumenter, anlegg og komponenter; informasjons-,
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende
forannevnte tjenester, herunder ytelse av slike tjenester
on-line fra en database i datamaskin eller via et globalt
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197958 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900201 (220) Inn dato: 05.01.1999

(540)

OCCASION GALLERIE
(730) Innehaver: Hartford House Ltd, P.O. Box 4549,
Boulder, CO 80306, US

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivesaker, plakater, lykkeønskningskort,
emballasjepapir, trykksaker og publikasjoner; bøker;
papirpresser; holdere for brev og beskjeder;
blyantkopper, bindersbeger, tapedispensere (skrivesaker)
og bokstøtter; skriv på/tørk av tavler; staffelier, tegnebrett
og tegnelinjaler; binders, penne- og blyantholdere,
oppbevaringsskrin til skrivebord og bindersdispensere;
segl (stempel); ornamenter, og pyntegjenstander av
pappmasjé; postkort; albumer; papirfoldere, papirrosetter
og papirbannere, dagbøker, adressebøker, kalendere,
oppskriftsbøker, fødselsdagbøker, telefonregistre,
malebøker, fargebøker; penner, blyanter, selvklebende
vinyletiketter, overføringsbilder (dekalkomanibilder),
stensiler, papirlommetørklær, skriveinstrumenter,
tegneinstrumenter, blekk, blyanter, blyantviskelær;
pennaler; konfetti, tegnestifter av metall; blyantspissere;
materiell til emballering av gaver.
KL. 38: Elektronisk overføring av kort, brev, post og
meldinger; tilveiebringelse av  lykkeønskningskort via et
globalt datanettverk; sending og mottak av data og av
informasjon; e-post-tjenester; dataoverføring og
datanettverkstjenester; kommunikasjonstjenester via
datanettverk; telekommunikasjonstjenester, leie, leasing
eller utleie av telekommunikasjonsapparater,
instrumenter, anlegg og komponenter; informasjons-,
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende
forannevnte tjenester, herunder ytelse av slike tjenester
on-line fra en database i data-maskin eller via et globalt
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197959 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900228 (220) Inn dato: 06.01.1999

(540)

CVIDEO-MAIL
(730) Innehaver: Cubic Videocomm Inc, San Diego,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og multimedia programvare for
innlesning, komprimering og konvertering av NTSC
video-data for øyeblikkelig elektronisk post-overføring,
mottak og visning over et globalt datamaskin-nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197960 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900230 (220) Inn dato: 07.01.1999

(540)

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

(730) Innehaver: Bobygg AS, Nansetgate 43, 3256
Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197961 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900386 (220) Inn dato: 11.01.1999

(540)

SPG - SCANDINAVIAN
PRODUCT GROUP AS

(730) Innehaver: Erik Kolsrud Aas, Hulderveien 2A,
1482 Nittedal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197962 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900387 (220) Inn dato: 11.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Erik Kolsrud Aas, Hulderveien 2A,
1482 Nittedal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197963 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900405 (220) Inn dato: 11.01.1999

(540)

ARRIGONI
(730) Innehaver: FI.SVI. SpA Istituto Finanziario Per
Lo Sviluppo Delle Economie Locali, Potenza, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; 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: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197964 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900411 (220) Inn dato: 12.01.1999

(540)

BLACKSTONE
(730) Innehaver: Blackstone Financial Services Inc, 345
Park Avenue, New York, NY 10154, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Strandgaten 191, 5004 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197965 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900414 (220) Inn dato: 12.01.1999

(540)

LUCENT TECHNOLOGIES
CLEARTRAC

(730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600 Moun-
tain Avenue, Murray Hill, NJ 07974-0636, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparat for rammeaksess for integrert tale- og
dataoverføring.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197966 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900441 (220) Inn dato: 13.01.1999

(540)

FJELLCHIPS
(730) Innehaver: Sætre AS, Postboks 4272 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 05.07.1999 - 27/99

38

(111) Reg. nr.: 197967 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900450 (220) Inn dato: 13.01.1999

(540)

B.O.T.
(730) Innehaver: Bakke Oil Tools AS, Bekkeleia 1,
4330 Ålgård, NO

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner og
verktøymaskiner til bruk i forbindelse med boring av hull
i jordskorpen; nedihullsverktøy for bruk ved vann-, olje-
eller gassbrønner.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197968 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900452 (220) Inn dato: 13.01.1999

(540)

ASSURA
(730) Innehaver: Cadence Design Systems Inc, 555
River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer råvare og computer mykvare, mykvare
for design av halvledere, integrerte kretser og
elektroniske produkter.

(300) Prioritet: EM, 21.07.98, 883,199

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197969 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900454 (220) Inn dato: 13.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Corticeira Amorim - Industria SA,
Apartado 1, Meladas, 4536 Mozelos vfr Codex, PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolerende materialer med kork, kork med eller
uten gummibelegg for isolasjon.
KL. 19: Materialer bestående av kork, med eller uten
gummi, for vegger, gulv og gangunderlag, løst eller festet
til treverk, gips eller fiberpaneler.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197970 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900473 (220) Inn dato: 14.01.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Postboks 1164
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197971 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900490 (220) Inn dato: 15.01.1999

(540)

Y2K
(730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst
plass 1, 0566 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett;
tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter basert på
poteter, grønnsaker og/eller frukt; ristede, tørrete, saltede,
krydrete og smakstilsatte nøtter.
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt
drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre
deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier,
brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer, sjokolade
og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og
spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier),
krydder, snackprodukter i form av popcorn og sprø
maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris,
bygg, rug eller bakverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197972 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900524 (220) Inn dato: 18.01.1999

(540)

TNC
(730) Innehaver: Tamro OYJ, Pl 11, SF-01640 Vantaa,
FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til industrielle og vitenskapelige
formål.
KL. 3: Eteriske oljer; kosmetikk; tannpussemidler,
munnvann.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster;
forbindingsstoffer og -materialer; desinfeksjonsmidler;
preparater for utryddelse av skadedyr og insekter.
KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og
instrumenter; kunstige lemmer og øyne; ortopediske
artikler; suturmaterialer.
KL. 17: Gummi; kautsjuk; bøyelige rør (ikke av metall).
KL. 35: Markedsføring; importbyråer.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.

(300) Prioritet: FI, 08.01.99, T-199900054

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197973 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900579 (220) Inn dato: 20.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici  SpA,
Fabriano (AN), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner;
husholdningsmaskiner; oppvaskmaskiner, vaskemaskiner
for klær, vaske- og tørkemaskiner, miksere,
knusemaskiner, kaffekverner; elektriske
rengjøringsmaskiner; støvsugere, gulvpoleringsapparater
og -innretninger, elektriske poleringsmaskiner og -
apparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
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;
husholdningsapparater og -innretninger så som radio- og
fjernsynsapparater, båndopptakere, videoopptakere,
videokameraer, projeksjonsapparater, retro-
projeksjonsapparater, høy-troverdighet (hi-fi)
stereoanlegg; forsterkere, høyttalere; elektriske
strykejern, deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
husholdningsapparater og -innretninger; kokeapparater,
ovner, mikrobølgeovner, komfyrer; kokeplater,
brødristere, griller, eggkokere, tåteflaskevarmere,
kaffetraktere, elektriske trykkokere, elektriske
frityrkokere, kjøleskap, frysebokser, tørkeanordninger for
tøy, apparater for rensing av luft og vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(300) Prioritet: IT, 17.11.98, TO98C003389

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197974 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900766 (220) Inn dato: 21.01.1999

(540)

NOVIRIO
(730) Innehaver: Novirio Pharmaceuticals Ltd c/o W.S.
Walker & Co, Caledonian House, Grand Cayman, KY

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

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

(300) Prioritet: US, 11.09.98, 75/551212

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197975 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900767 (220) Inn dato: 21.01.1999

(540)

TRIPLOVIR
(730) Innehaver: Novirio Pharmaceuticals Ltd c/o W.S.
Walker & Co, Caledonian House, Grand Cayman, KY

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

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

(300) Prioritet: US, 23.09.98, 75/557995

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197976 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900779 (220) Inn dato: 21.01.1999

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinærmedisinske preparater; medisinske
tilsetninger til næringsmidler for dyr; desinfeksjonsmidler
til hygieniske formål, pesticider; pulvere, sprøytemidler
og krager, alle til utryddelse av lopper og for bruk på dyr;
vaskemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på
dyr.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker;
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for
fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter,
grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske
preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for
dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197977 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900780 (220) Inn dato: 21.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Diagnos & Terapi Christer Fernström
AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Arbeidsstoler og andre møbler; deler til de
forannevnte varer.

(300) Prioritet: SE, 17.11.98, 98-08543

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197978 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900782 (220) Inn dato: 22.01.1999

(540)

AGY
(730) Innehaver: Advanced Glassfiber Yarns LLC, 2556
Wagner Road, Aiken, CA 29801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Glassfibre for ikke-tekstile formål.
KL. 22: Glassfibre for tekstile formål.

