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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.: 197038 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810228 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

BEYOND.COM
(730) Innehaver: Beyond.com Corp, Sunnyvale, CA
94087, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i form av radio-
og fjernsynsreklame, distribusjon av reklamemateriell, -
prøver og kataloger for å fremme salg av merkevarer for
publikum.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet
vedrørende detaljhandel og postordresalg.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 197039 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810229 (220) Inn dato: 10.11.1998

(540)

BEYOND DOT COM
(730) Innehaver: Beyond.com Corp, Sunnyvale, CA
94087, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i form av radio-
og fjernsynsreklame, distribusjon av reklamemateriell, -
prøver og kataloger for å fremme salg av merkevarer for
publikum.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet
vedrørende detaljhandel og postordresalg.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 197496 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901864 (220) Inn dato: 22.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Kurt Allan Hansen, Frydenlund 16 B,
3238 Sandefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Rolf B Merckoll, Postboks 2200,
3203 Sandefjord

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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.
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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, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198239 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199807454 (220) Inn dato: 19.08.1998

(540)

(730) Innehaver: Kilimoda Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi, Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No. 18/5,
Merter-Istanbul, TR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær (under- og ytterklær/tøy) laget av alle
sorter materialer; sokker og strømper, fottøy; hodeplagg;
tilbehør til de forannevnte varer; klær (under- og
ytterklær/-tøy); undertøy, underskjorter, -trøyer,
undershortser (boxershortser), strømpebukser,
hofteholdere, underskjørt, BH’er og topper, underliv
(klesplagg), undertrøyer i flanell, bodier, underkjoler,
underskjørt, badebukser, pyjamaser, joggebukser,
underkjoler, joggeutstyr (klær, fottøy og hodeplagg),
smokinger, belter og skjerf til å ha rundt livet,
hofteholdere, morgenkåper, slåbroker, morgenkjoler;
nattkjoler, tynne reisekapper og kåper, samt tynne kapper,
kåper og morgenkjoler, strikkede klær, denimklær, klær
av skinn, kåper, kapper, frakker, regnkapper (regntøy),
impregnerte og vanntette klær, regnfrakker, regnkapper,
kapper og frakker, jakker med glidelås, jakker, bukser,
skjørt, kjoler, vester, skjorter, T-shirts, treningsgensere,
joggegensere, pullovere og gensere, cardigan, gensere,
jumpere, kofter og strikkejakker, bluser, shortser,
bermudashortser, overaller, arbeidstøy, skoleforklær,
joggedresser, fritidstøy, sportsklær, bade- og strandtøy,
bade-, svømmetøy, badedrakter, badebukser, babydoller,

kjolekøer, sokker og strømper, skotøy; sko, støvler,
overstøvler, kalosjer, gamasjer, tøfler og deler derav,
treningssko, sportssko og knotter derav, deler til sko og
fottøy, så som såler, hæler, deler til sidene og oppå
fottøy; hodeplagg; luer, skyggeluer, hatter, luer,
hodedekken, tekstiler til barn, nattdrakter, -tøy,
trekantsbleier til småbarn, T-bleier til småbarn,
mellomliggende bleier til småbarn, underbukser, truser av
nylon, tilbehør, bukseseler, tilleggsdeler til klær, løse
kraver og snipper, falske kraver, (store) tørklær,
strømpebånd, strømpeholdere, belter, halstørklær, slips,
knyteslips og knytesløyfer, hansker og votter, sjal,
armbind, armbeskyttere, håndbind, -bånd,
håndleddsbånd, -stropper, hodebånd, stropper til vrist,
knestropper.

(300) Prioritet: PL, 23.06.98, Z-188 597

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198817 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19945406 (220) Inn dato: 29.09.1994

(540)

(730) Innehaver: Domino Printing Sciences plc,
Cambridge, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Trykksverte, blekk for blekkprintere.
KL. 7: Trykkerimaskiner og -apparater, merkemaskiner
og -apparater, deler og utstyr for disse varer (ikke opptatt
i andre klasser).
KL. 9: Printere, blekkprintere, skrivehoder for printere,
elektriske og elektroniske styrings- og
kontrollanordninger for printere, deler og utstyr for disse
varer (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198818 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19945434 (220) Inn dato: 30.09.1994

(540)

MAGNA
(730) Innehaver: Vermont American Corp, Louisville,
KY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Borbits (maskindeler) til boring i betong og
murverk, slagborbits, spiralborbits, slagborbits med
hardmetallskjær, rømmeborbits, borbits (maskindeler) til
boring i tre, båndsagblader (maskindeler),
sirkelsagblader, (maskindeler), løvsagblader
(maskindeler), vippesagblader (maskindeler),
klingesagblader (maskindeler), hullsagblader
(maskindeler), pipetrekkere (maskindeler),
skrutrekkerbits og holdere for skrutrekkerbits
(maskindeler),  forsenkere og profilfresere (maskindeler).
KL. 8: Skrutrekker, skrutrekkerbits og holdere for
skrutrekkerbits; snittverktøy, nemlig gjengeskjærere,
gjengebakker og gjengesnitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198819 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19953218 (220) Inn dato: 23.05.1995

(540)

GN NETTEST
(730) Innehaver: GN Great Nordic Ltd, København K,
DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsapparater og
kommunikasjonsnettverk; apparater og anordninger for
testing og måling av kommunikasjonsapparater og
kommunikasjonsnettverk; deler og tilbehør til
forannevnte varer.

(300) Prioritet: GB, 23.03.95, 2015215

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198820 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19957075 (220) Inn dato: 13.11.1995

(540)

R/3
(730) Innehaver: SAP AG, Walldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinlesbare datamedia utstyrt med program;
programvare for computere; databehandlingsprogram.
KL. 16: Skriftlig tilleggsmateriell til
databehandlingsprogram, nemlig manualer, kataloger,
instruksjoner vedrørende operative instruksjoner samt
arbeidsinstruksjoner.
KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet ved bruk av
databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198821 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19957076 (220) Inn dato: 13.11.1995

(540)

R/2
(730) Innehaver: SAP AG, Walldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinlesbare datamedia utstyrt med program;
programvare for computere; databehandlingsprogram.
KL. 16: Skriftlig tilleggsmateriell til
databehandlingsprogram, nemlig manualer, kataloger,
instruksjoner vedrørende operative instruksjoner samt
arbeidsinstruksjoner.
KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet ved bruk av
databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198822 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19957668 (220) Inn dato: 07.12.1995

(540)

DIGITAL LINK
(730) Innehaver: Applied Graphics Technologies, Inc,
New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Omdannelse og vedlikehold av grafiske bilder i
elektronisk format til bruk for forleggere og trykkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198823 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19960570 (220) Inn dato: 29.01.1996

(540)

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

(730) Innehaver: SMJ Group, Inc, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt og bearbeidet mat, nemlig hermetiske og
frosne supper, røkt laks, stør, pastramilaks, pølser,
fruktkonserver, oster, pickles, fløteost, potetchips, frosne
terteboller, polske piroger, salami, skinker, konserverte
kjøkkenurter.
KL. 30: Næringsmidler, nemlig kaker, paier, brød,
pretzels, småkaker, julekaker, påskekaker, bagels,
sjokoladesaus, karamellsaus, tomatsaus, relish, sennep,
bagel-chips, lønnesirup, pannekaker og vaffelmiks.
KL. 32: Drikker, nemlig øl, eggekremsoda, kirsebær- og
limedrikker.
KL. 42: Restauranter.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198824 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19961745 (220) Inn dato: 14.03.1996

(540)

V20
(730) Innehaver: Aktiebolaget Volvo, Göteborg, SE

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

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

(300) Prioritet: DE, 03.11.95, 395 44 730.5

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198825 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19961746 (220) Inn dato: 14.03.1996

(540)

V30
(730) Innehaver: Aktiebolaget Volvo, Göteborg, SE

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

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

(300) Prioritet: DE, 03.11.95, 395 44 731.3

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198826 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19962655 (220) Inn dato: 24.04.1996

(540)

RADIOSHACK
(730) Innehaver: Tandy Corp, 1700 One Tandy Center,
Fort Worth, TX 76102, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske
og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og
instrumenter for måling, signalering og kontroll;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; elektriske batterier, telefonapparater,
personsøkere, telefaksapparater, magnetiske og optiske
databærere; programvarer [innregistrerte EDB program-
mer]; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; deler og utstyr for alle forannevnte varer.
KL. 16: Bøker, trykksaker.
KL. 28: Leker, spill og leketøy.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet.
KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskinutstyr innbefattende datamaskinvarer,
dataprogramvarer og dataprogrammering;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende lydutstyr
innbefattende apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; konsultasjonsvirksomhet
vedrørende alarmutstyr innbefattende sirener og
belysningsapparatur for sikring av hjem, forretninger og
biler; konsultasjonsvirksomhet vedrørende telefon- og
internkommunikasjonsutstyr innbefattende
telefonapparater og -instrumenter for hjem, forretninger
og biler; faglige konsultasjoner [ikke om forretninger].

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198827 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19962785 (220) Inn dato: 30.04.1996

(540)

(730) Innehaver: Biocompatibles Ltd, Farnham, Surrey,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål, kjemiske produkter til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske
harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til
industrielle formål; monomerer; polymerer; forbindelser
og blandinger som inneholder fosfolipider og fosfocholyn
eller analoger av disse.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beis for tre eller
lær; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere; tilsetningsstoffer for alle forannevnte varer.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; tilsetningsstoffer for alle forannevnte
varer.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og medisinske
preparater og stoffer, dietetiske stoffer for medisinsk
bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider; kontaktlinse-oppløsninger;
preparater og stoffer for å lette avgivelse av
farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer;
hydrogeler for farmasøytiske og medisinske formål;
øyevann; kunstig fluid for øyebad; midler som tilføres
eller innføres i øyet for å forhindre at sklera kollapser
eller faller sammen; polymere fosfo-lipid-baserte
preparater og stoffer for topisk påføring; tilsetningsstoffer
for 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
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datamaskiner; brannslukningsapparater; optiske
hydrogeler; kontaktlinser; korreksjonsløse kontaktlinser;
beholdere for kontaktlinser; deler og tilbehør for alle de
forannevnte varer.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater, instrumenter, implantater og
innlegg; kunstige lemmer, hud, øyne og tenner; okulære
proteser, implantater og innlegg; intraokulære linser,
implantater og innlegg; intra-hornhinneimplantater,
innlegg og linser; intrastromale implantater og innlegg;
okulære medikamentoverførende apparater, instrumenter,
systemer og anordninger; hydrogeler for medisinske og
kirurgiske formål; kunstig kammervann og glasslegeme i
øyet; suturmaterialer; ortopediske artikler; suturer;
bandasjer og forbindinger; kirurgisk tråd; sklerale
innlegg, implantater og indentasjonsmidler; deler og
tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(300) Prioritet: GB, 11.12.95, 2048169

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198828 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19970881 (220) Inn dato: 03.02.1997

(540)

KAHN
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hårsjampo, talkum til bruk etter bad,
talkumpudder, parfymer, Eau de Cologne, leppeglans,
fuktighetskrem til bruk på kroppen, håndkrem, neglelakk,
skumbad, toalettsåpe, toalettvann.
KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker,
dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer,
laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte
videokassetter; dataspill.
KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og
pyntenåler.
KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn,
aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner,
blyanter, kort, skrivebordutstyr (kontorrekvisita), penn og
blyant-etuier, kalendere, papirvarer,
gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for
selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, -
poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir
og -serpentinere av papir;  plakater, gummistempelsett og
klebelapper; spill i form av kortspill.
KL. 21: Glasstøy, tallerkner, kunstgjenstander av
porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper,
hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og
drikkebeholdere.
KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener,
putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper,
håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og
veggtapeter.
KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T-
skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt,
gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje,
strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer,
pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips,
badetøy og badedrakter.
KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av
mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer (ikke
opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill; dukker,
puslespill, ballonger, drager, myke skulpturelle leker,
utstoppede leker og leker til å trekke opp; lekekosmetikk
for barn.