(300) Prioritet: US, 02.10.98, 75/563,092

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197979 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900784 (220) Inn dato: 22.01.1999

(540)

AUSTER FRISØR
(730) Innehaver: Per-Arne Auster, Postboks 233
Ulvøya, 0139 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197980 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900824 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

RHOMBUS
(730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26,
D-6230 Rødekro, DK

(740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS c/o Hans
Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197981 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900825 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

IVARBOARD
(730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26,
D-6230 Rødekro, DK

(740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS c/o Hans
Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197982 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900826 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

IVARPLAN
(730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26,
D-6230 Rødekro, DK

(740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS c/o Hans
Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197983 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900827 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

NATURIT
(730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26,
D-6230 Rødekro, DK

(740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS c/o Hans
Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197984 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900832 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

TUSENÅRSLYSET
(730) Innehaver: Bernt Eriksen AS, Fiolsvingen 7, 3050
Mjøndalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Lysestaker i form av steinkuler, lysestaker, ikke
av edelmetall, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197985 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900833 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

MILLENIUMLYSET
(730) Innehaver: Bernt Eriksen AS, Fiolsvingen 7, 3050
Mjøndalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Lysestaker i form av steinkuler, lysestaker, ikke
av edelmetall, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197986 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900834 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

NUTRACERAMIDE
(730) Innehaver: Kao KK (also trading as Kao Corpora-
tion), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk; fuktighetskremer og -lotion;
toalettartikler, såper, parfymevarer, eteriske oljer, sjampo,
balsam, rensemidler, lotion; kremer; deodoranter for
personlig bruk; preparater for pleie og behandling av
kropp, hud og hår; tannpussemidler og rensende
ansiktsmaskeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197987 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900835 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogramvare,
databehandlingsprogrammer; datamaskinprogrammer
innregistrert på databærere.
KL. 42: Utvikling av datamaskinprogramvare,
vedlikehold av datamaskinprogramvare, aktualisering av
datamaskinprogramvare, rådgivning angående
datamaskiner, analyse av datamaskinsystemer,
utarbeidelse av programmer for databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197988 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900836 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

CARPO
(730) Innehaver: Winlink AS, Postboks 6614
Rodeløkka, 0502 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske og optiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; dataprogrammer innregistrerte
på databærere; datamaskinperiferiutstyr.
KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; programmering for datamaskiner;
utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie
av dataprogrammer; utleie av software;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
software.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197989 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900837 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

ICANAL
(730) Innehaver: Telenor Nextel AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig data
assistert overføring av beskjeder og bilder;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner; telefakstjenester; telefonisk
kommunikasjon; telefontjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197990 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900875 (220) Inn dato: 26.01.1999

(540)

CABRERAS
(730) Innehaver: Carreras Ltd, 15 Hill Street, London
W1, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Sigarer, sigarillos, pipetobakk, rulletobakk,
sigaretter, tobakk og tobakksprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197991 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900885 (220) Inn dato: 26.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Suomen Rehu OY, Helsinki, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Egg.
KL. 31: Fôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197992 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900904 (220) Inn dato: 26.01.1999

(540)

EVICOM
(730) Innehaver: EVC International NV, Strawinskylaan
1535, NL-1077 XX Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, glimmer og
preparater laget av dette; varer laget av forannevnte
materialer; halvbearbeidet plast, halvbearbeidede
plastmaterialer; plast i ekstrudert form til bruk i
produksjon; fiber av plast; ikke for tekstile formål;
plastfilm, ikke for emballasje; plastplater; resirkulert
blandingsplast; halvfabrikata laget av plast-materialer;
halvbearbeidede blandinger bestående av PVC-polymer
og ulike tilsetninger, til bruk ved fremstilling av ulike
ferdigartikler; rørforbindelser laget av PVC eller
polyetylen eller av andre primært ikke-metalliske
materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197993 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900911 (220) Inn dato: 27.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Sims Portex Ltd, 765 Finchley Road,
London NW11 8DS, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter til beskyttelse av huden
og til sår og hudhygiene.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter og deler og tilbehør.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197994 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900912 (220) Inn dato: 27.01.1999

(540)

SENETTI
(730) Innehaver: Suntory Ltd, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, frø og såvarer, blomsterløker og -knoller,
frøplanter, naturlige planter og blomster; tørkede
blomster til dekorasjoner og kranser av naturlige
blomster.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197995 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900914 (220) Inn dato: 27.01.1999

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 197996 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900924 (220) Inn dato: 27.01.1999

(540)

ICE-T
(730) Innehaver: B.G. A/S, Storhaven 7, DK-7100
Vejle, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Bekledning for menn, kvinner og barn;
hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197997 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199900926 (220) Inn dato: 27.01.1999

(540)

FOBOS
(730) Innehaver: Geologica AS, Postboks 8034, 4003
Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere;
datamaskin software og hardware.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197998 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901027 (220) Inn dato: 01.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Benson & Hedges (Overseas) Ltd,
London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter; artikler for
røkere, lightere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 197999 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901044 (220) Inn dato: 02.02.1999

(540)

CYYET
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, 740 South Alabama
Street, Indianapolis, IN, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198000 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901184 (220) Inn dato: 03.02.1999

(540)

JOMA 6000
(730) Innehaver: Scana Stavanger AS, 4100 Jørpeland,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Ploger, plogskjær, snøploger og skjær til
veghøvler (maskiner til snø-/veirydding).

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198001 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901201 (220) Inn dato: 04.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Øystein Meland, Leirvikhamn, 7273
Norddyrøy, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Røkt sildfilet, røkt makrell, marinert sild, sursild.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198002 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901203 (220) Inn dato: 04.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Viken Energinett AS, Postboks 2468
Solli, 0202 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft og elektrisitet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198003 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901255 (220) Inn dato: 05.02.1999

(540)

(730) Innehaver: S.I.T.A.B. SpA, Bulciago (Lecco), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler; brokade, stivlerret, bomullsstoffer,
damask (stoffer), blåtøy (bomullstoffer), linstoffer, flanell
(stoffer), jerseystoffer, jutestoffer, rayonstoffer,
silkestoffer, bommesi (sterkt bomullstøy), kreppstoffer,
taftstoffer, tyllstoffer, fløyel, ullstoffer, sefyrstoff,
gummiert lerret, chenille-stoffer, hamp-stoffer, elastiske
tøystoffer; stoffer som imiterer dyrehuder; tekstilvarer;
tekstilgardiner for vinduer; møbelstoffer; flagg,
sengedekker; sengeutstyr (sengetepper og lintøy),
lakener, sengetepper; sengetepper av papir, putevar for
hodeputer; borddekker; tepper og bordduker;
husholdningslintøy; håndklær av tekstiler; hansker for
toalettbruk; badetøy (unntatt bekledning); lommetørklær
av tekstiler; avsminkingsservietter av tekstil; stoffer for
sko.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198004 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901262 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

LAFTO
(730) Innehaver: Hans Malum, 7387 Singsås, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer av tre.
KL. 28: Leker.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198005 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901269 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Roger Vinur Tansem, Gråkamveien 8a,
0779 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall, skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering; herunder
faglige og tekniske konsultasjoner, fysioterapitjenester og
helsetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198006 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901273 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(730) Innehaver: MRM-Mental Resources Management
ANS, Postboks 85, Ullevål Sykehus, 0408 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, kursmaterialer, instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater) og bøker.
KL. 35: Bistand ved bedriftsledelse, konsultasjoner om
bedriftsledelse, faglige konsultasjoner om forretninger,
rådgivning om forretningsledelse, rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse, konsultasjoner i
personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198007 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901274 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust c/o
Calvin Klein Inc, 205 West 39 th Street, New York, NY
10018, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198008 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901275 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

CKJ
(730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust c/o
Calvin Klein Inc, 205 West 39 th Street, New York, NY
10018, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198009 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901276 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust c/o
Calvin Klein Inc, 205 West 39 th Street, New York, NY
10018, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198010 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901277 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust c/o
Calvin Klein Inc, 205 West 39 th Street, New York, NY
10018, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198011 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901362 (220) Inn dato: 09.02.1999

(540)

OKIBIKA
(730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198012 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901388 (220) Inn dato: 10.02.1999

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ultrasoniske kirurgiske kutteinnretninger og
komponenter dertil for bruk ved medisinske og kirurgiske
formål.

(300) Prioritet: US, 21.10.98, 75/575322

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198013 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901473 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198014 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901474 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198015 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901476 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198016 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901525 (220) Inn dato: 16.02.1999

(540)

OPTIMA
(730) Innehaver: Christian Groeng, Ryenstubben 6B,
0679 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, samt dertilhørende deler; hjulfelger
for kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198017 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901819 (220) Inn dato: 19.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Hako AS, Hagestad, 1929 Auli, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; materialer
for elektrisk strømføring; elektriske brytere; elektriske
kabler; elektriske koblinger; elektriske ledere; elektriske
ledninger; forbindelsesanordninger for elektriske
ledninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198018 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901827 (220) Inn dato: 19.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Errèl Holding BV, Kantoor Hoog Beek
& Royen Driebergsweg 1, NL-3708 JA Zeist, NL

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet de Besche & Co
v/Ståle Gjengset, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198019 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901902 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

IPSPAN
(730) Innehaver: Marconi Communications Ltd, P.O.
Box 53, New Century Park, Coventry CV3 1HJ, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsomkoblings- og
transmisjonsapparater og opplærings- og
undervisningsapparater derfor; apparater for input,
output, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og
videobilder; elektroniske apparater for input, output,
behandling, logging, sortering, overføring eller mottak av
data; datamaskiner og mikroprosessorer; kontormaskiner;
kodings- og dekodingsapparater; magnetiske databærere;
forhåndsinnspilte disker; software og kodingsprogrammer
for datamaskiner eller databehandlingsapparater; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198020 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901903 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

STRONGOPLUS
(730) Innehaver: North Safety Products Ltd, Dukinfield,
Cheshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Verneklær, vernehansker, verneluer, vernebriller.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198021 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901904 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

STRONGONYL
(730) Innehaver: North Safety Products Ltd, Dukinfield,
Cheshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Verneklær, vernehansker, verneluer, vernebriller.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198022 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901905 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

STRONGOFLEX
(730) Innehaver: North Safety Products Ltd, Dukinfield,
Cheshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Verneklær, vernehansker, verneluer, vernebriller.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198023 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901906 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

STRONGOSTAR
(730) Innehaver: North Safety Products Ltd, Dukinfield,
Cheshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Verneklær, vernehansker, verneluer, vernebriller.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198024 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199901907 (220) Inn dato: 23.02.1999

(540)

STRONGOTHERM
(730) Innehaver: North Safety Products Ltd, Dukinfield,
Cheshire, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Verneklær, vernehansker, verneluer, vernebriller.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198025 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199902020 (220) Inn dato: 24.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Kjøpmannkjeden på Vestlandet AL,
Minde, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; såper;
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfikasjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
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. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198026 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199902021 (220) Inn dato: 24.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Kjøpmannkjeden på Vestlandet AL,
Minde, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
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. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

 (450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198027 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199902445 (220) Inn dato: 10.03.1999

(540)

POPZ
(730) Innehaver: J.D. Watkins Enterprises Inc, St. Louis
Park, MN 55416, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Popcorn.
KL. 31: Mais; mais for popping.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198028 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199902459 (220) Inn dato: 10.03.1999

(540)

SCARAB
(730) Innehaver: Team Scarab Inc, Santa Barbara, CA
93102, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Båter, og konstruksjonsdeler for båter.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198029 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199902461 (220) Inn dato: 10.03.1999

(540)

ECOPREG
(730) Innehaver: Shell International Petroleum Com-
pany Ltd, London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Materialbehandling; impregnering av materialer,
herunder tøyer og fiber, med epoksyharpiks.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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(111) Reg. nr.: 198030 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 199903205 (220) Inn dato: 30.03.1999

(540)

TWISTER
(730) Innehaver: Shell International Petroleum Com-
pany Ltd, London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for separasjon av en gass fra en annen;
maskiner for separasjon av partikkelformet material fra
gasser.