(300) Prioritet: US, 30.10.96, 75/189932

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198830 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19971974 (220) Inn dato: 11.03.1997

(540)

COVENANT
(730) Innehaver: Daewoo Motor Co Ltd, 199
Chongchon-dong, Bupyung-ku, Inchon, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Biler, personbiler, sportsbiler, ambulanser,
busser, trucker, lastebiler, trailere, lastevogner,
godsvogner, omnibusser, vaner, varebiler, stasjonsvogner
(biler), elektriske kjøretøyer, motorer for landkjøretøyer,
hjul for kjøretøyer, deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198831 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19973325 (220) Inn dato: 25.04.1997

(540)

HELMET-COM
(730) Innehaver: Insinööritoimisto Kitek OY,
Kavallinmäki 13 B, SF-02710 Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mikrofoner, høyttalere, radio-utstyr for
beskyttelseshjelmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198832 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19976144 (220) Inn dato: 28.07.1997

(540)

ALCYON
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, One Abbott Park
Road, Abbott Park, IL 60064-3500, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Elektroniske instrumenter til bruk for medisinsk
diagnose og analyse, med unntak av instrumenter til
oftalmisk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198833 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19978189 (220) Inn dato: 07.10.1997

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til CONNECTING AT A HIGHER LEVEL.

(730) Innehaver: The Whitaker Corp, Wilmington, DE,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske, koaksiale og fiberoptiske
koplingsenheter, terminaler, stikkontakter, kontakter og
ledninger og kabelenheter.
KL. 42: Forretnings- og produktutvikling,
databehandling og datanettverktjenester, oppbygging og
konsultasjon for kabeltjenester;
ingeniørrådgivningstjenester i forbindelse med elektriske
og elektroniske koplingsenheter, koplinger og
interkoplingssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198834 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19978771 (220) Inn dato: 22.10.1997

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198835 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 19979744 (220) Inn dato: 20.11.1997

(540)

REDUX
(730) Innehaver: Hexcel Corp, P.O. Box 8181,
Pleasanton, CA 94588-8781, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Resinlignende materiale i flytende form eller
pulverform eller i form av en film eller et skum med
klebende eller bindende egenskaper, og som er i stand til
å sementere gjenstander, særlig metaller, tre, plast og/
eller komposittmaterialer; kjemikalier anvendt til
metallsubstrater for tilveiebringelse av
overflatebeskyttelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198836 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199710681 (220) Inn dato: 17.12.1997

(540)

(730) Innehaver: Fuente Cigar Ltd, Santiago, DO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Sigarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198837 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199800864 (220) Inn dato: 30.01.1998

(540)

FINDUS BISTRO
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

(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, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; dypfryst
enporsjons ferdigmat.
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; dypfryst enporsjons ferdigmat.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198838 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199801082 (220) Inn dato: 05.02.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Suez Lyonnaise des Eaux SA, 72,
avenue de La Liberté, F-92000 Nanterre, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved forretningsledelse; bistand ved
ledelse, drift og utvikling av industribedrifter eller
forretningsforetak; etablering av kompaniskap;
markedsstudier og undersøkelser. Formidling av
avisabonnement for tredjemann, telefonabonnement,
abonnement på tjenester vedrørende radiomeldinger,
abonnement på tjenester ved telekommunikasjon og
fjernsyn, reklamepost, utsendelse av reklameannonser,
avertering over radiotelefon, fjernsynsreklame,
distribusjon av reklamemateriell (reklamesaker til
utdeling, brosjyrer, trykksaker, vareprøver), oppdatering
av reklamedokumentasjon, utleie av reklameplass, utleie
av reklamemateriell, PR-virksomhet, kopiering av
dokumenter, undersøkelser vedrørende
forretningsvirksomhet, administrasjon av data-arkiv;
overtakelse av selskap, nemlig informasjon og
profesjonelle forretningskonsultasjoner vedrørende
forretningsovertakelser, fusjoner av firmaer, nemlig
informasjon og profesjonelle forretningskonsultasjoner
vedrørende fusjoner og joint-ventures; salgsfremmende
tiltak vedrørende fast eiendom.
KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av
hotelleiendom, eiendomsmeglerkontorer, utleie av
leiligheter, kontorer, utforming av leiekontrakter,
eiendomsbyråer (fast eiendom), leasing av fast eiendom,
eiendomsmegling, taksering av fast eiendom, innkreving
av husleie, rådgivning vedrørende fast eiendom,
eiendomstransaksjoner, forvaltning av løsøre, fast
eiendom, jordeiendom og arv, undersøkelser vedrørende
fast eiendom, finansieringstjenester. Bankvirksomhet,
finansvirksomhet, monetær virksomhet, kredittkontorer,
tjenester i finansanalyse, tjenester ved livsforsikring,
leasing, aksjemegling, økonomiske tjenester, tjenester
vedrørende finansinvesteringer, tjenester i økonomisk
tilrettelegging, lansering av finansiell virksomhet,
aksjeinvestering i alle typer av selskap, bedrifter og
konserner, anskaffelse av kapital til fornyelse; tjenester
ved lån, økonomisk sponsing.

KL. 37:  Tjenester ved installasjon og vedlikehold av
gatemøbler, tjenester ved installasjon av avgiftbetalings-
systemer, av parkeringsplasser, tjenester ved vedlikehold
av rørsystemer, tjenester ved rehabilitering av akvedukter
eller vannforsyningsrør, tjenester ved bygging av
kloakkanlegg, av spillvannsutløp, av renseanlegg for
regnvann, av anlegg for flombeskyttelse, tjenester ved
fornyelse eller rehabilitering av vannverk, utrustning av
eksisterende verk for å forbedre sikkerhet og kvalitet i
vannforsyningen, tjenester ved bygging av
drikkevannsanlegg og kommunale og industrielle
renseanlegg for spillvann og informasjon vedrørende
disse områder; tjenester ved installering av vannrør og
bygging av vannbehandlingsanlegg, og informasjon
angående disse områder, boring av sjakter, anlegg for
utnyttelse av vannressurser, installasjon og reparasjon av
vanningsanlegg. Tjenester ved bygging, reparasjon og
vedlikehold av varmeanlegg, av elektriske installasjoner
og elektrisitetsverk, av atomkraftverk, av oljeanlegg,
installasjon og vedlikehold av rørledninger for brennstoff
og for gass, anlegg for utnyttelse av geotermiske
ressurser, gruveanlegg, sivilingeniørarbeid, nemlig
bygging av offisielle byggverk, ingeniørarbeid i
forbindelse med gruvedrift, nemlig boring av gruver,
gruveutvinning, boring av brønner, steinbruddstjenester,
elektriske anlegg, nemlig installasjon og vedlikehold av
elektrisk utstyr og elektriske kabler, tjenester ved
elektrifisering av jernbane, tjenester ved installasjon og
vedlikehold av elektriske apparater, varmeapparater,
klimatiseringsapparater, kjøleapparater, tjenester ved
isolering (bygning), spesielt varme, lydisolering.
Byggearbeid, informasjon vedrørende. byggevirksomhet,
ingeniørarbeid og entreprenørvirksomhet,
eiendomsforhold, fornyelse og vedlikehold av anlegg,
bygninger, rehabilitering av tomter, bygninger,
lagerbygninger, tjenester ved utparsellering og utbygging
av fast eiendom. Offentlige anlegg, nemlig bygging,
installasjon og reparasjon av offentlig utstyr, offentlige
bygninger, jordbruksanlegg, nemlig klarering, utførelse
av under byggings arbeider, systemarbeider,
gjenoppbygging, rehabilitering av forfalne
bygningsområder, tjenester ved vedlikehold og
rengjøring av anlegg, av hus, av gulv (fasadeoppussing),
desinfeksjon, utryddelse av rotter, av insekter, tjenester
ved rengjøring av bygninger, av storbybebyggelse, av
anlegg planlagt av sivilingeniør, av underjordiske anlegg,
av veianlegg, av tomter, av industribygg (ytterflate og
høytrykksbehandling), tjenester ved rensing av
vannledninger, av industrielle installasjoner, tjenester for
høytrykksrengjøring av underjordiske anlegg, tjenester
ved rengjøring av vei. Byggetjenester, oppføring av
bygninger, av anlegg, av fabrikker, av kontorer, av
hoteller, av sivilingeniøranlegg, av underjordiske anlegg,
av broer, overoppsyn (ledelse) av byggeanlegg, oppføring
og reparasjon av lagerbygninger, informasjon vedrørende
byggevirksomhet, tjenester ved riving av bygninger,
oppsetting av stillas, tjenester ved isolering (bygning),
malearbeid, gipsarbeid, rørleggerarbeid, utleie av
maskiner for byggevirksomhet og vedlikehold av
bygninger, installasjon og reparasjon av heiser,
rengjøring og reparasjon av søppelsjakter, installasjon og
reparasjon av brannalarmsystemer, av
tyverialarmsystemer, informasjon vedrørende
reparasjoner, utførelse av veidekking og brolegging,
sandblåsing, rehabilitering av veibaner, av motorveier, av
veianlegg, av rullebaner på flyplass, bygging av veier, av



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 13.09.1999 - 37/99

12

motorveier, av veianlegg, av rullebaner på flyplass,
steinbruddvirksomhet, gruvedrift, tjenester ved
rengjøring av veier. Installasjon, reparasjon, vedlikehold
av telefoner, av telekommunikasjonsterminaler, av
telekommunikasjonsutstyr og maskinvare,
informasjonstjenester vedrørende installasjon, reparasjon
og vedlikehold av telekommunikasjonsterminaler;
installasjon og reparasjon av klimatiseringsapparater;
vedlikehold av motorveibomstasjoner.
KL. 38:  Telekommunikasjoner, presse- og
informasjonsbyråer, kommunikasjonstjenester,
kommunikasjon over radiotelefon, telegrafisk
kommunikasjon, telematikk, kommunikasjon via
dataterminaler, kommunikasjon via fjernsyn, telefonisk
kommunikasjon, telefontjenester, telefaksoverføring,
overføring av beskjeder, dataassistert overføring av
beskjeder og bilder, overføring og utveksling av data, av
informasjon, av beskjeder og signaler via telefon,
datamaskin, elektronisk post, datamaskinpost, mobil
radiotelefoni og telefoni, tjenester for overføring av
telefonanrop, for viderekobling av telefonanrop,
katalogopplysninger, tjenester for overføring av
talebeskjeder, informasjon angående
telekommunikasjoner, utleie av apparater for overføring
av beskjeder, utleie av telekommunikasjonsutstyr, av
apparater for å sende meldinger, utleie av
telefonapparater og radiotelefonapparater og telefonsett,
utleie av telefonmottakere og radiotelefonmottakere,
overføringsapparater, utleie av telefaksmaskiner, tjenester
ved telefonnett, tjenester ved datanett, tjenester
vedrørende kontroll, behandling, overføring og mottaking
av data, signaler og informasjon behandlet av
datamaskiner eller av telekommunikasjonsapparater og
instrumenter, telekommunikasjonstjenester og
multimediatjenester, dvs. tjenester ved tale-, data- og
bildeoverføring via ledningstilkoblede, trådløse,
satellittstyrte, mobile eller stasjonære midler, tjenester for
kommunikasjon på datanett og tjenester for
kommunikasjon via alle distribusjonsmidler, spesielt via
radio, fjernsyn, lyd- og videobånd, kabler, radiokanaler,
satellitter, globalt datanettverk, sending av
fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, radiosendinger,
tjenester vedrørende iverksetting, utvikling, styring av
direktekoblede tjenester i en bedrifts informasjons- og
telekommunikasjonsnett og -systemer, tjenester
vedrørende iverksetting og utvikling av en bedrifts
informasjons- og telekommunikasjonsnett og -systemer,
tidsklarering, radiosendinger, fjernsynssendinger, utleie
av apparater for overføring av beskjeder.
KL. 39:  Tjenester vedrørende kanalisering av vann og
tilgang til vann, tjenester ved oppsamling av kommunalt
og industrielt spillvann, av slam. Nemlig distribusjon av
elektrisk kraft og distribusjon av energi, nemlig
formidling av gass, av oljebasert energi, tjenester ved
tilførsel via brennstoffrørledninger, via gassrørledninger.
Tjenester for oppsamling, transport, sortering, tømming
og lagring av nyttige materialer eller av bymessig,
industrielt og radioaktivt avfall, av fast eller flytende
avfall, av industrielt smørefett, av kontorpapir. Transport,
transport av passasjerer, av varer, tjenester ved
lufttransport, tjenester vedrørende flytransport,
chartringstjenester, reisebyråtjenester (unntatt bestilling
av hotell, losji), tjenester ved busstransport, biltransport,
bilutleietjenester, båttransport, båtutleie, lastebiltransport,
sjåførtjenester, jernbanetransport, meglervirksomhet

vedrørende frakt, sjøtransport, organisering av cruise, av
turer, organisering av turistreiser, elvetransport, utleie av
garasjer, utleie av parkeringsplasser, utleie av kjøretøy,
tjenester ved parkeringsplasser, drosjetjenester, tjenester
for pendlere, informasjon vedrørende transport, bestilling
av transport, transport av verdisaker; administrasjon av
parkeringsplasser, av parkeringsplassbetaling, nemlig
utleie av parkeringsplass og utleie av parkeringstid.
KL. 40:  Tjenester som gjelder vannproduksjon, tjenester
vedrørende behandling av vann, av drikkevann, tjenester
ved rensing av vann, tjenester ved kloakkanlegg, tjenester
vedrørende rensing, klaring av spillvann, tjenester ved
drift av drikkevannsanlegg, ved rensing og klaring av
kommunalt eller industrielt spillvann og informasjon
vedrørende disse områder, tjenester vedrørende rensing
av vannflater, tjenester vedrørende undersøkelse av
grunnvann, utnyttelse av grunnvann og kontroll av
grunnvannets kvalitet og tjenester ved evaluering og
behandling av vannressurser. Tjenester ved omdanning
av råmaterialer, tjenester ved produksjon av elektrisk
energi, termal energi, klimatisering, tjenester ved drift av
klima-anlegg og varmeanlegg, tjenester ved behandling
av olje, av elektrisitet, tjenester ved oppgradering av
materialer inneholdende olje, raffineringstjenester,
tjenester ved luftbehandling, ved fjerning av lukt fra
luften, tjenester ved luftrensing, ved gjenoppfrisking av
luft, ved luftkjøling. Tjenester ved behandling av avfall,
av søppel, av industrielt smørefett (omdanning), av slam
og aske fra kloakkanlegg, både kommunale og
industrielle, og informasjon vedrørende disse områder,
tjenester ved resirkulasjon av søppel og avfall, tjenester
ved tilberedning av kompost fra søppel og avfall,
tjenester for å unngå forurensning, tjenester for rensing
av mark og tjenester for rehabilitering av forfalne
områder, tjenester ved rehabilitering av nettverk av
spillvannsrør og drikkevannsrør, tjenester vedrørende
oppgradering av industrielt avfall, husholdningsavfall,
sykehusavfall og spesialavfall; tjenester ved destruksjon
av avfall, tjenester ved søppelforbrenning, tjenester ved
fjerning av giftig industriavfall, av ikke-giftig
industriavfall, husholdningsavfall, sykehusavfall og
spesialavfall, behandling (gjenvinning) av industriavfall,
husholdningsavfall, sykehusavfall og spesialavfall,
nemlig industriell bearbeiding, bruk av
husholdningsavfall, sykehusavfall og spesialavfall som
råmaterialer.
KL. 41:  Tjenester forbundet med undervisning og
opplæring i fagområdene vannproduksjon, vannforsyning
og vannbehandling. Tjenester forbundet med
undervisning og opplæring i fagområdene oppvarming,
klima-anlegg og akustisk engineering, tjenester forbundet
med undervisning og opplæring i fagområdene
elektrisitetsproduksjon, behandling av elektrisitet,
oljeproduksjon og behandling av materialer inneholdende
olje. Undervisnings- og opplæringstjenester i
fagområdene avfalls-, søppel- og slambehandling;
undervisnings- og opplæringstjenester i fagområdet
industriell rengjøringsvirksomhet. Undervisnings- og
opplæringstjenester i fagområdene bygging av anlegg,
veier, sivilingeniøranlegg og underjordiske anlegg.
Utgivelse av aviser, av tidsskrifter, av magasiner, av
hefter, av bøker; organisering og produksjon av
sceneopptrinn, av filmer, av radioprogrammer, av
fjernsynsprogrammer, av videoer, av multimedia-
arbeider, redigering av radio- og fjernsynsprogrammer,
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videoproduksjon, reklamearbeid, televisjonsfilmer,
tjenester ved opptakstudio, utleie av filmapparater og
utstyr, utleie av filmer, av grammofonplater, av
videobånd, av lydopptak, bestilling av seteplass i
forbindelse med sceneshow, opplæring, instruksjon samt
organisering og ledelse av arrangementer på områdene
underholdning, filmproduksjon, forestillinger, interaktive
og audiovisuelle produkter, drift av kinoer, filmstudioer,
tjenester vedrørende underholdning,
fjernsynsunderholdning og radiounderholdning;
organisering av utstillinger.
KL. 42:  Tjenester ved kontrollering av vannkvalitet,
vitenskapelige og industrielle forskningstjenester
vedrørende miljøvern, tjenester ved forskningssentre og
laboratorier i områdene vann, vannbehandling og rensing
av vann, tjenester ved kjemianalyse, tjenester ved
kjemiforskning, konsulenttjenester i sikkerhetsspørsmål,
faglige konsulenttjenester, tjenester ved studier av
tekniske prosjekter, ved ingeniørarbeid, ved utarbeidelse
av planer som ikke vedrører forretningsdrift og ved
teknisk planlegging av anlegg (ikke ved bygging) i
områdene vann og vannbehandling; rådgivning og
ekspertise i området behandling av vann og spillvann/
kloakk. Tjenester ved studier av tekniske prosjekter, ved
ingeniørarbeid, tjenester ved leting etter olje og gass, ved
undersøkelser av oljeforekomster, tjenester ved
overvåking av oljekilder, oljeanlegg og elektriske
installasjoner, tjenester ved forskningssentre, ved
laboratorier i områdene oppvarming, klima-anlegg og
akustisk engineering, elektrisitets- og oljeproduksjon,
rådgivning og ekspertise i områdene oppvarming, klima-
anlegg, og akustisk engineering, elektrisitets- og
oljeproduksjon, konsulenttjenester i sikkerhetsspørsmål,
faglige konsulenttjenester, tjenester ved utarbeidelse av
planer som ikke vedrører forretningsdrift og ved teknisk
planlegging av anlegg (ikke ved bygging) i områdene
varme, klima-anlegg, akustisk engineering, geologiske
undersøkelser, geologisk letevirksomhet og forskning,
tjenester ved tiltak for å forhindre geologiske ulykker,
engineering i områdene oppvarming, klima-anlegg og
akustikk. Tjenester ved destruering av arkiver,
vitenskapelige og industrielle forskingstjenester
vedrørende miljøvern, tjenester ved forskningssentre og
laboratorier i områdene behandling av industrielt avfall,
husholdningsavfall, sykehusavfall og spesialavfall,
søppel, slam, aske, tjenester ved kjemianalyse, tjenester
ved kjemiforskning og bakteriologisk forskning,
rådgivningstjenester i sikkerhetsspørsmål, faglige
konsulenttjenester, tjenester ved studiet av tekniske
prosjekter, ved ingeniørarbeid, rådgivning og ekspertise i
fagområdet industrielt avfall, husholdningsavfall,
sykehusavfall og spesialavfall, søppel, slam og aske fra
både kommunale og industrielle anlegg. Ingeniørarbeid,
tjenester ved forskningssentre og laboratorier i områdene
teknisk planlegging og oppføring av bygninger, anlegg,
veier, sivilingeniøranlegg og underjordiske anlegg,
rådgivningstjenester i området byggevirksomhet,
konsulenttjenester i sikkerhetsspørsmål, faglige
konsulenttjenester, tjenester ved studier av tekniske
prosjekter, ved planlegging som ikke vedrører
forretningsdrift og ved teknisk planlegging av anlegg
(ikke ved bygging); rådgivning og ekspertise i områdene
byggevirksomhet, sivilingeniørarbeid, geologisk
letevirksomhet og ekspertise. Tjenester vedrørende
sikkerhet og vakthold av fast eiendom, utleie av

midlertidig losji, bestilling av midlertidig losji.
Datamaskinprogrammering, datamaskintjenester,
utvikling, design og oppdatering av
datamaskinprogramvare og pakker, konsulentvirksomhet
og teknisk rådgivning i området telekommunikasjoner og
EDB, utleie av datamaskiner, utforming av
databehandlingssystemer og
telekommunikasjonssystemer, studier og forskning i
området bruk av vedlikehold av maskinvare for
datamaskin og telekommunikasjon, tjenester ved opptak
(filming) på videobånd, utleie og tilgangstid til en
databaseserver, utleie av telekommunikasjonstjenester,
behandling av copyright, bevilling av patentrettigheter.
Administrasjon av bomstasjoner på motorveier, nemlig
utvikling av motorveibomstasjoner, nattvaktbyråer,
dataassistert overvåkingstjenester, hotelltjenester,
hotellbestillinger, feriehus, drift av campingplass,
tjenester ved sommerleir (losji), tjenester ved opprettelse,
utvikling og vedlikehold av parkarealer, tjenester
vedrørende arkitektur. Fremskaffelse av romlarealer for
fremvisninger og utstillinger; tjenester for arkitektur og
teknisk design og for konstruksjon av drikkevannsanlegg
og kommunale og industrielle spillvann-/
regnvannsrenseanlegg; sivilingeniørarbeid,
gruveingeniørarbeid, nemlig tekniske prosjektstudier,
ingeniørarbeid, overvåking, tegning av konstruksjoner,
arkitektkonsultasjoner; tjenester ved kontroll av
rørsystemer.

(300) Prioritet: FR, 05.08.97, 97 690 390

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198839 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199801114 (220) Inn dato: 06.02.1998

(540)

(730) Innehaver: Müller & Schmidt Pfeilringwerk
GmbH & Co KG, Studentenstrasse 5, D-42653 Solingen,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske neglepleieprodukter, nemlig
neglelakk, negleherdere, neglehudfjernere,
neglelakkfjernere, parfymevarer, midler for kropps- og
skjønnhetspleie; sminke.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198840 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199802901 (220) Inn dato: 31.03.1998

(540)

BASECAMP
(730) Innehaver: Alco Export Import AS, Nils Hansens
vei 7, 0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer,
ryggsekker.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast; soveposer; sengeutstyr.
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198841 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199803045 (220) Inn dato: 06.04.1998

(540)

(730) Innehaver: Ducros SA, BP 150, F-84200
Carpentras, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Håndkverner for husbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198842 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199803547 (220) Inn dato: 28.04.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Eva Oddlaug Svartaas, Ådalsvollen,
7660 Vuku, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Møbler (spesial-) for medisinsk bruk.
KL. 20: Sengeutstyr (unntatt lintøy og sengetepper);
møbler.
KL. 41: Undervisningsvirksomhet;
opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Utleie av barnesenger, sengeutstyr og møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198843 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199804137 (220) Inn dato: 12.05.1998

(540)

ISOLA MESTERTEKK
(730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198844 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199804138 (220) Inn dato: 12.05.1998

(540)

ISOLA SELVBYGGER
(730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198845 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199804139 (220) Inn dato: 12.05.1998

(540)

ISOLA FIBERTEKK
(730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198846 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199804140 (220) Inn dato: 12.05.1998

(540)

ISOLA FIBERKRAFT
(730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198847 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199804481 (220) Inn dato: 26.05.1998

(540)