(300) Prioritet: GB, 05.10.98, 2178806

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999

(111) Reg. nr.: 198031 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 19941657 (220) Inn dato: 17.03.1994

(540)

CREDIT SUISSE
(730) Innehaver: Schweizerische Kreditanstalt, Zürich,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet og
forsikringsvirksomhet av enhver art.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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REGISTRERTE VAREMERKER

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

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

(111) Reg. nr.: 198032 (151) Reg. dato: 10.06.1999

(210) Søk. nr.: 19920897 (220) Inn dato: 24.02.1992

(540)

(730) Innehaver: Pharmalink Basläkemedel AB, Solna,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL.  5: Farmasøytiske preparater i form av
infusjonsløsninger i myke plastbeholdere eller
glassbeholdere.
KL. 21: Glassbeholdere, glassampuller og glasskolber
(beholdere)
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FELLESMERKER

Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven § 3

(111) Reg. nr.: 520719 (151) Reg. dato: 09.06.1999

(210) Søk. nr.: 199710365 (220) Inn dato: 09.12.97

(540)

(730) Innehaver: Lloyd’s, a body incorporated by the
Lloyd’s Act 1871, London, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer, elektroniske
publikasjoner innregistrert på databærere og software;
computer software og telekommunikasjonsapparater for å
muliggjøre forbindelse til databaser og til et globalt
datanettverk; computer software og elektroniske
publikasjoner innregistrert på databærere levert on-line
fra databaser eller fra fasiliteter skaffet tilveie på et
globalt datanettverk; computer software for å muliggjøre
søking av data, datalagringsmedia; elektronisk post-
integrasjonssett; modemer; disker, magnetbånd, kassetter,
ledninger, kort og filamenter, alle for å bære kodede
programmer for datamaskiner; CD ROMs; computer
periferiutstyr; deler og komponenter for alle ovennevnte
varer.
KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; polisedokumenter;
bøker; adressebøker; autografbøker; notisbøker;
referansebøker; manualer; magasiner; tidsskrifter;
kataloger; nyhetsbrev; aviser; kalendere; dagbøker;
brosjyrer; arkivmapper og arkivomslag;
dokumentomslag; konferanseomslag; materialer til
bokbinding; plakater; instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater); skrivesaker;
artikler til bruk for kunstnere; fotografier;
fotografialbumer; tegninger; klebemerker;
overføringsbilder (dekalkomanibilder) og vanlige
spillkort; deler og komponenter for alle ovennevnte varer.
KL. 35: Markedsføring og annonse- og
reklamevirksomhet; markedsundersøkelser og
forretningsanalysetjenester; reklamevirksomhet;
utarbeidelse og spredning av annonse- og
reklamemateriell; Public Relation (PR-virksomhet);
salgsfremmende virksomhet; organisering av utstillinger
og handelsmesser.
KL. 36: Finansiell virksomhet; finansanalyser;
forsikringsvirksomhet; re-forsikringstjenester;
livsforsikringstjenester; vurdering og behandling av
forsikringskrav; megling av forsikring og assuranse,
tjenester i forbindelse med investering, finansiell
planlegging og finansiell bestyrelse; formuebestyrelse;
investeringselskapsbestyrelse; bestyrelse og
administrasjon av forvaltningsformue og pensjonsfond;
elektronisk overføring av fond; rådgivnings- og

informasjonstjenester i forbindelse med alle ovennevnte
tjenester; alle ovennevnte tjenester også levert on-line fra
en computer database eller et globalt data nettverk.

(300) Prioritet: GB, 13.06.1997, 2135782

(551) Fellesmerkebestemmelser:
Fellesmerker kan benyttes av registrerte medlemmer i
foreningen i forbindelse med deres salgsvirksomhet.
Merket kan kun brukes til markedsføring av varer som
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende regler for bruk av
merket. Foreningen gir spesielle bestemmelser for bruken
av merket. Overtredelse av bestemmelsene behandles i
Lloyd’s styre. Medlemmenes bruksrett kan ikke overdras
til tredje personer eller andre foretak.

(450) Kunngjort reg. dato: 05.07.1999
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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.: 402654
(151) Int. reg. dato: 09.10.93
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.08.1998

(540)

EXAGRO
(730) Innehaver: Cooperativa del Camp de Vila Nova de
Castello Coop V, Camino Viejo de Puebla Larga, 46 270
Villanueva de Castellón, Valencia, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Oranges, mandarins, lemons, pomelos and, in
general, all kinds of fresh fruit, bulbs, green vegetables
and vegetables.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 429103
(151) Int. reg. dato: 10.03.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 22.04.1998

(540)

FORESTADENT
(730) Innehaver: Bernhard Förster GmbH, 151,
Westliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75 172 Pforzheim,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster material for teeth, cast alloys and prepara-
tions for surface treatment for dental veneering and
odontological purposes.
KL. 10: Odontological articles and, especially, anchors,
welding parts, materials in the form of strips, clamps,
brackets, mouth tubes, retractors, thread and preformed
thread, apparatus, joints, attachments, auxiliary elements
made of precious metals, springs, crowns, retainers,
tubes, rings, reinforcing posts and crown dowels,
instruments such as scissors, mirrors and forceps, parts
made of wax, instruments for surface treatment.

Gazette nr.: 20/98
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(111) Int. reg. nr.: 437847
(151) Int. reg. dato: 07.06.98
(891) Ytterligere utpekt dato: 08.06.1998

(540)

ROCKINGER
(730) Innehaver: Rockinger Spezialfabrik für
Anhängerkupplungen GmbH & Co, 12, Orleansstrasse,
D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Trailer coupling devices, semi-trailer coupling
devices, kingpings for semi-trailers, pintle eyes.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 460440
(151) Int. reg. dato: 09.04.81
(891) Ytterligere utpekt dato: 02.07.1998

(540)

LUXANA
(730) Innehaver: Metro SB-Handels AG, 4,
Neuhofstrasse, CH-6340 Baar, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Aluminium foil as well as cones and pouches
made thereof; the above goods intended for packaging
and household purposes.
KL. 16: Plastic foil as well as cones and pouches made
thereof; the above goods intended for packaging and
household purposes; paper and paper articles (not
included in other classes).

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 466342
(151) Int. reg. dato: 15.12.81
(891) Ytterligere utpekt dato: 04.09.1998

(540)

SARNATHERM
(730) Innehaver: Sarna Kunststoff AG, CH-6060
Sarnen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Thermal insulation materials in the form of
plates.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 473823
(151) Int. reg. dato: 03.01.83
(891) Ytterligere utpekt dato: 08.09.1998

(540)

(730) Innehaver: La Redoute SA, 110, rue de
Blanchemaille, F-59100 Roubaix, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Underwear and, especially pants, undershirts and
short-sleeve vests.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 483192
(151) Int. reg. dato: 18.08.83
(891) Ytterligere utpekt dato: 02.07.1998

(540)

ALMIGHURT
(730) Innehaver: Ehrmann AG, Oberschönegg im
Allgäu, D-87 770 Oberschönegg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Milk and milk products, namely curdled milk
products, yoghurt products, kefir products, buttermilk
products, cream products, whey products for consump-
tion, non-alcoholic milk drinks, powdered milk products
for consumption, soft white cheese products, non-
alcoholic mixed drinks with milk predominating, half-
cream milk products, butter, cheese, milk and cream-
based desserts, also with starch-based binders, the above
goods also with added fruits, herbs, spices, cereals, juices
or extracts of such ingredients or flavourings, the
aforementioned goods available as fresh or preserved
processed goods; edible fats.
KL. 32: Non-alcoholic beverages.

Gazette nr.: 16/98
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(111) Int. reg. nr.: 503933
(151) Int. reg. dato: 27.05.86
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.08.1998

(540)

AKAN
(730) Innehaver: Cooperativa del Camp de Vila Nova de
Castello Coop V, Camino Viejo de Puebla Larga, 46 270
Villanueva de Castellón, Valencia, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Oranges, mandarins, lemons, all kinds of fresh
fruit, tomatoes, vegetables and green vegetables.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 507969
(151) Int. reg. dato: 31.12.86
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.08.1998

(540)

CUSTO LINE
(730) Innehaver: Custodio Dalmau Salmons, 24-A,
ronda del Guinardó, 08 024 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, including boots, shoes and slippers.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 539233
(151) Int. reg. dato: 10.07.89
(891) Ytterligere utpekt dato: 01.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Artebel SL, 268-5 B, Paseo de la
Casetellana, 28 046 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Preparation for cleaning spectacles.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 547416
(151) Int. reg. dato: 08.12.89
(891) Ytterligere utpekt dato: 01.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Ann Demeulemeester, 32,
Populierenlaan, B-2020 Antwerpen, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 571988
(151) Int. reg. dato: 31.05.91
(891) Ytterligere utpekt dato: 11.09.1998

(540)

ROADSTAR
(730) Innehaver: Air Express International (Belgium)
NV, Bâtiment 720, B-1931 Bru Cargo, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Courier services, shipping of goods by land or
sea; storage and packaging.

Gazette nr.: 20/98
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(111) Int. reg. nr.: 595248
(151) Int. reg. dato: 25.11.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 06.07.1998

(540)

SICUROTRON
(730) Innehaver: Huco AG Leuchten- und
Metallwarenfabrik, 82, Weinfelderstrasse, CH-9542
Münchwilen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Block elements for electronic emergency
lighting fixtures, for fluorescent lamps, lighting installa-
tions.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 595986
(151) Int. reg. dato: 25.11.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 06.07.1998

(540)

SICUROLINK
(730) Innehaver: Huco AG Leuchten- und
Metallwarenfabrik, 82, Weinfelderstrasse, CH-9542
Münchwilen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Centralized alarm signals.
KL. 11: Stand-alone emergency lighting system
equipped with automatic self-test and lighting installa-
tions.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 642148
(151) Int. reg. dato: 25.07.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Topdeq AG, 48, Chamerstrasse, CH-
6331 Hünenberg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Office work.
KL. 37: Installation work.
KL. 39: Packaging and storage of goods; transport.
KL. 42: Advice on office-space planning.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 642149
(151) Int. reg. dato: 25.07.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.07.1998

(540)

(730) Innehaver: Topdeq AG, 48, Chamerstrasse, CH-
6331 Hünenberg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Office work.
KL. 37: Installation work.
KL. 39: Packaging and storage of goods; transport.
KL. 42: Advice on office-space planning.