GRACO
(730) Innehaver: Graco Children’s Products Inc,
Elverson, PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Landkjøretøyer; barnevogner.
KL. 20: Møbler.
KL. 28: Leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198848 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199805283 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Elkem ASA Patentavdelingen v/
Magne Vindenes, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675
Kristiansand S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 37: Vedlikeholdstjenester for handel og industri.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise); ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer og software; teknisk
konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198849 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199805303 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

ISPCON
(730) Innehaver: Mecklermedia Corp, Westport, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter;
magasiner; flygeblad; bøker; kataloger; dataprogrammer
innregistrert på papir eller papp; brosjyrer; grafiske
reproduksjoner og bilder; grafiske trykk; poser,
kalendere, skrivesaker og papirvarer; plakater; bilder;
penner, blyanter; hilsningskort; skriveutstyr; spillkort;
notisbøker; plakatholdere; esker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; tilrettelegging
og ledelse av messer, seminarer, konferanser og
utstillinger relatert til ledelse og administrasjon av
bedrifter; tilrettelegging og ledelse av messer, seminarer,
konferanser og utstillinger relatert til annonse og
reklamevirksomhet; tilrettelegging og ledelse av messer,
seminarer, konferanser og utstillinger relatert til ledelse,
administrasjon, annonse- og reklamevirksomhet av og for
informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjon;
informasjonstjenester relatert til ledelse, administrasjon,
annonse- og reklamevirksomhet av og for
informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjon.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
dataopplæring; tilrettelegging og ledelse av seminarer,
utstillinger, konferanser og messer; tilrettelegging og
ledelse av messer, seminarer, utstillinger og konferanser
relatert til informasjonsteknologi, datamaskiner og
kommunikasjon; informasjonstjenester relatert til
informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjon.
KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete
informasjon- og kommunikasjonstjenester;
konsultasjoner relatert til informasjonsteknologi,
datamaskiner og kommunikasjon; utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198850 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199805304 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

BOARDWATCH
(730) Innehaver: Mecklermedia Corp, Westport, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter;
magasiner; flygeblad; bøker; kataloger; dataprogrammer
innregistrert på papir eller papp; brosjyrer; grafiske
reproduksjoner og bilder; grafiske trykk; poser,
kalendere, skrivesaker og papirvarer; plakater; bilder;
penner, blyanter; hilsningskort; skriveutstyr; spillkort;
notisbøker; plakatholdere; esker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
informasjonstjenester relatert til ledelse, administrasjon,
annonse- og reklamevirksomhet av og for
informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjon,
ikke relatert til telekommunikasjon; annonse- og
reklamevirksomhet, herunder annonse- og
reklamevirksomhet av og for informasjonsteknologi,
datamaskiner og kommunikasjon.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
dataopplæring; tilrettelegging og ledelse av seminarer,
utstillinger, konferanser og messer; tilrettelegging og
ledelse av messer, seminarer, utstillinger og konferanser
relatert til informasjonsteknologi, datamaskiner og
kommunikasjon; tilrettelegging og ledelse av messer,
seminarer, konferanser og utstillinger relatert til ledelse
og administrasjon av bedrifter; informasjonstjenester
relatert til informasjonsteknologi, datamaskiner og
kommunikasjon.
KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete
informasjon- og kommunikasjonstjenester;
konsultasjoner relatert til informasjonsteknologi,
datamaskiner og kommunikasjon; utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198851 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199805305 (220) Inn dato: 19.06.1998

(540)

ISPWORLD
(730) Innehaver: Mecklermedia Corp, Westport, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter;
magasiner; flygeblad; bøker; kataloger; dataprogrammer
innregistrert på papir eller papp; brosjyrer; grafiske
reproduksjoner og bilder; grafiske trykk; poser,
kalendere, skrivesaker og papirvarer; plakater; bilder;
penner, blyanter; hilsningskort; skriveutstyr; spillkort;
notisbøker; plakatholdere; esker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
informasjonstjenester relatert til ledelse, administrasjon,
annonse- og reklamevirksomhet av og for
informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjon,
ikke relatert til telekommunikasjon; annonse- og
reklamevirksomhet, herunder annonse- og
reklamevirksomhet av og for informasjonsteknologi,
datamaskiner og kommunikasjon.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
dataopplæring; tilrettelegging og ledelse av seminarer,
utstillinger, konferanser og messer; tilrettelegging og
ledelse av messer, seminarer, utstillinger og konferanser
relatert til informasjonsteknologi, datamaskiner og
kommunikasjon; tilrettelegging og ledelse av messer,
seminarer, konferanser og utstillinger relatert til ledelse
og administrasjon av bedrifter; informasjonstjenester
relatert til informasjonsteknologi, datamaskiner og
kommunikasjon.
KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete
informasjon- og kommunikasjonstjenester;
konsultasjoner relatert til informasjonsteknologi,
datamaskiner og kommunikasjon; utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198852 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199805528 (220) Inn dato: 24.06.1998

(540)

(730) Innehaver: Frisk International NV, Leuven,
Haasrode, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannkrem, kosmetiske produkter for tannhygiene.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198853 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199807181 (220) Inn dato: 12.08.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Scandinavia Online AS, Postboks 1178
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen & Musæus DA v/Mona
Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av reiser, informasjon om reisemål,
kart informasjon.
KL. 42: Reisetjeneste i form av hotellbestilling via
globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198854 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199807199 (220) Inn dato: 13.08.1998

(540)

TIAZZI
(730) Innehaver: Starbucks Coffee Co, Seattle, WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Urtete.
KL. 30: Te, drikker laget på basis av te, tebaserte drikker
med fruktsmak, smakstilsetninger for drikker, iskrem,
sorbet, is og frosne konfektyrer.
KL. 32: Ikke-karbonsyreholdige alkoholfrie drikker,
safter for fremstilling av alkoholfrie drikker, safter for
fremstilling av alkoholfrie fruktdrikker, alkoholfrie
drikker med fruktsmak, fruktjuicer, fruktbaserte
alkoholfrie drikker smakstilsatt med te.

(300) Prioritet: CA, 19.05.98, 878,690

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198855 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199807845 (220) Inn dato: 02.09.1998

(540)

GAMESPOT TV
(730) Innehaver: ZD Inc, 28 East 28 th Street, New
York, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; fjernsynsprogrammering; produksjon av
fjernsynsprogrammer; fjernsynsprogrammer og serier,
produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte
videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter og
forhåndsinnspilte videodisker; produksjon og distribusjon
av forhåndsinnspilte audiobånd, forhåndsinnspilte
audiokassetter og forhåndsinnspilte audiodisker.
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; fremskaffelse av online-tjenester og
informasjon innen området for underholdning og
utdannelse/undervisning relatert til et fjernsynsprogram
innen området for dataspill og videospill.

(300) Prioritet: US, 02.03.98, 75-443,179

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198856 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199807601 (220) Inn dato: 24.08.1998

(540)

AUTO-STITCH
(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: Kirurgisk utstyr til bruk innen vaskulær kirurgi.

(300) Prioritet: US, 07.05.98, 75/481347

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198857 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199808077 (220) Inn dato: 08.09.1998

(540)

TOSHIBA
(730) Innehaver: Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki-
shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Fremkallingsmidler for fotografiske og
elektrostatiske kopimaskiner, faksimilemaskiner og
skrivere.
KL. 2: Tonere for fotografiske og elektrostatiske
kopimaskiner, tonerkassetter, faksimilemaskiner og
skrivere.
KL. 7: Valser, varmevalser og rengjøringsruller for
fotografiske og elektrostatiske kopimaskiner,
faksimilemaskiner og skrivere.
KL. 9: Reservedeler for fotografiske og elektrostatiske
kopimaskiner, faksimilemaskiner og skrivere.
KL. 16: Ark for fotografiske og elektrostatiske
kopimaskiner, faksimilemaskiner og skrivere.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198858 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199809332 (220) Inn dato: 20.10.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Byutvikling AS, Gamle Drammensvei
211, 1337 Sandvika, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198859 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199809740 (220) Inn dato: 02.11.1998

(540)

(730) Innehaver: AB Furhoffs Rostfria, Box 93, S-541
22 Skövde, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Avløpssluker og avløpsrenner for gulv i rustfritt
stål.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198860 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810057 (220) Inn dato: 06.11.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Däckshopen Autoservice i Malmö AB,
Eriksfältsgatan 23, S-214 32 Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Eksosrør for motorer, avgassingsrensere for
motorer, filtere (deler av maskiner eller motorer),
vifteremmer for motorer, kjølere for motorer, lager for
drivaksler, lyddempere for motorer, løfte-anordninger,
pakninger (motordeler); pumper (deler av maskiner og
motorer), tennstifter for eksplosjonsmotorer, mekanisk
drevne håndverktøy, vulkaniseringsapparater.
KL. 12: Bildekk, dekkpigger, fjærende støtdempere for
motorkjøretøyer, støtdemperfjærer for motorkjøretøyer,
hjulfelger for motorkjøretøyer, skliforhindrende
anordninger for bildekk, bilhjul, innerslanger for bildekk,
reparasjonssatser for innerslanger, snøkjettinger,
bremseklosser for motorkjøretøyer, navkapsler, slitebaner
for regummiering av dekk, balanseringslodd for bilhjul,
speil for motorkjøretøyer, sikkerhetsstoler for barn i biler,
sikkerhetsbelter for motorkjøretøyer, skvettskjermer, ratt
for motorkjøretøyer, ryggesignaler for motorkjøretøyer,
signalhorn for motorkjøretøyer, bagasjeholdere for
motorkjøretøyer, bremsebelegg for motorkjøretøyer,
trekkroker for motorkjøretøyer, tyverialarmer for
motorkjøretøyer, vindusviskere, biltilbehør (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 37: Regummiering av dekk, vulkanisering av dekk,
vedlikehold, reparasjon og rengjøring av
motorkjøretøyer, rundsmøring av motorkjøretøyer,
bilvask, rustbeskyttelsesbehandling av motorkjøretøyer,
serviceverksteder for motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198861 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810063 (220) Inn dato: 09.11.1998

(540)

CONEXANT
(730) Innehaver: Conexant Systems Inc, 4311 Jamboree
Road, Newport Beach CA 92660, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
radiokommunikasjonsvirksomhet,
datanettverksvirksomhet.

(300) Prioritet: US, 03.09.98, 75/547442

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198862 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810302 (220) Inn dato: 12.11.1998

(540)

ETOYS
(730) Innehaver: eToys Inc, Santa Monica, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: On-line detaljhandel av leker, spill og leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198863 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810387 (220) Inn dato: 17.11.1998

(540)

(730) Innehaver: Per Kirksæter, Bygdøy Alle 127B,
0273 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere og forsterkere, nevnte varer med
opprinnelse i Tyskland.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198864 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810414 (220) Inn dato: 18.11.1998

(540)

COLOR IQ
(730) Innehaver: Artec Systems Group Inc, 99 Seaview
Boulevard, Port Washington, NY 11050-4632, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hårpleieprodukter, nemlig shampo, shampo med
ikke-permanente hårfarger, hårbalsam, hårbalsam med
ikke- permanente hårfarger, pomader,
hårglansforsterkende preparater, hårlysnere- og
blekepreparater, hår spray, mousser, geléer,
hårfriseringslotioner, permanent hårfargingsprodukter,
hårpermanent, hårhvilepreparater (hair relaxers),
kosmetiske preparater, bade- og dusjsåper,
fuktighetsbevarende kremer til huden, lotioner for
kroppen, astringerende preparater, rensemidler,
ansiktsmasker, skrubbekrem for huden og velluktende
produkter, nemlig parfymevarer, cologner, eau de toilette
og oljer.

(300) Prioritet: US, 19.05.98, 75/487,964

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198865 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810676 (220) Inn dato: 19.11.1998

(540)

FORTESSA
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig for forebygging
og behandling av bein- og skjelettsykdommer.