Gazette nr.: 16/98
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(111) Int. reg. nr.: 652298
(151) Int. reg. dato: 03.04.96
(891) Ytterligere utpekt dato: 03.08.1998

(540)

ROSSINYOL
(730) Innehaver: Cooperativa del Camp de Vila Nova de
Castello Coop V, Camino Viejo de Puebla Larga, 46 270
Villanueva de Castellón, Valencia, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Oranges, mandarins, lemons, citrus fruit,
melons, pears, apples, grapes, pomegranates, peaches,
plums, cherries, strawberries and all kinds of fresh fruit,
onions, tomatoes, potatoes, garlic, artichokes, green
beans, lettuce and in general all kinds of green and fresh
vegetables.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 662222
(151) Int. reg. dato: 11.10.96
(891) Ytterligere utpekt dato: 16.09.1998

(540)

SPILOTAIR
(730) Innehaver: Société Spirec SA, Zone Industrielle
du Val d’Argent, 12, Boulevard des Martyrs de
Chateaubriant, F-95100 Argenteuil, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, air conditioning,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply and sanitary purposes, and especially
temperature and air flow control apparatus.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 671612
(151) Int. reg. dato: 18.03.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 02.07.1998

(540)

EURODEEM
(730) Innehaver: Semafor Informatik & Energie AG,
104 B, Sperrstrasse, CH-4057 Bâle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software designed in Europe for the selection of
electrical engines and accessories.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 672293
(151) Int. reg. dato: 04.02.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 20.05.1998

(540)

CONROCK
(730) Innehaver: Deutsche Rockwool Mineralwoll-
GmbH, Karl-Schneider-Strasse 14-18, D-45966
Gladbeck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Insulating materials of mineral fibers in the form
of mats, plates, laminated panels or laminated plates used
for fireproofing and for thermal and sound insulation.
KL. 19: Construction materials of mineral fibers in the
form of mats, plates, laminated panels or laminated plates
having insulating properties (for heat, sound and fire-
proofing).

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 689356
(151) Int. reg. dato: 13.02.98

(540)

S&M VET
(730) Innehaver: Schülke & Mayr GmbH, 100,
Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and laundry preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 6/98

(300) Prioritet: DE, 22.08.97, 397 40 207
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(111) Int. reg. nr.: 691532
(151) Int. reg. dato: 17.03.98

(540)

(730) Innehaver: Interfit SA, Avenue Joseph Cugnot,
Z.I. de Grevaux Les Guides, F-59600 Maubeuge, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Curved sections, arched sections, couplings and
reducers of all metals for tubes and pipes.

Gazette nr.: 9/98

(111) Int. reg. nr.: 692352
(151) Int. reg. dato: 01.04.98

(540)

PULMASSIST
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148 Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Measuring instruments.
KL. 42: Programming for electronic data processing.

Gazette nr.: 19/98

(300) Prioritet: DE, 01.12.97, 397 57 526

(111) Int. reg. nr.: 692684
(151) Int. reg. dato: 03.04.98

(540)

(730) Innehaver: Berglinds Ingenjörs AB, Specksta
6121, S-864 91 Matfors, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Planning of building and construction projects.

Gazette nr.: 11/98

(300) Prioritet: SE, 10.10.97, 97-9018

(111) Int. reg. nr.: 694574
(151) Int. reg. dato: 29.05.98

(540)

DELVOREN
(730) Innehaver: Gist-Brocades BV, Wateringseweg 1,
NL-2611 XT Delft, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial use; enzymes for
industrial and scientific purposes; chemical products for
preserving foodstuffs.
KL. 29: Ingredients, included in this class, for making
cheese.

Gazette nr.: 13/98

(111) Int. reg. nr.: 696527
(151) Int. reg. dato: 18.12.97

(540)

AWILA
(730) Innehaver: Awila Agrar-und Industrieanlagen
GmbH, 3, Linderner Strasse, D-28209 Bremen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Silo works, consisting essentially of round and/or
sloped  silos made of metal.
KL. 7: Agricultural and commercial grain processing
plants, consisting essentially of milling machines, mixers,
proportioning equipment, driers; conveyor systems,
consisting essentially of pipe, spiral, trough, chain worm
and elevator conveyors; complete production facilities for
concentrate fodder, consisting of chutes, pipe, spiral,
trough chain, worm and elevator conveyors, hoppers for
raw goods and processed fodder, milling machines, in
particular swing hammer mills, mixers, molasses
machines, presses, molasses tanks, sifters, in particular
pellet sifters and blowers.
KL. 9: Proportioning scales, bagging scales.
KL. 19: Silo works, consisting essentially of round and/
or sloped  silos made of plastic.

Gazette nr.: 16/98
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(111) Int. reg. nr.: 696534
(151) Int. reg. dato: 22.06.98

(540)

SIDEWATCH
(730) Innehaver: André Le Marquand, 60, rue de
Condemine, CH-1630 Bulle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Jewellery, horological instruments and other
chronometric instruments.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet: CH, 07.05.98, 453305

(111) Int. reg. nr.: 696545
(151) Int. reg. dato: 12.02.98

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet: DE, 09.10.97, 397 48 155

(111) Int. reg. nr.: 696755
(151) Int. reg. dato: 13.07.98

(540)

LES MARIONNETTES
(730) Innehaver: SA Terroir Club, 3, Rue des
Vignerons, F-34420 Cers, FR

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

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 696763
(151) Int. reg. dato: 15.06.98

(540)

(730) Innehaver: E. A. Cosmetics Distributions GmbH,
9, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; perfumery and cosmetics.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet: DE, 16.01.98, 398 02 032

(111) Int. reg. nr.: 696766
(151) Int. reg. dato: 24.07.98

(540)

HI VIS
(730) Innehaver: Bicapa-Björnkläder AB, Importgatan
23-33, S-422 46 Hisingsbacka, SE

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

Gazette nr.: 19/98

(300) Prioritet: SE, 26.01.98, 98-00537
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(111) Int. reg. nr.: 696771
(151) Int. reg. dato: 29.06.98

(540)

ESTATU
(730) Innehaver: A.T.U. Auto-Teile-Unger
Umweltservice GmbH & Co KG, 11, Dr.-Kilian-Strasse,
D-92637 Weiden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Wheels and tires for vehicles.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet: DE, 06.04.98, 398 19 507

(111) Int. reg. nr.: 696789
(151) Int. reg. dato: 17.07.98

(540)

BALLOTON
(730) Innehaver: OJG Consumer Care BV, 225,
Biesbosch, NL-1181 JC Amstelveen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Complementary pharmaceutical preparations;
vitamins; pharmaceutical food supplements.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 696790
(151) Int. reg. dato: 15.07.98

(540)

ROOTCONTROL
(730) Innehaver: Intermembrane BV, 6, IJsselmeerstraat,
NL-1271 AA Huizen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; plastic films,
other than for packaging purposes.
KL. 19: Metallic building materials.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 696846
(151) Int. reg. dato: 05.08.98

(540)

NEORALCHEK
(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceuticals and agents for diagnostic
analysis for medical purposes.
KL. 10: Analysis apparatus for medical purposes.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet: CH, 23.07.98, 453621

(111) Int. reg. nr.: 697125
(151) Int. reg. dato: 26.03.98

(540)

VINNEX
(730) Innehaver: Wacker Polymer Systems GmbH & Co
KG, Johannes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; compounds that can be cross-linked
to form plastics; unprocessed plastics in the form of
solutions, emulsions, dispersions, powders, redispersible
powders, granules, pastes, extrudates and in dried form,
particularly in spray-dried form; polyvinyl chloride,
polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals,
acrylates, styrenes, vinyl esters, their mixtures, blends,
alloys, copolymers, graft copolymers and block copoly-
mers with one another or with other polymers; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, fibres, furs,
leather, non-wovens, wood and fabrics; chemical
impregnating agents for building materials, wood,
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry, facades; binders for paints,
lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the
building industry; binders for polar surfaces, non-
wovens, filters, laminates, fibres, fibre dressings, carpet
finishes, needle felts, paper coatings, paper impregnants,
flame-proof finishes and HF-weldable finishes; adhesion
promoters; adhesives for industrial purposes.
KL. 2: Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents.
KL. 16: Adhesives for stationery articles; adhesives for
household  purposes; bookbinding paste.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: DE, 08.10.97, 397 47 897
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(111) Int. reg. nr.: 697126
(151) Int. reg. dato: 27.06.98

(540)

LUCEDEX
(730) Innehaver: Hoechst Marion Roussel AG, D-65926
Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 14.04.98, 398 20 739

(111) Int. reg. nr.: 697134
(151) Int. reg. dato: 07.07.98

(540)

SIMBOX
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); electrical signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, open and closed-loop control and
switching devices; parts of all the above mentioned
devices; systems consisting of a combination of all the
above mentioned devices; electrical installation material,
in particular cables, switches, dimmers, socket outlets,
splitting boxes, distribution boards for use in electrical
building installations.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 27.03.98, 398 17 466

(111) Int. reg. nr.: 697137
(151) Int. reg. dato: 08.07.98

(540)

HMI
(730) Innehaver: Hamburg-Mannheimer Versicherungs
AG, 45, Überseering, D-22297 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697139
(151) Int. reg. dato: 15.07.98

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautifi-
cation of the skin, scalp and hair, deodorants for personal
use.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 07.05.98, 398 25 543

(111) Int. reg. nr.: 697142
(151) Int. reg. dato: 30.06.98

(540)

SIPORT CC
(730) Innehaver: Siemens AG, D-80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; data processing programs.
KL. 42: Development, generation and renting of data
processing programs.

Gazette nr.: 17/98
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(111) Int. reg. nr.: 697143
(151) Int. reg. dato: 06.07.98

(540)

RESPIMAT
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG,
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations.
KL. 10: Instruments and apparatus for the inhalation of
pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 25.03.98, 398 16 684

(111) Int. reg. nr.: 697145
(151) Int. reg. dato: 19.06.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Jens Schleicher GmbH, 28, Max-
Weber-Strasse, D-25451 Quickborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bread, pastry and confectionery, ices; chocolate
and chocolate products.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697155
(151) Int. reg. dato: 20.06.98

(540)

SCAN-DOMO
(730) Innehaver: Scan-domo Gesellschaft für natürliches
Wohnen mbH, 300, Castroper Hellweg, D-44805
Bochum, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Portable buildings, namely prefabricated houses
made of wood.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 23.02.98, 398 08 528

(111) Int. reg. nr.: 697168
(151) Int. reg. dato: 04.08.98

(540)

MUSTO
(730) Innehaver: Musto Ltd, Christy Way, Laindon,
Essex SS15 6TR, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of outerclothing; one piece undergar-
ments; pants, vests and socks; as far as included in this
class; but not including scarves, belts, foulards and
handkerchiefs.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697170
(151) Int. reg. dato: 07.04.98

(540)

(730) Innehaver: Calzados Bunker SA, Pol. Ind. El
Mugrón, Velazquez 7, Almansa, 02640 Albacete, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes, linings of leather or
imitation leather for shoes, handbags, bags, rucksacks,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks.
KL. 25: Ready-made outergarments for women, men and
children, belts and headwear, shoes (except orthopaedic
footwear).
KL. 39: Transport, warehousing and distribution of
shoes, ready-made clothing and fashion leatherware of all
kinds.

Gazette nr.: 17/98
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(111) Int. reg. nr.: 697174
(151) Int. reg. dato: 09.07.98

(540)

NORDBLOC
(730) Innehaver: Getriebebau-Nord Schlicht +
Küchenmeister GmbH & Co, 1, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-22941 Bargteheide, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Gears and gear motors (except for land vehicles).
KL. 12: Gears and gear motors for land vehicles.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697180
(151) Int. reg. dato: 27.06.98

(540)

TELUC
(730) Innehaver: Hoechst Marion Roussel AG, D-65926
Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 14.04.98, 398 20 740

(111) Int. reg. nr.: 697182
(151) Int. reg. dato: 15.07.98

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautifi-
cation of the skin, scalp and hair, deodorants for personal
use.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 07.05.98, 398 25 545

(111) Int. reg. nr.: 697266
(151) Int. reg. dato: 12.03.98

(540)

INLINE BETON
(730) Innehaver: Red Bull GmbH, Brunn 115, A-5330
Fuschl am See, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Protective clothing, in particular protective
helmets.
KL. 25: Clothing, in particular sportswear.
KL. 28: Sporting articles, in particular skateboards, inline
skates, rollerskates, elbow and knee protectors.
KL. 41: Planning and organization of events, in particu-
lar sports events.

Gazette nr.: 8/99

(300) Prioritet: DE, 16.09.97, 397 44 304
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(111) Int. reg. nr.: 697313
(151) Int. reg. dato: 06.07.98

(540)

XENON
(730) Innehaver: Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co
KG, D-73250 Lenningen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class).

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 12.03.98, 398 13 993

(111) Int. reg. nr.: 697314
(151) Int. reg. dato: 08.07.98

(540)

AXIRESS
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG,
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

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

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697315
(151) Int. reg. dato: 07.07.98

(540)

NEUTRAPUR
(730) Innehaver: B. Braun Melsungen AG, 1, Carl-
Braun-Strasse, D-34212 Melsungen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 697316
(151) Int. reg. dato: 29.04.98

(540)

(730) Innehaver: Regent Language Training Ltd, 12,
Buckingham Street, London, WC2N 6DF, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Educational services for teaching; all relating to
languages; education services; educational courses;
tuition services; tutorial services; training services.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: GB, 10.03.98, 2160407

(111) Int. reg. nr.: 697332
(151) Int. reg. dato: 09.07.98

(540)

(730) Innehaver: Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG,
Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating and cleaning hair, soap substitutes, washing
preparations.
KL. 21: Mechanical implements for cosmetic treatment
(included in this class); sponges; brushes (except
paintbrushes), apparatus and vessels for applying hair
dyes.
KL. 42: Research into hair care.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet: DE, 30.01.98, 398 04 643
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(111) Int. reg. nr.: 698446
(151) Int. reg. dato: 03.09.98

(540)

CLAUDIA SCHIFFER
JEANS

(730) Innehaver: Claudia Schiffer, Le Garden House, 2,
avenue Hector Otto, 98000 Monaco (Principauté), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.
KL. 24: Fabrics and textile goods not included in other
classes, bed blankets and table covers.
KL. 25: Clothing, shoes, headwear.

Gazette nr.: 19/98

(300) Prioritet: MC, 19.05.98, 98.19448

(111) Int. reg. nr.: 698471
(151) Int. reg. dato: 07.08.98

(540)

WALKPHONE
(730) Innehaver: Luc Dayan, 33, Rue Voltaire, F-92500
Rueil Malmaison, FR og Jacques Attali, 123, Avenue du
Roule, F-92200 Neuilly, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; telephone apparatus and
systems, parts thereof; scientific and electrical apparatus
and instruments, namely apparatus and instruments for
electric current channelling, distribution, conversion,
accumulation, regulation or control; weighing, measur-
ing, signalling and monitoring apparatus; recording
media, sound recording discs and tapes; data processing
apparatus, computers; recorded computer programs; data
processing equipment; parts for the aforementioned
products, not included in other classes.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of telephone
equipment.
KL. 38: Telecommunication services, communications
by computer terminals.

Gazette nr.: 19/98

(300) Prioritet: FR, 13.02.98, 98/720274

(111) Int. reg. nr.: 699047
(151) Int. reg. dato: 07.09.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Sadas (SA), 216, rue Winoc
Chocqueel, F-59200 Tourcoing, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes; printed matter;
catalogues; bookbinding material; photographs; station-
ery; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); playing cards; printing
types; printing blocks.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except  clothing); Christmas tree ornaments and
decorations.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 699682
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

EMIL BENZ
(730) Innehaver: S Fassbind AG, Tramweg 35, CH-
6414 Oberarth, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beer; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
KL. 33: Alcoholic beverages (excluding beer).

Gazette nr.: 20/98

(300) Prioritet: CH, 05.05.98, 454726
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(111) Int. reg. nr.: 700023
(151) Int. reg. dato: 01.10.98

(540)

TALLY WEIJL
(730) Innehaver: Tally Weijl Holding AG, 30,
Dünnernstrasse, CH-4702 Oensingen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, headwear.
KL. 35: Marketing research; market research and
analysis; organizational and business consultancy;
business organization consultancy, professional business
consultancy; franchising in the field of fashion ware
retailing, and particularly of clothing fashion, namely
imparting of organizational and economic know-how;
business management and administration consulting for
franchisees or licensees relating to corporate identity as
well as layout arrangement and operation of fashion
shops and other such enterprises.
KL. 42: Exploitation of industrial property rights;
franchising and granting of licenses in the field of fashion
ware retailing, and especially of clothing fashion, namely
imparting of know-how on technical and industrial
property right issues.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 09.04.98, 454 940

(111) Int. reg. nr.: 700085
(151) Int. reg. dato: 21.07.98

(540)

STAIRMASTER
(730) Innehaver: Treppenmeister Partnergemeinschaft
Holztreppenhersteller GmbH, 4-6, Ringstrasse, D-71131
Jettingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Prefabricated staircases made as well as parts
thereof, namely stair treads, railings, railing bars, stair
connecting elements, stair anchoring elements, fittings
made of metal.
KL. 9: Computer software (included in this class).
KL. 17: Soundproofing materials.
KL. 19: Prefabricated staircases made of wood, compos-
ite materials or stone as well as parts thereof, namely stair
treads, railings, handrails, railing bars, stair connecting
elements, stair anchoring elements.
KL. 35: Services in connection with staircase sale
promotion, namely advertisements in specialized
periodical publications, in exhibitions and by prospec-
tuses.
KL. 37: Staircase mounting.
KL. 42: Engineering plans and consultancy, for third
parties; services provided to its members by a purchasing
group buying staircases and staircase elements.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 12.02.98, 398 07 489

(111) Int. reg. nr.: 700237
(151) Int. reg. dato: 26.03.98

(540)

ORTHOPRIM
(730) Innehaver: Prim SA, Avda. Llano Castellano, 43,
289034 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; surgical suture material.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: ES, 07.11.97, 2.124.568
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(111) Int. reg. nr.: 700360
(151) Int. reg. dato: 15.07.98

(540)

(730) Innehaver: Sjoklædagerdin HF, Skulagata 51, 105
Reykjavik, IS

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothes, especially outdoor and sport clothes.
KL. 39: Tourism agency and tourist services.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: IS, 28.04.98, 755/1998

(111) Int. reg. nr.: 700362
(151) Int. reg. dato: 25.08.98

(540)

BRINSON
(730) Innehaver: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse, CH-
8001 Zurich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, including remote data
transmission equipment; magnetic or optical recording
media; automatic vending machines and mechanisms for
appliances operated by means of payment, particularly
electronic automatic systems for all types of banking
transactions as well as for banking information; data
processing apparatus and equipment, computer hardware
and software as well as peripheral apparatus and equip-
ment, including remote data transmission.
KL. 14: Precious metals and alloys thereof; ingots of
precious metals; jewellery; coins.
KL. 16: Printed matter.
KL. 35: Organizational and business consultancy; office
work; brokerage of orders in the field of advertising;
advertising sponsorship in the field of culture, sport and
research.
KL. 36: Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary affairs, real estate operations and trust manage-
ment including brokerage services in the above sectors;
fiscal valuations and assessments; financial sponsorship
in the field of culture, sport and research.
KL. 38: Telecommunications, including data transmis-
sion; information services provided by telecommunica-
tion, services provided to customers and third parties by
telecommunication, including telephony services and
communications by computer terminals.
KL. 41: Training; sporting and cultural activities.
KL. 42: Legal counseling, particularly consultancy
relating to enterprise creation and management; scientific
and industrial research; computer programming; rental of
access time to a data base; rental of electronic, optical or
magnetic recording media or software, as well as
apparatus and instruments in class 9; equipment rental for
data processing; management and exploitation of
intellectual property rights.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 01.04.98, 451 030
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(111) Int. reg. nr.: 700367
(151) Int. reg. dato: 04.09.98

(540)