(300) Prioritet: US, 04.09.98, 75/548,416

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198866 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199810990 (220) Inn dato: 27.11.1998

(540)

POUDRE LIBERTE
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie
société en nom collectif, Paris, FR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198867 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811003 (220) Inn dato: 30.11.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Bergen Automatutleie AS,
Hardangervn. 535, 5268 Haukeland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spilleautomater (maskiner); databehandlingsutstyr
og datamaskiner; computersoftware.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser;  juletrepynt, spilleautomater,
annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes
sammen med TV-automater.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198868 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811004 (220) Inn dato: 30.11.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Bergen Automatutleie AS,
Hardangervn. 535, 5268 Haukeland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spilleautomater (maskiner); databehandlingsutstyr
og datamaskiner; computersoftware.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, spilleautomater,
annet enn med myntinnkast eller som bare kan  brukes
sammen med TV-automater.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198869 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811252 (220) Inn dato: 07.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Manifattura Mario Colombo & C.
SpA, Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og imitasjon av lær, artikler i disse
materialer og ikke opptatt i andre klasser, kofferter og
håndkofferter, reisevesker, toalettvesker, ryggsekker,
vesker og håndvesker, små reisekofferter, utstyrsbager
(skipssekker), handlebager, dokumentmapper,
notemapper, lommebøker, portemonéer, beltetasker,
paraplyer, nøkleholdere (ikke av metall).
KL. 25: Klær, sportsklær og uformelle klær for menn,
kvinner og barn, skotøy, hodeplagg.
KL. 28: Gym- og sportssaker ikke opptatt i andre klasser;
bager for sportssaker opptatt i denne klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198870 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811447 (220) Inn dato: 14.12.1998

(540)

ACTIVEANSWERS
(730) Innehaver: Compaq Information Technologies
Group LP, Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for installasjon, konfigurasjon og
operasjon av computer maskinvare og andre
dataprogrammer.
KL. 42: Formidling av informasjon til selgere og
sluttbrukere av datamaskiner vedrørende konfigurasjon,
installasjon og operasjon av computer maskinvare og
programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198871 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811450 (220) Inn dato: 14.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Salt Lake Organizing Committee for
the Olympic Winter Games of 2002, Salt Lake City, UT
84111, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål.
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.
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(111) Reg. nr.: 198872 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811451 (220) Inn dato: 14.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Salt Lake Organizing Committee for
the Olympic Winter Games of 2002, Salt Lake City, UT
84111, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål.
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. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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.

KL. 14:  Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 25:  Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28:  Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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.
Kl. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 39:  Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL.  41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42:  Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning;
EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198873 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199811637 (220) Inn dato: 16.12.1998

(540)

SPINNER
(730) Innehaver: Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432,
4664 Kristiansand S, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198874 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199812052 (220) Inn dato: 30.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, I-31050
Ponzano Veneto, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hodeplagg, fottøy, klær, spesielt sportstøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198875 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199812060 (220) Inn dato: 30.12.1998

(540)

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

(730) Innehaver: Gunnleiv Kaddan, 4500 Mandal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Planter og dekorasjonsmateriale av edelgran,
gran, sypress, tuja, kristtorn, buksbom og frøbusk,
juletrær av edelgran, vanlig gran og furu.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198876 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199900374 (220) Inn dato: 08.01.1999

(540)

EXECUTIVE PRIORITIES

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer; adapter til computere; komponenter og
perifert utstyr til computere; computerminner; grensesnitt
for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte
kretser; trykte kretser; magnetdisker; diskdrivere;
compaktdisker/CD’er; magnetiske bånd; videospillere;
regnemaskiner/kalkulatorer; lommekalkulatorer;
kassaapparater; telekopieringsmaskiner; videospill;
videoskjermer; videospillere; videokassetter;
computerprogram; dokumentasjons- og
instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og
relatert til computere eller computerprogrammer;
computer hardware og computer software.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
dokumenter og publikasjoner relatert til computere eller
computerprogrammer; manualer/håndbøker; trykte
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser;
trykksaker, flygeblad, brosjyrer.
KL. 42: Computerprogrammering; utvikling/design,
oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie
av tilgangstid til computerdatabaseservere; tekniske
prosjektstudier innen området for computer hardware og
software; rådgivning og konsultasjon relatert til bruk av
globale datanettverk; utleie av computere og computer
software; tjenester for å fremskaffe brukertilgang til
computere for forretningsledelse og administrasjon;
juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning;
rapport-/referatstjenester og journalisttjenester;
fremskaffelse av fasiliteter for organisering av
utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198877 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199900446 (220) Inn dato: 13.01.1999

(540)

THIXOMOLDING
(730) Innehaver: Thixomat Inc, 717 East Huron, Ann
Arbor, MI 48104, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for sprøytestøping.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198878 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199900821 (220) Inn dato: 25.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Integra Informasjonssystemer AS,
Postboks 19, 1394 Nesbru, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tekniske og faglige konsultasjoner;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198879 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199900968 (220) Inn dato: 29.01.1999

(540)

(730) Innehaver: Aftenposten AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og
instrumenter, apparater og innretninger for opptak,
gjengivelse og overføring av lyd og bilde, datamaskiner,
databehandlingsutstyr, periferiutstyr og ytre enheter for
datamaskiner, databærere, herunder optiske og
magnetiske, dataprogrammer, herunder
operativprogrammer, elektroniske trykksaker,
publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart,
dataprogrammer i form av elektroniske trykksaker,
publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, publikasjoner,
tidsskrifter, aviser, bøker og kart; 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; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering
og reklamering i mediene fjernsyn, radio, avis, internett
og andre datamaskinnettverk; bistand ved ledelse og
admininstrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling
av informasjon for bruk i databaser, systematisering av
informasjon for bruk i databaser, administrasjon av
dataarkiver; personellrekruttering; arbeidsformidling;
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål;
salgsfremmende tjenester for tredjemann.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, dataassistert
overføring av lyd og bilder, elektronisk postoverføring,
fjernsynssendinger, informasjon om telekommunikasjon,
informasjonsbyråer (nyheter), kabelfjernsynssendinger,
kommunikasjon ved dataterminaler, telefonisk
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: Avisutlevering.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker,
publikasjoner, tidsskrifter, bøker, aviser og kart.
KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, fotografering, fotografireportasjer,
fotosettingstjenester (trykk), grafisk formgivning,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
redaksjonsbyråer, redigering av tekster,
reportasjetjenester, utleie av dataprogrammer, utleie av
software (EDB), utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198880 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901024 (220) Inn dato: 01.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Chanel (Société par Actions
Simplifée), 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200
Neuilly sur Seine, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Skjønnhetssalonger, frisørsalonger, manikyr,
massasje, kosmetisk forskning, moteinformasjon,
helseomsorg.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198881 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901060 (220) Inn dato: 02.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Campari-Crodo SpA, Via Filippo
Turati 27, I-20121 Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker og aperitiffer,
preparater til fremstilling av slike drikker; fruktjuice og
vegetabilsk juice for bruk som drikkevarer, mineralvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198882 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901063 (220) Inn dato: 02.02.1999

(540)

(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, Minami
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorvogner og deler til motorvogner.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198883 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901177 (220) Inn dato: 03.02.1999

(540)

INTRICA
(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: Computerprogrammer, computerprogrammer for
trykte og integrerte kretser, halvledere og elektroniske
produkter med brukerveiledning.

(300) Prioritet: US, 10.08.98, 75/534,247

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198884 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901178 (220) Inn dato: 03.02.1999

(540)

ENVISIA
(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: Computerprogrammer, computerprogrammer for
integrerte kretser, halvledere og elektroniske produkter
med brukerveiledning.

(300) Prioritet: US, 11.08.98, 75/534,160

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198885 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901261 (220) Inn dato: 08.02.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Leaf Ireland Ltd, Kilcock, County
Kildare, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Konditorvarer; frosne konfektyrer og kaker;
frosne konditorvarer.
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker og preparater til
fremstilling av slike drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198886 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901458 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

MEDRAD
(730) Innehaver: Mediwest Norway AS, Aslaksveien
14, 0753 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma
DA, Postboks 727, Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; stoffer for medisinsk bruk; plaster og
forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære artikler, apparater og instrumenter.
KL. 37: Vedlikehold, kalibrering, justering og reparasjon
av kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling;
vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198887 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901459 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

MEDRAD/MEDIWEST
(730) Innehaver: Mediwest Norway AS, Aslaksveien
14, 0753 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma
DA, Postboks 727, Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; stoffer for medisinsk bruk; plaster og
forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære artikler, apparater og instrumenter.
KL. 37: Vedlikehold, kalibrering, justering og reparasjon
av kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling;
vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198890 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901470 (220) Inn dato: 12.02.1999

(540)

7-ELEVEN FRÜT
COOLER

(730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdige vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198891 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199901811 (220) Inn dato: 18.02.1999

(540)

ANTICIPATOR
(730) Innehaver: Management Resource Systems Ltd,
Tortola, VG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
magnetiske databærere; software (maskinleselig) til bruk
sammen med datamaskiner; CD-ROM.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriale; plastikkmaterialer for
innpakking.
KL. 35: Forretningstaksering, rådgivning om
forretninger, forretningsinformasjon,
forretningsundersøkelser, assistanse til forretningsledelse,
rådgivning om forretningsledelse, rådgivning om
forretningsorganisering, forretningsgranskning; revisjon,
revisjon av usynlige og skjulte aktiva; evaluering av
forretningsaktiva, evaluering av skjulte og usynlige
aktiva; fremskaffelse av forretningsinformasjon,
markedsanalyser, tjenester for forretningsanalyser,
fremskaffelse av statistisk informasjon; tjenester for
måling og evaluering av en virksomhets ytelse og
inntjeningspotensiale; tjenester for selskapsevaluering;
forretningsdiagnostikk; statistiske utforminger.
KL. 36: Finansielle konsultasjoner, finansiell rådgivning
og evalueringstjenester; fremskaffelse av finansiell
informasjon; finansiell ledelse; skattemessige
vurderinger; rådgivning om kapitalinvesteringer; måling
og evaluering av kapital; anskaffelse av finansielle
indikatorer; evaluering av investeringseffektivitet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198892 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902217 (220) Inn dato: 02.03.1999

(540)

AJAX  SHOWER
POWER

(730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022, US

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

(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: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198893 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902218 (220) Inn dato: 02.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Norden Assurance AS, Strandgaten 3,
5013 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Assuranse og finansielle tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198894 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902229 (220) Inn dato: 02.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Bundy American Corp, Owings Mill,
MD, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198895 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902339 (220) Inn dato: 05.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Carapelli Firenze SpA, Tavarnelle val
di Pesa (Firenze), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Spiselige oljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198896 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902347 (220) Inn dato: 08.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Hagen Treindustri AS, Visnesvegen,
6783 Stryn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198897 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902384 (220) Inn dato: 09.03.1999

(540)

DAVY’S
(730) Innehaver: Jc AB, Borås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter (bekledning),
slips, skjerf og sjal, hansker (bekledning), sokker og
strømper.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198898 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902622 (220) Inn dato: 11.03.1999

(540)

ALTAREX
(730) Innehaver: Altarex Corp, Campus Tower, #300,
8625-112th Street, Edmonton, AL T6G 2E1, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og vaksiner for
behandling av kreft.
KL. 42: Kreftterapi, nemlig tilførsel av monoklonale
antistoffer og genetisk konstruerte monoklonale
antistoffer.

(300) Prioritet: US, 06.10.98, 75/565575
US, 06.10.98, 75/564916

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198899 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902623 (220) Inn dato: 11.03.1999

(540)

PROSTAREX
(730) Innehaver: Altarex Corp, Campus Tower, #300,
8625-112th Street, Edmonton, AL T6G 2E1, CA

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

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

(300) Prioritet: US, 06.10.98, 75/565576

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198900 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902700 (220) Inn dato: 16.03.1999

(540)

ROSENBLUTH
INTERNATIONAL

(730) Innehaver: Rosenbluth International Inc, 2401
Walnut Street, Philadelphia, PA 19103-4390, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198901 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902701 (220) Inn dato: 16.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Rosenbluth International Inc, 2401
Walnut Street, Philadelphia, PA 19103-4390, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Reisebyråvirksomhet, nemlig
transportreservering og -bestilling;
reiseinformasjonstjenester; turoperatører;
reiseguidevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198902 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902736 (220) Inn dato: 17.03.1999

(540)

IVARNIT
(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: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198903 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902737 (220) Inn dato: 17.03.1999

(540)

IVARIT
(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: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198904 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902919 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Colorplus Fashions PVT Ltd,
Ambattur, Chennai 600058, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Varer av lær, punger, håndvesker, vesker,
nøkkelpunger.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198905 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902923 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Bageri Corti AB, Onsala, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198906 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902924 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

ZOC
(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: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198907 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902925 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

COMPLETE PRO-TEC
(730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytisk
sammensetting som er en komponent av preparater for
behandling av øyet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198908 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902926 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Conewich Enterprises Limited
Partnership, Las Vegas, NV, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bakverk, brød.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198909 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902930 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

BRUSH ART
(730) Innehaver: Indola Cosmetics BV, Rijswijk, NL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198910 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902932 (220) Inn dato: 18.03.1999

(540)

KAMOS
(730) Innehaver: Karmsund Maritime Offshore Supply
AS, Kolstøneset, 4250 Kopervik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler av
metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer);
metallrør; varer av uedelt metall; metallringer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer; koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
ventilaktuatorer; ventiler (maskindeler);
trykkavlastningsventiler (maskindeler); blåsemaskiner;
borerigger; boretårn; borekroner (maskindeler); maskiner
og motorer for båter; elektriske generatorer; hydrauliske
motorer; industriroboter; propellmekanismer; pumper
(maskiner); regulatorer (maskiner); styreanordnnger for
maskiner; vinsjer.
KL. 17: Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
tetningsringer; koblingsforinger; pakninger; vanntette
pakninger; pakninger for muffer.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; skipsbygging; skipsverft;
undervannsbygging; undervannsreparasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198911 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902937 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

PROPHONO
(730) Innehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefonapparater og deler dertil.
KL. 38: Telekommunikasjon.

(300) Prioritet: SE, 01.10.98, 98-7379

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198912 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902950 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

ENERGY BREAK
(730) Innehaver: Göteborgs Kex AB, Box 73, S-442 21
Kungälv, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198913 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902951 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

JPM
(730) Innehaver: Morgan Guaranty Trust Company of
New York, New York, NY, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198914 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902952 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

ORALVITE
(730) Innehaver: Natural White Inc, Aurora, ON, CA

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198915 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902953 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser,
kardiologiske preparater, blodtrykksenkende middel,
middel til bruk ved hjertesvikt.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198916 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902954 (220) Inn dato: 19.03.1999

(540)

TELIT
(730) Innehaver: Telital SpA, Sgonico (Trieste), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske, elektromagnetiske,
optiske, opto-elektroniske, fotografiske apparater, utstyr,
anordninger og komponenter; vitenskapelige og nautiske
apparater og instrumenter; telekommunikasjons-
anordninger, signaleringsanordninger, styrings-, drifts-,
fjernstyringsanordninger; anordninger for generering,
detektering, registrering, forsterkning, avspilling,
overføring og fremvisning av bilder og signaler;
anordninger for behandling av data eller informasjon;
telefonapparater, mobiltelefoner, trådløse
telefonapparater; tilbehør for telefonapparater,
mobiltelefoner og trådløse telefonapparater; anordninger
for elektronisk overføring av dokumenter ved hjelp av
telefon, radio og fjernsyn; fax-anordninger, kodere og
dekodere, modulatorer og demodulatorer, fax-modem;
magnetiske, optiske, magnet-optiske lagringsmedia;
elektroniske datamaskiner, komponenter for elektroniske
datamaskiner, mikro-elektronikk-kretser, elektroniske
halv-ledere, dioder, transistorer, automatiske posisjons-
gjenfinnings-anordninger, posisjons-signalerings-
anordninger, elektroniske anordninger for
satellittoverføring.
KL. 37: Konstruksjons- og reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet: IT, 22.09.98, MI98C009060

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198917 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902977 (220) Inn dato: 22.03.1999

(540)

ZOK
(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: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198918 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902978 (220) Inn dato: 22.03.1999

(540)

SELENOPRECISE
(730) Innehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6,
DK-6500 Vojens, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198919 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902990 (220) Inn dato: 22.03.1999

(540)

ZIGG
(730) Innehaver: The Quigley Corp, Doylestown, PA
18901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, produkter og
substanser; medisinske preparater, produkter og
substanser; homøopatiske preparater, produkter og
substanser; homøopatiske preparater til hjelp ved
forkjølelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198920 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902991 (220) Inn dato: 22.03.1999

(540)

SNEXT 50:50
(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytisk sukkertøy, pastiller for farmasøytisk
bruk; dietetiske stoffer, dietetiske drikker og dietetiske
næringsmidler, alt for medisinsk bruk; næringsmidler for
spedbarn; vitaminpreparater; dietetiske drikker basert på
tørrmelk og maltprodukter, for medisinsk bruk og for
spedbarn.
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av
oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr;
næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter,
drikker som overveiende inneholder melk; supper;
kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske,
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt
eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående
hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller
meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt
eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost;
smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk,
rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter
eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer
eller fett eller av melk eller meieriprodukter.
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter;
alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk;
sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198921 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199902994 (220) Inn dato: 23.03.1999

(540)

(730) Innehaver: Lucy Chew t/a Charades International,
1 Zehnder Road 03-04, SG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Leker, spill og leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198922 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903430 (220) Inn dato: 08.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Boxer Technologies AS, Postboks
8250, 4676 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og CD-rom.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198923 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903433 (220) Inn dato: 08.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Frepart AB, Tullinge, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektrisk drevne oppbevaringshyller og -skap.
KL. 20: Møbler; oppbevaringsskap og lignende
oppbevarings- og innredningsartikler for butikker,
bensin- og servicestasjoner samt for annen detaljhandel;
oppbevaringshyller, stativer, arbeidsbenker, disker og
skranker.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; vedlikehold og
installasjon og detaljhandelsinnredning.
KL. 42: Rådgivning vedrørende innredningsspørsmål for
butikker og annen detaljhandel; formgivning, utvikling
og planlegging av innredning; industriell formgivning;
teknisk prosjektering; interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198924 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903434 (220) Inn dato: 08.04.1999

(540)

BORGOFIORI
(730) Innehaver: Manifattura Lane Gaetano Marzotto &
Figli SpA, Firenze, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198925 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903435 (220) Inn dato: 08.04.1999

(540)

GLYFONOVA
(730) Innehaver: Cheminova Agro A/S, Lemvig, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater
samt preparater til sunnhetspleie; dietetiske preparater til
medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr; sopp- og skadedyrdrepende
midler, herunder herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198926 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903436 (220) Inn dato: 08.04.1999

(540)

KOURILES
(730) Innehaver: Farmaka SrL, Grandate (Como), IT

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198927 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903646 (220) Inn dato: 12.04.1999

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Media Holding ASA, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvistita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; reisehåndbøker, reiselitteratur.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198928 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903657 (220) Inn dato: 13.04.1999

(540)

(730) Innehaver: K.W.V. (Eiendoms) Beperk, La
Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, ZA

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198929 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903464 (220) Inn dato: 09.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Knut Berg, Hoemsveien 7, 7019
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Helsekost for medisinsk bruk; farmasøytiske,
veterinære, og hygieniske preparater; næringsmidler for
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer.
KL. 29: Helsekost i form av konserverte, tørrede og
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk, og melkeprodukter; spiselige oljer og fett;
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter.
KL. 30: Helsekost i form av te, kaffe, 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: Helsekost i form av jordbruks-, hagebruks-,
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre
klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer,
naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198930 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904142 (220) Inn dato: 22.04.1999

(540)

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

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

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

(300) Prioritet: GB, 22.10.98, 2180159

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198931 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904143 (220) Inn dato: 22.04.1999

(540)

SURESPI
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals
Manufacturing S.A., 89, Rue de L’Institut, B-1330
Rixensart, BE

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

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

(300) Prioritet: GB, 22.10.98, 2180155

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198932 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904145 (220) Inn dato: 22.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Vian Ltd, Sofia, BG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; sigaretter;
artikler for røkere; fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198933 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904192 (220) Inn dato: 23.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Wallas-Marin OY, Kärrykatu 4, SF-
20780 Kaarina, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming og
ventilasjon, apparater for koking, komfyrer og ildsteder,
vannrense- og vannkondisjoneringsapparater, kjøleskap
og kjøleapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198934 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904194 (220) Inn dato: 23.04.1999

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198935 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904196 (220) Inn dato: 26.04.1999

(540)

AGLONORSE
(730) Innehaver: Norsildmel A/L, Postboks 3523, 5033
Fyllingsdalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Næringsmidler til dyr; ernæringstilsetninger for
dyr (styrkende); ikke-medisinske tilsetninger for dyrefôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999

(111) Reg. nr.: 198936 (151) Reg. dato: 18.08.1999

(210) Søk. nr.: 199904233 (220) Inn dato: 26.04.1999

(540)

(730) Innehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6,
DK-6500 Vojens, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske næringsmidler og dietetiske
kosttilskudd til medisinsk bruk; vitamin- og
mineralpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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(111) Reg. nr.: 198937 (151) Reg. dato: 19.08.1999

(210) Søk. nr.: 199903183 (220) Inn dato: 30.03.1999

(540)

GEOCAP
(730) Innehaver: Geocap AS, Borgenbakken 5 A, 0370
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 96,
1301 Sandvika

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, edb
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 13.09.1999
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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.: 178943
(151) Int. reg. dato: 20.08.94
(891) Ytterligere utpekt dato: 06.07.1998

(540)

STANDOX
(730) Innehaver: Standox GmbH, 45, Christbusch, D-
42285 Wuppertal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Colorants, varnishes, lacquers and painting
materials of all kinds.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 216041
(151) Int. reg. dato: 31.12.78
(891) Ytterligere utpekt dato: 05.03.1998

(540)

AMBASSADOR
(730) Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, P.O.
Box 11, CH-2003 Neuchâtel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco products of all kinds, especially
cigarettes.

Gazette nr.: 1/99
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(111) Int. reg. nr.: 246542
(151) Int. reg. dato: 14.08.81
(891) Ytterligere utpekt dato: 05.03.1998

(540)

PARTNER
(730) Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, P.O.
Box 11, CH-2003 Neuchâtel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco for smoking, cigarettes, cigars,
cigarillos.

Gazette nr.: 7/98

(111) Int. reg. nr.: R354408
(151) Int. reg. dato: 28.02.89
(891) Ytterligere utpekt dato: 29.04.1998

(540)

(730) Innehaver: Solvay SA, 33, rue du Prince Albert,
B-1050 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Compressed sodium chloride in tablet form for
regenerating ion-exchange resins within water softening
apparatus.

Gazette nr.: 5/99

(111) Int. reg. nr.: 394693
(151) Int. reg. dato: 01.12.92
(891) Ytterligere utpekt dato: 25.09.1998

(540)

ZIPPERER
(730) Innehaver: Vereinigte Dentalwerke Antaeos-
Beutelrock-Zipperer-Zdarsky-Ehrler GmbH & Co KG, 6,
Steinerstrasse, D-81 369 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Appliances and instruments for dentists.

Gazette nr.: 23/98

(111) Int. reg. nr.: 398702
(151) Int. reg. dato: 21.04.93
(891) Ytterligere utpekt dato: 07.09.1998

(540)

VACULIFT
(730) Innehaver: Vacu-Lift Maschinenbaugesellschaft
mbH, 34, Weitkampstrasse, D-48 282 Emsdetten, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Wall anchors, particularly for seizing, holding and
carrying flat objects.

Gazette nr.: 23/98

(111) Int. reg. nr.: 417492
(151) Int. reg. dato: 29.08.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 06.11.1998

(540)

DORKASIL
(730) Innehaver: Gebrüder Dorfner GmbH & Co,
Kaolin- und Kristallquarzsandwerke KG, Scharhof 1, D-
92242 Hirschau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Feldspar as industrial raw material.