BACTISAN
(730) Innehaver: Bentfield Europe BV, 7, Lucas
Bolsstraat, NL-2152 CZ Nieuw-Vennep, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning and scouring preparations; soaps;
shampoo, hair lotions; shaving cream; shaving foam;
cosmetic cream; body lotions; cosmetics; dentifrices and
mouthcare preparations, not for medical purposes.
KL. 5: Sanitary preparations; disinfectants; anti-bacterial
preparations.
KL. 21: Dispensing apparatus for cleaning and scouring
preparations, soaps, shampoo, hair lotions, shaving
cream, shaving foam, cosmetic cream, body lotions,
cosmetics, dentifrices and mouthcare preparations,
sanitary preparations, disinfectants and anti-bacterial
preparations.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 27.04.98, 625696

(111) Int. reg. nr.: 700378
(151) Int. reg. dato: 20.08.98

(540)

(730) Innehaver: Sika Chemie GmbH, 107,
Kornwestheimer Strasse, D-70439 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals for industrial use; unprocessed
artificial resins and plastics; adhesives (sticking materials
for industrial use.
KL. 2: Colorants, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and corrosion, protective coatings and paints;
coatings and coating masses for construction purposes.
KL. 17: Products made of semi-processed plastics,
packing, stopping and insulating paints.
KL. 19: Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building purposes; non-metallic floors;
coatings and coating masses for construction purposes.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 06.04.98, 398 19 412

(111) Int. reg. nr.: 700379
(151) Int. reg. dato: 19.08.98

(540)

COMMUTEC S
(730) Innehaver: Mestra AG, 7, Kägenstrasse, CH-4153
Reinach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mechanical, electrical and electronic apparatus
and instruments for measuring, monitoring, automatic
regulation and industrial indication in respect of level,
gas flow, fluid flow and solid discharge, temperature,
pressure and humidity; apparatus and installations for
transmitting, processing and recording measuring values,
for detecting and monitoring gases, analyzing liquids and
using the relevants results.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 20.02.98, 453 966

(111) Int. reg. nr.: 700380
(151) Int. reg. dato: 24.09.98

(540)

(730) Innehaver: GA Modefine SA, Avenue de France,
90, CH-1004 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; all goods intended for men.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 02.06.98, 454 755
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(111) Int. reg. nr.: 700383
(151) Int. reg. dato: 24.09.98

(540)

ONE TOUCH
(730) Innehaver: Alcatel Business Systems, SA, 10/12
rue de la Baume, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: FR, 09.04.98, 98/727 347

(111) Int. reg. nr.: 700385
(151) Int. reg. dato: 23.07.98

(540)

(730) Innehaver: Schweizerische Bankgesellschaft, 45,
Bahnhofstrasse, CH-8021 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmitting or reproduc-
ing data, sound or images, including remote data
transmission equipment; magnetic or optical recording
media; automatic vending machines mechanisms for
appliances operated by means of payment, particularly
electronic automatic systems for all types of banking
transactions as well as for banking information; data
processing apparatus and equipment, computer hardware
and software as well as peripheral apparatus and equip-
ment, including remote data transmission.
KL. 14: Precious metals and alloys thereof; ingots of
precious metals; jewellery; coins.
KL. 16: Printed matter.
KL. 35: Organizational and business consultancy; office
work; brokerage of orders in the field of advertising;
advertising sponsorship of culture, sport and research.
KL. 36: Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary affairs, real estate operations and trust manage-
ment including brokerage services in the field of the
above sectors; fiscal valuations and assessments; financial
sponsorship of culture, sport and research.
KL. 38: Telecommunications, including data transmis-
sion; information services provided by telecommunica-
tion, services provided to customers and third parties by
telecommunication, including telephony services and
communication via computer terminals.
KL. 41: Training; sporting and cultural activities.
KL. 42: Legal counseling, particularly consultancy
relating to enterprise creation and management; scientific
and industrial research; computer programming; rental of
access time to a data base; rental of electronic, optical or
magnetic recording media or software, as well as
apparatus and instruments in class 9; equipment rental for
data processing; management and exploitation of
intellectual property rights.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 01.04.98, 451 007
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(111) Int. reg. nr.: 700389
(151) Int. reg. dato: 14.09.98

(540)

VEL SATIS
(730) Innehaver: Renault SA, 34, Quai du Point du Jour,
F-92100 Boulogne-Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Shock absorbers, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers
for automobiles, automobile tyres, automobile hoods;
automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors
for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers
for vehicles, tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for
vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods for
land vehicles (other than parts of motors and engines),
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, light trucks, vans, lorries, hoods for
vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction
gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles,
clutches for land vehicles, children safety seats for
vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for
vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs,
tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land
vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tyres, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski
carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer coupling devices,
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for
land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars,
transmission shafts for land vehicles, transmissions, for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, upholstery for vehicles, upholstery
for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land, cars.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: FR, 27.03.98, 98 725 220

(111) Int. reg. nr.: 700566
(151) Int. reg. dato: 18.09.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Wm Wrigley jr  Co, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Chewing gum for non-medical purposes.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 23.03.98, 398 16 258

(111) Int. reg. nr.: 700570
(151) Int. reg. dato: 27.08.98

(540)

HOLOBENCH
(730) Innehaver: Helmut TAN, 35/A2, Tiefenbroicher
Weg, D-40472 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electronic and photographic apparatus and
instruments, monitors, loudspeakers, projection appara-
tus, projection screens, electronic control devices, three-
dimensional glasses, namely polarization and LCD-
shutter glasses, head holds, namely helmets, for visual
display devices and loudspeakers, control devices for
controlling projection appliances, computer programs for
three-dimensional projection control.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 04.03.98, 398 11 800
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(111) Int. reg. nr.: 700590
(151) Int. reg. dato: 25.08.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Ethos Fondation suisse
d’investissement pour un développement durable, 4, rue
des Falaises, Case postale 179, CH-1211 Genève 3, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance underwriting, financial affairs,
monetary affairs, real estate operations.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: CH, 20.03.98, 454098

(111) Int. reg. nr.: 700666
(151) Int. reg. dato: 12.08.98

(540)

(730) Innehaver: Messe- und Ausstellungs-GmbH Köln,
Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organisation of fairs and exhibitions for
commercial and promotional purposes; consultation for
exhibitors in business organisation and management;
market research, advertising, advertising services;
dissemination of advertising matter.
KL. 37: Skilled tradesmen services, namely electrical
installation services, plumbing and gas and water
installation services and cleaning trade fair stands,
mounting and equipping of ready-to use trade fair booths.
KL. 41: Organisation of congresses and exhibitions for
cultural or educational purposes; organisation of con-
gresses and conferences.
KL. 42: Technical advice provided to exhibitors;
construction drafting; research in connection with ready-
to-use exhibition booths.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 12.02.98, 398 07 645

(111) Int. reg. nr.: 700672
(151) Int. reg. dato: 28.08.98

(540)

EXAFORM
(730) Innehaver: Grosfillex SarL, F-01610 Arbent, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Decorative panels of synthetic resins for interior
walls and outside walls and ceilings.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: FR, 15.04.98, 98728086

(111) Int. reg. nr.: 700682
(151) Int. reg. dato: 24.08.98

(540)

MARKE ORIGINAL
OETTINGER

(730) Innehaver: Oettinger Bier Brauhaus Oettingen
GmbH, 8, Brauhausstrasse, D-86732 Oettingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beers.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700686
(151) Int. reg. dato: 14.07.98

(540)

TIME AIRE
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG, 38-
42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Essential oils for the purpose of air freshening.
KL. 5: Deodorants, other than for personal use.
KL. 8: Hand pumps.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 23.03.98, 398 16 171
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(111) Int. reg. nr.: 700687
(151) Int. reg. dato: 07.01.98

(540)

MAGIX LIVE ACT
(730) Innehaver: MAGIX Entertainment Products
GmbH, 35, Kürnbergstrasse, D-81369 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio and video recording carriers with record-
ings on them; data carriers with and without data; all
kinds of software programs, video tools, video cassettes,
video editing; all kinds of recording tools, music
software, included in this class.
KL. 16: Music in the form of manuals and notation
sheets, printed products included in this class.
KL. 35: Merchandising, advertising, marketing.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 20.08.97, 397 39 856

(111) Int. reg. nr.: 700689
(151) Int. reg. dato: 28.08.98

(540)

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

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

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 16.03.98, 398 14 696

(111) Int. reg. nr.: 700691
(151) Int. reg. dato: 24.08.98

(540)

OPTOFLEX
(730) Innehaver: Flexa GmbH & Co Produktion und
Vertrieb KG, 184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sheaths for the protection of optoelectric lines
(beam waveguides).

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700692
(151) Int. reg. dato: 05.10.98

(540)

(730) Innehaver: Virke OY, Kankaanmäki, SF-16300
Orimattila, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Men’s clothing and headgear.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: FI, 02.10.98, T199803211

(111) Int. reg. nr.: 700697
(151) Int. reg. dato: 27.08.98

(540)

BOTADYN
(730) Innehaver: Anton Hübner GmbH & Co KG, 11-
17, Schlosstrasse, D-79238 Ehrenkirchen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 10.04.98, 398 20 467
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(111) Int. reg. nr.: 700698
(151) Int. reg. dato: 24.08.98

(540)

FLEXAGRAFF
(730) Innehaver: Flexa GmbH & Co Produktion und
Vertrieb KG, 184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metal hoses.
KL. 17: Plastic hoses.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700710
(151) Int. reg. dato: 03.09.98

(540)

(730) Innehaver: Paul Dieter Haug Anlagen + Technik,
Liebigstrasse 18, D-65439 Flörshaim/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, board (cardboard) and goods made from
paper and board (cardboard), namely paper towels, paper
napkins, filtering paper, paper handkerchiefs, toilet paper,
paper diapers, packaging containers, packaging bags;
printed matter, in particular speedometer disks; book-
binding articles, namely binding yarn, linen and other
fabric for bookbinding; photographs; stationery; glue for
paper and stationery or for household purposes; artists’
articles, namely drawing, painting, and modelling
articles; paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture), namely non-electric office appliances;
educational and course material (except apparatuses);
packaging material made of plastics, namely folders, bags
and plastic foil; playing cards; printing letters; printing
blocks.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700716
(151) Int. reg. dato: 11.09.98

(540)

(730) Innehaver: Cookies World GmbH, 7, Hofstrasse,
D-35794 Mengerskirchen, DE

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

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 18.03.98, 398 15 097

(111) Int. reg. nr.: 700717
(151) Int. reg. dato: 14.07.98

(540)

ÉPÉFIX
(730) Innehaver: Edelpapier BV, 41, Fabriekstraat, NL-
7005 Ap Doetinchem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Non-reinforced adhesive tapes, as far as included
in this class, for packing purposes.