Gazette nr.: 24/98



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 13.09.1999 - 37/99

45

(111) Int. reg. nr.: R442659
(151) Int. reg. dato: 03.02.79
(891) Ytterligere utpekt dato: 04.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Uniweld Schweisstechnik-Union
GmbH & Co KG, 1, Pferdmengesstrasse, D-50968 Köln,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Welding accessories, namely welding gases and
fluxes.
KL. 6: Welding accessories, namely welding wire and
welding rods.
KL. 7: Machines, apparatus and devices for the mainte-
nance of welding machines and welding pieces, in
particular automatic machine supports, revolving tables,
roller brackets, plating apparatus, autogenous welding
and cutting equipment and machines, in particular oxygen
cutting apparatus, microbrazing and microwelding
apparatus; plasma welding and cutting apparatus, general
welding apparatus, programmed welding apparatus.
KL. 9: Stationary and mobile powder flux arc-welding
apparatus, in particular single-wire, tandem and multiple
wire apparatus; electrical welding equipment, in particu-
lar electrode welding equipment and gas envelope
welding equipment, such as MIG arc welding or TIG arc
welding equipment, TIG welding equipment, welding
accessories, namely electrodes, protective screens and
shields for welding, as well as parts of all of the afore-
mentioned goods.

Gazette nr.: 3/99

(111) Int. reg. nr.: 492507
(151) Int. reg. dato: 28.02.85
(891) Ytterligere utpekt dato: 29.01.1999

(540)

PRIMEF
(730) Innehaver: Solvay SA, 33, rue du Prince Albert,
B-1050 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products used in industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 503510
(151) Int. reg. dato: 13.06.86
(891) Ytterligere utpekt dato: 02.12.1998

(540)

MATINES
(730) Innehaver: Matines SA, Tour Gallieni, 78/80,
avenue Gallieni, F-93 170 Bagnolet, FR

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

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 557333
(151) Int. reg. dato: 15.01.90
(891) Ytterligere utpekt dato: 10.10.1997

(540)

DATEV
(730) Innehaver: Datev Datenverarbeitung und
Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf eG, 6-14,
Paumgartnerstrasse, D-90 429 Nürnberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Office management systems, namely computers
and microfilm readers, data carriers with recorded
computer programmes.
KL. 16: Printed matter for office management systems.
KL. 35: Electronic data processing for third parties,
especially in the field of accountancy, office administra-
tion and economic counselling; economic affair manage-
ment and exploitation of data banks related to this
domain; organizational counselling in the field of
electronic data processing.
KL. 36: Tax calculation for third partied using data
processing installations.
KL. 41: Training and teaching relating to data process-
ing, tax legislation, business and company organisation
and management.
KL. 42: Planning, developing, programming, servicing
and maintaining of data processing programmes;
technical advising in the field of electronic data process-
ing.

Gazette nr.: 5/98
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(111) Int. reg. nr.: 606180
(151) Int. reg. dato: 29.07.93
(891) Ytterligere utpekt dato: 17.12.1998

(540)

TECH-WOOD
(730) Innehaver: Dirk Van Dijk, Moat House,
Cranbrook Road, Benenden Kent TN17 4EU, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Imitation wood.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 628694
(151) Int. reg. dato: 14.11.94
(891) Ytterligere utpekt dato: 24.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Pour Madame del Calzado SA,
Poligono Industrial Campo Alto, Parcela 87, 03 600 Elda,
Alicante, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Shoes (except orthopedic shoes).

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 643902
(151) Int. reg. dato: 26.07.95
(891) Ytterligere utpekt dato: 18.09.1998

(540)

(730) Innehaver: Relectronic-Remech Wiederherstellung
Technischer Systeme GmbH, 8, Oskar-Messter-Strasse,
D-85 737 Ismaning, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Construction and public works; equipment,
apparatus and installation repair in the field of electron-
ics, optics, precision engineering and medical technology;
installation, emergency repair, maintenance, rehabilita-
tion and restoration of technical installations and products
in the field of electronics, optics, precision engineering
and medical technology as well as of tools, land vehicles,
aircraft, boats, structures and buildings, including their
technical equipment, of production and storage equip-
ment in the industrial and crafts sectors, including energy
production and supply installations, including abatement
of damages caused by environmental factors, disasters
(for instance damage caused by fire, water, acids or dust)
or by toxic products which could impede or compromise
the operation of technical installations.
KL. 42: Appraisals; evaluations; examinations and
analyses as well as provision of expert opinions in the
field of electronics, optics, precision engineering and
medical technology.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 657669
(151) Int. reg. dato: 24.05.96

(540)

MULTIGOURMET
(730) Innehaver: Braun AG, D-6000 Frankfurt am Main,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Electrically operated food steamer.

Gazette nr.: 9/96

(300) Prioritet: DE, 29.11.95, 395 48 585
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(111) Int. reg. nr.: 675561
(151) Int. reg. dato: 27.06.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 01.12.1998

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Colorlux A/S, 12, Hovedvej, DK-6715
Esbjerg N., DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metals for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores; pylons,
signboards of metal or mainly of metal, including non-
luminous and non-mechanical signs of metal for roads.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), lifesaving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; illuminated advertising signs, luminous signs,
illuminated signs, panels for luminous and mechanical
signals, electrical signs, mechanical signs, reflecting
boards and electric fittings (not included in other classes)
for the above-mentioned goods.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 677523
(151) Int. reg. dato: 11.07.97

(540)

ARTUS
(730) Innehaver: Nokia Telecommunications OY,
Keilalahdentie 4, SF-02150 Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software and programmes used for
transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a communications, like
telecommunications network or system between termi-
nals, computer software and programmes for filtering
non-text information from data, access networks,
subscriber connections, apparatus for message transmis-
sion, terminals for transmission, reproducing or receiving
of sound, images, video, multimedia or data, telecommu-
nications networks, communications networks, servers
and routers for wireless or wired connections to net-
works, wireless data products, such as data cards,
modems, mobile switching apparatus, voice and fax mail
systems and apparatus, network management systems for
wireless and wired connections, terminal and/or tel-
ephones and parts for them for data, voice, fax, e-mail
and speech traffic in telecommunication purposes, all
above mentioned products in class 9

Gazette nr.: 16/97

(300) Prioritet: FI, 12.02.97, T199700590
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(111) Int. reg. nr.: 682928
(151) Int. reg. dato: 11.11.97

(540)

SICPA
(730) Innehaver: Sicpa Holding SA, 41, avenue de
Florissant, CH-1008 Prilly, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electronic or electrical equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings obtained
through a printing process, including electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface
feelers, apparatus for viewing or reading markings with a
frequency located outside the visible spectrum, apparatus
for the recording of electromagnetically or magnetically
traceable markings.

Gazette nr.: 23/97

(300) Prioritet: CH, 11.06.97, 446 751

(111) Int. reg. nr.: 683310
(151) Int. reg. dato: 08.09.97

(540)

(730) Innehaver: IBP Ltd, Whitehall Road, Tipton, West
Midlands, DY4 7JU, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Fittings for connecting pipes and tubes; pipes of
metal; valves; solders; seals; parts, fittings and accesso-
ries for the aforementioned goods.
KL. 11: Valves; fittings, accessories and apparatus for
water supply, air conditioning, heating, ventilation, gas
and water installations; taps; faucets; wastes; showers;
shower enclosures; bath fittings and bathroom accessories
for sanitary purposes; parts, fittings and accessories for
the aforementioned goods.
KL. 19: Water pipes not of metal; parts, fittings and
accessories for the aforementioned goods.

Gazette nr.: 24/97

 (111) Int. reg. nr.: 683848
(151) Int. reg. dato: 09.10.97

(540)

ALPHA-LEVIT
(730) Innehaver: Maria Margarida Ferreira, 41.
Florastrasse, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Education, training, entertainment.
KL. 42: Health and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming.

Gazette nr.: 25/97

(300) Prioritet: CH, 30.05.97, 445 944

(111) Int. reg. nr.: 684928
(151) Int. reg. dato: 24.11.97
(891) Ytterligere utpekt dato: 10.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Sidenor SA, Barrio Ugarte, Apdo. 76,
48970 Basauri (Vizcaya), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Irons and steels, and generally, base metals and
their alloys; metallic construction materials; transportable
metal constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metallic tubes; safes;
goods of base metals not included in other classes; ores.
KL. 39: Product distribution services; freight transport,
packing and storage services.
KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 2/99
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(111) Int. reg. nr.: 686840
(151) Int. reg. dato: 18.12.97

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The words BOTANIC
STYLE is excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG,
Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps and soap substitutes, laundry
preparations.
KL. 21: Mechanical utensils for cosmetic treatment
(included in this class), sponges, brushes (except paint
brushes), apparatus and receptacles for applying colour to
the hair.
KL. 42: Research in the field of hair care.

Gazette nr.: 3/98

(300) Prioritet: DE, 25.07.97, 397 35 292

(111) Int. reg. nr.: 688583
(151) Int. reg. dato: 24.01.98

(540)

STARLITH
(730) Innehaver: Carl Zeiss, D-89518 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical apparatus and instruments; objectives.

Gazette nr.: 9/99

(300) Prioritet: DE, 07.11.97, 397 53 147

(111) Int. reg. nr.: 691657
(151) Int. reg. dato: 22.04.98

(540)

ISOLINE
(730) Innehaver: O F I C  Omnium Francais Industriel et
Commercial SA, 38, Rue Saint-Ferdinand, F-75017 Paris,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Building goods and materials, more precisely
plates made of fibres and materials of all kinds, ridge
materials for all types of building; covering and cladding
plates.

Gazette nr.: 9/98

(111) Int. reg. nr.: 692928
(151) Int. reg. dato: 07.04.98
(891) Ytterligere utpekt dato: 21.10.1998

(540)

PNEUMAX
(730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-
52078 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 693874
(151) Int. reg. dato: 09.06.98

(540)

(730) Innehaver: Albert J. Weber, 6, Fähriweg, CH-
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 33: Alcoholic beverages (except beers).

Gazette nr.: 12/98

(300) Prioritet: CH, 31.03.98, 452104
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(111) Int. reg. nr.: 694345
(151) Int. reg. dato: 16.06.98

(540)

SUPRAFLOW
(730) Innehaver: Porges SA, 22, Avenue Galiée, F-
92350 Le Plessis Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Suprapubic drainage device.

Gazette nr.: 13/98

(300) Prioritet: FR, 18.12.97, 97/709 516

(111) Int. reg. nr.: 694964
(151) Int. reg. dato: 18.05.98

(540)

(730) Innehaver: Rolf Strothmann, Kobenhüttenweg 49,
D-66123 Saarbrücken, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Human-powered vehicles with auxiliary engines.
KL. 18: Bags, chests and suitcases.
KL. 25: Sports garments and shoes.
KL. 28: Sports apparatus (included in this class).

Gazette nr.: 14/98

(300) Prioritet: DE, 25.11.97, 397 56 361

(111) Int. reg. nr.: 695820
(151) Int. reg. dato: 06.07.98
(891) Ytterligere utpekt dato: 02.12.1998

(540)

(730) Innehaver: Daniel Grünenwald, 163,
Mutschellenstrasse, CH-8038 Zurich, CH og Jan
Grünenwald, Im Margel, CH-8934 Knonau, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, particularly fashion jewelry; precious stones and
chronometers.
KL. 18: Leather and imitations of leather and goods
made of these materials included in this class; skins and
furs; suitcases for traveling and hand luggage as well as
bags: especially handbags, bags for travel, bags for
delivering the mail (for bicycles), school bags and
shopping bags; umbrellas, walking sticks, riding crops,
harness, saddlery goods.
KL. 25: Clothing; shoes; headgear.

Gazette nr.: 1/99

(111) Int. reg. nr.: 697130
(151) Int. reg. dato: 26.06.98

(540)

LACTALINE
(730) Innehaver: Ameda AG, 106, Bösch, CH-6331
Hünenberg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

Gazette nr.: 17/98
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(111) Int. reg. nr.: 699247
(151) Int. reg. dato: 29.06.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Benckiser NV, Schiphol Boulevard
229, NL-1118 BH Luchthaven Schiphol, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
descaling agents; water softeners; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; detergents, decalcifying and descaling
preparations; laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfective component.