Gazette nr.: 21/98
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(111) Int. reg. nr.: 700723
(151) Int. reg. dato: 24.08.98

(540)

FLEXAQUICK
(730) Innehaver: Flexa GmbH & Co Produktion und
Vertrieb KG, 184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Connecting parts for hoses and screwed hose
connectors made of metal or metal combined with plastic.
KL. 17: Connecting parts for hoses and screwed hose
connectors made of plastic or plastic combined with
metal.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700782
(151) Int. reg. dato: 07.09.98

(540)

(730) Innehaver: NV Samenwerkende elektriciteits-
produktiebedrijven, 310, Utrechtseweg, NL-6812
Arnheim, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Electric energy.
KL. 37: Construction and repair; installation services; the
aforesaid services particularly relating to conduits for the
transportation of electricity.
KL. 38: Telecommunication, in particular relating to the
transportation of electricity.
KL. 39: Transportation, distribution and storage,
particularly transportation, distribution and storage of
electricity.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 10.03.98, 627841

(111) Int. reg. nr.: 700842
(151) Int. reg. dato: 25.08.98

(540)

(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

Gazette nr.: 2/99

(300) Prioritet: DE, 03.03.98, 398 11 525
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(111) Int. reg. nr.: 701214
(151) Int. reg. dato: 29.08.98

(540)

(591) Merket er i farger.

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit compotes, eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
KL. 32: Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruitjuices;
syrups and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 02.04.98, 398 18 580

(111) Int. reg. nr.: 701238
(151) Int. reg. dato: 12.08.98

(540)

(730) Innehaver: Établissements Bollé, 1148, Avenue du
Général Andréa, F-01100 Arbent, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Beach bags, wallets with card compartments,
briefcases, non-precious metal purses, wallets, wheeled
shopping bags, small bags and pouches for packaging (of
leather), rucksacks, handbags, wheeled shopping bags,
bags for climbers, satchels, bags for campers, beach bags,
overnight bags, garment bags for travel (for travelling
purposes), suitcases, suitcase handles, sports bags, shoe
bags.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: FR, 26.02.98, 98 720 172

(111) Int. reg. nr.: 701264
(151) Int. reg. dato: 21.08.98

(540)

GOLDEN GAMES
(730) Innehaver: Peter Schorno, 5, Kiebitzweg, CH-
8853 Lachen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Coin-operated amusement machines.
KL. 35: Company management; retail sale of technical
apparatus, particularly game and entertainment machines.
KL. 37: Installation work in connection with technical
apparatus, particularly  game and entertainment ma-
chines.
KL. 41: Providing amusement arcade services.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: CH, 09.06.98, 452562
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(111) Int. reg. nr.: 701267
(151) Int. reg. dato: 12.08.98

(540)

(730) Innehaver: Vario Pac Vertrieb von Lizenzen
GmbH, 7, Werkstrasse, D-32130 Enger, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Packaging of paper materials or cardboard, in
particular for data carriers, compact discs and the like as
well as parts thereof, flat containers of paper or cardboard
for storing disc-shaped data carriers, in particular with
expulsion mechanism as well as multiple containers with
at least two such flat containers; paper, cardboard and
goods made of these materials, included in this class.
KL. 20: Packaging made of plastic materials, packaging
for data carriers, in particular compact discs as well as
parts thereof, flat containers made of plastic materials for
storing disc-shaped data carriers with integrated expul-
sion mechanism as well as multiple containers consisting
of such flat containers; sales displays, in particular for
data carriers in packaging.
KL. 42: Granting of licenses in industrial property rights,
acquisition of and trade in industrial property rights as
well as licences, patent exploitation, administration of
copyrights.

Gazette nr.: 25/98

(111) Int. reg. nr.: 701298
(151) Int. reg. dato: 15.10.98

(540)

OPTIDOSE
(730) Innehaver: Essilor International CIE Générale
d’Optique SA, 147, rue de Paris, F-94220 Charenton-le-
Pont, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Solutions for contact lenses, including cleansing,
rinsing, maintaining, preserving, disinfecting, sterilizing,
decontaminating, lubricating and ocular accommodation
solutions.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: FR, 27.04.98, 98 729 953

(111) Int. reg. nr.: 701302
(151) Int. reg. dato: 20.10.98

(540)

ZUT
(730) Innehaver: Schiaparelli France SA, 21, place
Vendôme, F-75001 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery goods.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701303
(151) Int. reg. dato: 21.10.98

(540)

ESCADA
(730) Innehaver: José Messias Escada, Avenida de
Roma No 41-C, Lisboa, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; metallic
building materials; transportable metallic constructions;
materials of metal for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes; ores.

Gazette nr.: 22/98
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(111) Int. reg. nr.: 701309
(151) Int. reg. dato: 26.06.98

(540)

AHOLD
(730) Innehaver: Ahold Retail Services AG,
Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Retail trade services; gathering (for others) of
various products (excluding their transport) to enable
consumers to examine them and buy them at their
convenience; advertizing and public relations; business
information in connection with products research;
professional business consulting; business management
and organization; company administration; office
functions; analyses relating to cost; marketing research
and analysis.
KL. 39: Transport; packaging and storage of goods;
delivery of  goods; supply of non-food products.
KL. 41: Training and instruction; publishing of printed
matter, books, newspapers and periodicals; sporting and
cultural activities.
KL. 42: Supply of food and beverages; restaurants,
research relating to foodstuffs; granting of licenses in
connection with trademarks and patents and consultancy
regarding said services; interior decoration and design of
shops.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: CH, 27.02.98, 452519

(111) Int. reg. nr.: 701320
(151) Int. reg. dato: 28.10.98

(540)

(730) Innehaver: Armoric SA, 55, Avenue de
Keradennec, F-29000 Quimper, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Salmon, salmon spawn, canned salmon.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701321
(151) Int. reg. dato: 14.10.98

(540)

BONBON WATCH
(730) Innehaver: Alexandra Selection SarL, 15 bis rue
de Marignan, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Watches.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701322
(151) Int. reg. dato: 15.09.98

(540)

(730) Innehaver: Belimed AG, 4, Dorfstrasse, CH-6275
Ballwil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Rinsing and cleaning machines for instruments
and other similar products used in hospitals.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: CH, 29.04.98, 454 496

(111) Int. reg. nr.: 701326
(151) Int. reg. dato: 19.10.98

(540)

COMBIFLEX
(730) Innehaver: Anza AB, Box 133, S-564 23
Bankeryd, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paint brushes and rollers for painting.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: SE, 21.04.98, 98-3249
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(111) Int. reg. nr.: 701328
(151) Int. reg. dato: 09.09.98

(540)

FREESWELL
(730) Innehaver: Geca-Tapes BV, 25, Europalaan, NL-
5121 DH Rijen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Tapes for industrial use, particularly non woven
water absorbing tapes for use in wires.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: BX, 12.03.98, 627836

(111) Int. reg. nr.: 701331
(151) Int. reg. dato: 16.10.98

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medical herb teas and elixirs, dietetic prepara-
tions.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701332
(151) Int. reg. dato: 10.09.98

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
disinfectants.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701411
(151) Int. reg. dato: 21.08.98

(540)

AIRFLEX
(730) Innehaver: Flexa GmbH & Co Produktion und
Vertrieb KG, 184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Hoses, made of metal and/or plastic made for the
protection of electrical lines on or in machines or devices
and apparatus.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701418
(151) Int. reg. dato: 11.09.98

(540)

AERA
(730) Innehaver: Schiedel GmbH & Co, Lerchenstrasse
9, D-80995 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Measuring and control device for ventilation and
air-conditioning.
KL. 11: Electrotechnic device for ventilation and air-
conditioning.
KL. 19: Building materials for air shafts not of metal.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 14.04.98, 398 20 805
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(111) Int. reg. nr.: 701442
(151) Int. reg. dato: 15.10.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Maurice Amsellem, 36 rue Jean
Broquin, F-69006 Lyon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Irrigation machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated; egg
incubators.
KL. 11: Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating or water supply appara-
tus and irrigation devices.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, mica; products made
of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes, watering
hoses.
KL. 21: Household and kitchen utensils, sprinkling
devices and containers (not made of or coated with
precious metal); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glass, porcelain and clay sprinkling
devices.
KL. 31: Agricultural, horticultural and silvicultural
products (neither prepared nor processed); sowing seeds;
live animals; fresh fruits and vegetables; natural plants
and flowers; animal feed, malt.

Gazette nr.: 7/99

(300) Prioritet: FR, 15.04.98, 98 728 883

(111) Int. reg. nr.: 701447
(151) Int. reg. dato: 21.09.98

(540)

SHOCKBLASTING
(730) Innehaver: Berliner Wasserbetriebe Anstalt des
öffentlichen Rechts, 45, Hohenzollerndamm, D-10713
Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Building construction; repair; building of wells
namely by removing deposits from wells by means of
explosives.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 02.06.98, 398 31 832

(111) Int. reg. nr.: 701820
(151) Int. reg. dato: 05.06.98

(540)

(730) Innehaver: Bruno Mayer KG, 2, Ringstrasse, D-
75210 Keltern, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this
class; jewellery, imitation jewellery, rings, chains,
pendants, ear pins, necklaces, creoles, precious stones;
horological and chronometric instruments, especially
small clocks and watches, wristwatches, parts of watches,
clock and watch faces, casings for clocks and watches,
clock movements, parts of clock movements; parts and
elements of the aforementioned goods, included in this
class.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: DE, 05.12.97, 397 58 345
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(111) Int. reg. nr.: 701897
(151) Int. reg. dato: 16.07.98

(540)

(730) Innehaver: Gazinox, 17, rue Alfred Roll, F-75017
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Fresh water or salt water, pure water, natural or
treated water for industrial use, heavy water, distilled
water, hydrogen peroxide, water acidulated water; liquid
or carbonated fluids for industrial use; noncombustible
gases for industrial use; refrigerants.
KL. 4: Combustible gases; combustible liquids.
KL. 6: Metallic bands, wires and straps; rigid metallic
tubes, pipes, ducts and conduits; flexible metallic tubes,
pipes, ducts and conduits; metal valves; metallic holders,
tanks, cylinders and cartridges for pressurised gas;
metallic sleeves, pipe couplings and rapid action hose
couplings for metallic holders, tanks, cylinders and
cartridges for pressurised gas; metallic sleeves, pipe
couplings and rapid action hose couplings for metallic
tubes, pipes, ducts and conduits, expansion compensa-
tors, including tube bends, pipeworks.
KL. 9: Signalling and monitoring apparatus, measuring
and safety instruments for fuel gas supply installations
and for fuel gas operated apparatus; fire-fighting and fire
prevention apparatus and installations.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generat-
ing, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes and sanitary appliances;
burners and gas apparatus, water heaters, gas boilers;
regulating and safety devices for gas appliances and gas
pipes; gas detectors, automatic cut-off switches for gas;
gas pressure reducers, safety seals, valves and taps for gas
and water pipes and conduits; cock washers and gas and
water pipe couplings; gas supply installations; water
supply installations, sea water desalinisation installations,
apparatus and installations for softening, filtering,
purifying, cooling and heating water; refrigeration
installations; air conditioning units and plants; metallic
taps.
KL. 16: Paper and cardboard containers and packaging;
printed matter, packaging made of a cardboard holder and
at least one transparent plastic shell which enables the
contents to be seen; packaging made of a cardboard
holder and a transparent plastic film cover which enables
the contents to be seen.
KL. 17: Rubber and plastic pipes, conduits and sheaths;
flexible nonmetallic pipes; products made of semi-
processed plastics; nonmetallic sleeves, pipe couplings
and rapid action hose couplings for nonmetallic vessels,
tanks, reservoirs, cylinders and cartridges for pressurised
gas; nonmetallic sleeves, pipe couplings and rapid action
hose couplings for nonmetallic pipes, tubes and conduits;
seals for sleeves, pipe couplings and piping.
KL. 19: Rigid nonmetallic pipes for water and gas supply
in buildings.

KL. 37: Construction and repair services for water and
gas supply pipes and conduits.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: FR, 17.02.98, 98/718351

(111) Int. reg. nr.: 702193
(151) Int. reg. dato: 06.10.98

(540)

(730) Innehaver: Acta Internationaal BV, 12,
Lijsterbeslaan, NL-5263 EP Vught, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Sachets of paper or plastics for packaging; paper
or plastic waste bags and dustbin liners.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: BX, 24.06.98, 631538

(111) Int. reg. nr.: 702198
(151) Int. reg. dato: 16.10.98

(540)

(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SA, c/o Crédit
Européen, 52, route d’Esch, 1470 Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: BX, 17.04.98, 624647
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(111) Int. reg. nr.: 702224
(151) Int. reg. dato: 01.10.98

(540)

GRANDITROPIN
(730) Innehaver: Grandis Biotech GmbH, 18,
Grünstrasse, D-79232 March, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary products.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: DE, 02.04.98, 398 19 912

(111) Int. reg. nr.: 702232
(151) Int. reg. dato: 08.07.98

(540)

KUPSA
(730) Innehaver: Jose M Sanchez Anton, c/Miguel
Villanueva, no 9, 26001 Logroño (Rioja), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for wood and furniture,
including all raw materials (terms considered too vague
by the International Bureau - rule 13 (2) (b) of the
Common Regulations).
KL. 3: Bleaching, cleaning, polishing, degreasing and
scouring preparations, not including cosmetics.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: ES, 27.02.98, 2.146.169

(111) Int. reg. nr.: 702234
(151) Int. reg. dato: 04.08.98

(540)

ROTODIFF
(730) Innehaver: Viscotherm AG, CH-8132 Hinteregg,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Decanter centrifuge drive systems.

Gazette nr.: 23/98
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg. nr.: 16876

(730) Innehaver: Denofa AS, Øraveien 2, 1631 Gamle
Fredrikstad, NO

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

(111) Reg. nr.: 27188

(730) Innehaver: Liebig SAS, Route de Carpentras, F-84
Le Pontet, FR

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

(111) Reg. nr.: 27679

(730) Innehaver: Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg. nr.: 37926

(730) Innehaver: Alpharma AS, Postboks 158 Skøyen,
0212 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 48653

(730) Innehaver: Pollyflame International BV, De Lasso
16, NL-2371 GV Roelofarendsveen, NL

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

(111) Reg. nr.: 55923

(730) Innehaver: EMI Records LTD, EMI House,
London, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 70612

(730) Innehaver: J D Stenqvist AB, Box 31, S-260 60
Kvidinge, SE

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

(111) Reg. nr.: 71224

(730) Innehaver: J D Stenqvist AB, Box 31, S-260 60
Kvidinge, SE

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

(111) Reg. nr.: 77919

(730) Innehaver: Salzgitter AG, 99, Eisenhüttenstrasse,
D-38239 Salzgitter, DE

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

(111) Reg. nr.: 85637

(730) Innehaver: Fairchild Holding Corp, Dulles, VA,
US

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

(111) Reg. nr.: 85909

(730) Innehaver: Fairchild Holding Corp, Dulles, VA,
US

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

(111) Reg. nr.: 101379

(730) Innehaver: Ltd Parker-Hale, Birmingham, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor
AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg. nr.: 102004

(730) Innehaver: John Corby Ltd., Windsor, GB

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

(111) Reg. nr.: 102270

(730) Innehaver: Helena Rubinstein Société en nom
collectif, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 102375

(730) Innehaver: Holt Products Ltd., Wilmslow,
Cheshire, GB

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

(111) Reg. nr.: 102402

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 102639

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 102707

(730) Innehaver: Dentsply International Inc, Corpora-
tion Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE,
US

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

(111) Reg. nr.: 102824

(730) Innehaver: Gebrüder Thonet GMBH,
Frankenberg, DE

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

(111) Reg. nr.: 102830

(730) Innehaver: L’Oreal, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 107548

(730) Innehaver: Thierry Mugler SA, 4-6 rue aux Ours,
F-75003 Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 113885

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

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

(111) Reg. nr.: 113984

(730) Innehaver: Kodak GmbH, Wien, AT

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

(111) Reg. nr.: 125163

(730) Innehaver: B-S Pet Products A/S, Birkegaardsvej
3, DK-8361 Hasselager, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 136140

(730) Innehaver: Pilkington Norge AS, Vindheiavegen
17, 2406 Elverum, NO

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

(111) Reg. nr.: 136797

(730) Innehaver: Hudson Textiel BV, Roosendaal, NL

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

(111) Reg. nr.: 136814

(730) Innehaver: Tieto Corporation Oyj, Kutojantie 10,
Esbo, FI

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

(111) Reg. nr.: 136978

(730) Innehaver: Norelem SA, Parc d’activites du
Moulin de Massy, 1 rue du Saule Trapu, F-91882 Massy,
FR

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

(111) Reg. nr.: 137012

(730) Innehaver: Raychem Corp, 300 Constitution
Drive, Mail Stop 120/6600, Menlo Park, CA 94025-
1164, US

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

(111) Reg. nr.: 137026

(730) Innehaver: Abbott Laboratories, One Abbott Park
Road, Abbott Park, IL 60064-3500, US

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

(111) Reg. nr.: 137034

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

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

(111) Reg. nr.: 137137

(730) Innehaver: Lots AB, Box 1000, S-101 38 Stock-
holm, SE

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

(111) Reg. nr.: 137207

(730) Innehaver: Hoerbiger Ventilwerke AG, Wien, AT

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

(111) Reg. nr.: 137240

(730) Innehaver: R.B.L. Riello Bruciatori Legnago SpA,
Legnago, IT

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

(111) Reg. nr.: 137328

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 137386

(730) Innehaver: L’Oreal, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 137422

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 137693

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 137788

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 137896

(730) Innehaver: Becton Dickinson and Co, 1 Becton
Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880, US

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

(111) Reg. nr.: 137897

(730) Innehaver: Becton Dickinson and Co, 1 Becton
Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880, US

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

(111) Reg. nr.: 138062

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 138146

(730) Innehaver: Braun AG, D-6000 Frankfurt am Main,
DE

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

(111) Reg. nr.: 138397

(730) Innehaver: Becton Dickinson and Co, 1 Becton
Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880, US

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

(111) Reg. nr.: 138592

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 139586

(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113,
F-30470 Aimargues, FR

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

(111) Reg. nr.: 139597

(730) Innehaver: Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg. nr.: 140495

(730) Innehaver: TNT Holdings BV, Neptunusstraat 41-
3, 2132 JA Hoofdorp, NL

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen
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(111) Reg. nr.: 144423

(730) Innehaver: TNT Holdings BV, Neptunusstraat 41-
3, 2132 JA Hoofdorp, NL

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

(111) Reg. nr.: 150764

(730) Innehaver: Owens Corning Building Products
(UK) Ltd, PO Box 10, Stafford Road, St Helen, Mersey-
side WA10 3NS, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 151595

(730) Innehaver: TNT Holdings BV, Neptunusstraat 41-
3, 2132 JA Hoofdorp, NL

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

(111) Reg. nr.: 155266

(730) Innehaver: TNT Holdings BV, Neptunusstraat 41-
3, 2132 JA Hoofdorp, NL

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

(111) Reg. nr.: 160330

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

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

(111) Reg. nr.: 170559

(730) Innehaver: A/S Phønix Contractors, Vester Allé 1,
DK-6600 Vejen, DK

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

(111) Reg. nr.: 172400

(730) Innehaver: Laboratoires & Services Kodak,
Creteil, FR

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

(111) Reg. nr.: 173943

(730) Innehaver: Laboratories & Services Kodak,
Creteil, FR

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

(111) Reg. nr.: 180078

(730) Innehaver: Funny Kidz Børnetøjskompagniet A/S,
Ikast, DK

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

(111) Reg. nr.: 181444

(730) Innehaver: Avanir Pharmaceuticals, La Jolla, CA,
US

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

(111) Reg. nr.: 185234

(730) Innehaver: Fook Hei Investments NV, Parklaan
46, NL-3016 BC Rotterdam, NL

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg. nr.: 159203

(730) Innehaver: Jimlar Corp, 160 Great Neck Road,
Great Neck, NY 11021, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy.
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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.: 165451
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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.: 196747

Kunngj. i NT nr.: 16/99

(730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5,
CH-6004 Lucerne, CH

Innsiger: Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique,
Lyon, FR

(111) Reg. nr.: 196832

Kunngj. i NT nr.: 17/99

(730) Innehaver: ACT Advanced Cleaning Technics
AB,
Viskafors, SE

Innsiger: Glaxo Wellcome Ltd, Glaxo House, Berkeley
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB







RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