Gazette nr.: 20/98

(300) Prioritet: BX, 22.01.98, 625762

(111) Int. reg. nr.: 700348
(151) Int. reg. dato: 08.10.98

(540)

MEDOLA
(730) Innehaver: Oriola OY, Orionintie 5, SF-02200
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: FI, 07.10.98, T199803268

(111) Int. reg. nr.: 700370
(151) Int. reg. dato: 21.08.98

(540)

MOVI-SWITCH
(730) Innehaver: SEW-Eurodrive GmbH & Co, Ernst-
Blickle-Str. 42, D-76646 Bruchsal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Motors and engines (except motors for land
vehicles), particularly three-phase motors with built-in
switching and motor protection function; components for
the aforesaid goods, included in this class.
KL. 9: Electric apparatus and instruments (included in
this class), particularly motor protection switching
systems; components for the aforesaid goods, included in
this class.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 31.03.98, 398 18 127

(111) Int. reg. nr.: 700727
(151) Int. reg. dato: 16.09.98

(540)

RIVAL
(730) Innehaver: Nordlie Food A/S, Huginsvej 15, DK-
4100 Ringsted, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Preserved fruit, vegetables and fish.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700736
(151) Int. reg. dato: 03.09.98

(540)

PACLITE
(730) Innehaver: W.L. Gore & Associates GmbH,
Hermann-Oberth-Strasse 22, D-85640 Putzbrunn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Protective clothing, protective footwear, protec-
tive headgear.
KL. 24: Textiles, included in this class.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: DE, 06.03.98, 398 12 648



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 13.09.1999 - 37/99

52

(111) Int. reg. nr.: 700741
(151) Int. reg. dato: 09.09.98

(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.: 24/98

(300) Prioritet: DE, 07.05.98, 398 25 539

(111) Int. reg. nr.: 700747
(151) Int. reg. dato: 12.06.98

(540)

GLUCOVAL
(730) Innehaver: Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse, D-89522 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Test strips for indicating and/or measuring the
glucose content of blood; test strips for measuring the
glucose content in urine and in food.
KL. 10: Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments; medical equipment for measuring the
glucose content of blood; lancing devices for taking
blood; capillary blood lancets.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 700754
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

VITAPATCH
(730) Innehaver: Lavipharm Group Holding SA, 18, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), LU

(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.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
the destruction of vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 21.04.98, 630283

(111) Int. reg. nr.: 700755
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

VEGEPATCH
(730) Innehaver: Lavipharm Group Holding SA, 18, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), LU

(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.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
the destruction of vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 21.04.98, 630282
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(111) Int. reg. nr.: 700756
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

TRINIPLUS
(730) Innehaver: Lavipharm Group Holding SA, 18, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
the destruction of vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 21.04.98, 630281

(111) Int. reg. nr.: 700758
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

ARNIPATCH
(730) Innehaver: Lavipharm Group Holding SA, 18, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), LU

(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.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; products for the
destruction of vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 21.04.98, 630279

(111) Int. reg. nr.: 700774
(151) Int. reg. dato: 23.09.98

(540)

MENOSYL
(730) Innehaver: Lavipharm Group Holding SA, 18, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
the destruction of vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet: BX, 21.04.98, 630278

(111) Int. reg. nr.: 701157
(151) Int. reg. dato: 16.03.98

(540)

DKR
(730) Innehaver: DKR Deutsche Gesellschaft für
Kunststoffrecycling mbH, 720-726, Frankfurter Strasse,
D-51145 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advice to organisations, companies, persons and
in relation to business economics, accounting, checking
of entries and investigations, company investigation and
surveillance, such services rendered in the following
activities, in particular transport, storage, operation,
treatment, recycling and disposal of garbage, waste,
residual and plastic materials and other similar materials;
creating and providing organisation, surveillance,
documentation, certification and control concepts linked
to the above-mentioned services; granting and producing
disposal and operating guarantees concerning plastics and
similar materials stored on waste disposal sites; advertis-
ing.
KL. 39: Transport and storage of garbage, waste, residual
and plastic materials and other similar materials; removal
of garbage, refuse, residual and plastic materials and
other similar materials.
KL. 40: Treatment and recycling of garbage, refuse,
residual and  plastic materials and other similar materials.
KL. 42: Construction planning, production and provision
of technical concepts, and technical project planning,
particularly concerning transport, storing, operation,
treatment, the recycling and removal of garbage, refuse,
residual and plastic materials and other similar materials.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 16.09.97, 397 44 265
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(111) Int. reg. nr.: 701169
(151) Int. reg. dato: 17.08.98

(540)

TONOL
(730) Innehaver: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicines, namely gastroenterologic preparations
available on prescription.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701183
(151) Int. reg. dato: 21.08.98

(540)

PROVIEW
(730) Innehaver: Siemens Nixdorf Informationssysteme
AG, 1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing programs for monitoring and
administrating self service networks (SB networks).
KL. 42: Development, generation and renting of data
processing programs for monitoring and administrating
self service networks (SB networks).

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 31.03.98, 398 18 221

(111) Int. reg. nr.: 701188
(151) Int. reg. dato: 02.09.98

(540)

ATRIO
(730) Innehaver: Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles and their parts.
KL. 28: Playthings, namely toy cars and scale model
vehicles.
KL. 37: Repair, especially repair and maintenance of
vehicles.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet: DE, 03.03.98, 398 11 665

(111) Int. reg. nr.: 701466
(151) Int. reg. dato: 31.08.98

(540)

SODA-MAXX
(730) Innehaver: DS Produkte Dieter Schwarz GmbH,
14, Stormarnring, D-22145 Stapelfeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparatus and devices for producing and
preparing beverages, in particular mineral waters, other
carbonated beverages and non-alcoholic beverages;
constructionally associated fitting and attachment parts
for the aforementioned apparatus and devices (as far as
included in this class).
KL. 21: Household and kitchen apparatus (as far as
included in this class) and household and kitchen
containers (not of precious metal or coated therewith);
siphons for carbonated waters.
KL. 32: Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for preparing beverages.

Gazette nr.: 22/98
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(111) Int. reg. nr.: 701593
(151) Int. reg. dato: 05.06.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: New Yorker S H K Jeans GmbH, 16,
Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Watches, jewellery, namely buttons, pins and
badges.
KL. 18: Leather, plastic or textile products, namely bags,
particularly sports bags and shopping bags; other leather
products, namely containers not adapted to the objects to
be accommodated as well as small leather items, particu-
larly cases, purses; key cases.
KL. 25: Men’s and women’s clothing, including
knitwear, leather and imitation leather clothing, particu-
larly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets,
pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits,
coats, underwear, swimwear, headwear, scarves, head-
bands, tracksuits and exercise wear, gloves, belts for
clothing, footwear.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 701608
(151) Int. reg. dato: 18.09.98

(540)

WIPOTEC
(730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines for generating electrical energy and
plants assembled therefrom, particularly wind power
plants; electric generators, particularly asynchronus
generators, electric motors (except for land vehicles),
turbines, compressors, pumps.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 702117
(151) Int. reg. dato: 17.09.98

(540)

COLOR PILOT
(730) Innehaver: Optische Werke G. Rodenstock,
Isartalstr. 43, D-80469 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side
finished spectacle lenses), tinted spectacle lenses,
coatings on spectacle lenses.

Gazette nr.: 23/98

(111) Int. reg. nr.: 702125
(151) Int. reg. dato: 24.09.98

(540)

AURASTAR 2000 -
BIOFIELD IMAGING

SYSTEM
(730) Innehaver: Martina Gruber, 4, Seidenwebergasse,
D-79576 Weil am Rhein, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Device for measuring skin resistance and for
measuring the human bio-energies and their photographic
representation through a personal computer, on a monitor
and a colour printer.

Gazette nr.: 23/98
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(111) Int. reg. nr.: 702129
(151) Int. reg. dato: 18.09.98

(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.: 23/98

(300) Prioritet: DE, 20.03.98, 398 15 755

(111) Int. reg. nr.: 702308
(151) Int. reg. dato: 11.11.98

(540)

ISAC
(730) Innehaver: Swep International AB, Box 105, S-
261 22 Landskrona, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer programs.
KL. 11: Taps (faucets) for pipes; regulating and safety
accessories for water apparatus; pipes (parts of sanitary
installations); sanitary apparatus and installations; water
heaters (apparatus); ventilation (air-conditioning)
installations and apparatus; radiators (heating); heating
installations; heating boilers; heat exchangers (not parts
of machines).
KL. 42: Non-business professional consultancy.

Gazette nr.: 23/98

(111) Int. reg. nr.: 702318
(151) Int. reg. dato: 10.11.98

(540)

HEMOCOLLAGENE
(730) Innehaver: Septodont, 58, rue du Pont de Creteil,
F-94100 Saint-Maur-des-Fosses, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene;
dietetic substances adapted for medical use; food for
babies; plasters; materials for dressings (except instru-
ments); material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (except soaps); prepara-
tions for destroying vermin; fungicides; herbicides.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: FR, 29.05.98, 98/734776

(111) Int. reg. nr.: 702362
(151) Int. reg. dato: 20.10.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: 7-Seas Travel AG, 11, Bellerivestrasse,
CH-8008 Zurich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportation; travel organisation.
KL. 41: Sporting and cultural activities.

Gazette nr.: 23/98
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(111) Int. reg. nr.: 702388
(151) Int. reg. dato: 07.10.98

(540)

(730) Innehaver: SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse
20, CH-8501 Frauenfeld, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Abrasives, particularly flexible abrasives.
KL. 7: Sharpening wheels (machine parts).
KL. 8: Grindstones.

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet: CH, 15.07.98, 455134

(111) Int. reg. nr.: 702822
(151) Int. reg. dato: 06.10.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Mikromat Werkzeugmaschinen GmbH
& Co KG, 37, Niedersedlitzer Strasse, D-01239 Dresden,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machine tools, in particular milling machines
with vertical and horizontal spindle, boring and jig
grinding, thread grinding, worm grinding machines and
accessories, namely, angle drill and milling heads,
circular dividing and swing-out tables, grinding spindles,
measuring tracers, casings, tubes, valves and metal
containers for the supply and disposal of cooling agents,
special grinding apparatus for interior grinding, trueing
apparatus, fixed stays, footstocks, basic trueing units,
grinding wheel flange, dynamic vibrating apparatus,
profile grinding apparatus, roof section grinding appara-
tus, swing-out planetary heads.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 702919
(151) Int. reg. dato: 09.10.98

(540)

(730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Medium-voltage switches and switchgear.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 702947
(151) Int. reg. dato: 18.11.98

(540)

ALTISET B
(730) Innehaver: Alcatel Business Systems, SA, 10/12
rue de la Baume, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric batteries, electric storage batteries and
electric accumulator batteries; charging devices for
electric storage batteries and electric accumulator
batteries.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: FR, 20.05.98, 98 733 351

(111) Int. reg. nr.: 702953
(151) Int. reg. dato: 24.10.98

(540)

TORSION
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, seed dressing preparations, fertilizers.
KL. 5: Preparations for weed and pest control, insecti-
cides, herbicides, fungicides.

Gazette nr.: 24/98
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(111) Int. reg. nr.: 702976
(151) Int. reg. dato: 09.10.98

(540)

MOTRIO
(730) Innehaver: Renault SA, 34, Quai du Point du Jour,
F-92100 Boulogne-Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for motor cars, antifreeze
solutions and liquids for hydraulic brakes.
KL. 2: Colorants, varnishes, lacquers; antirust agents,
anti-corrosion agents; thinners for colorants, lacquers and
paints; coatings (paints); mastics for motor vehicle paints,
putties, glazing compounds; binding agents for paints,
siccatives for paints; undercoating for vehicle chassis;
anti-rust greases and oils, unprocessed natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
KL. 3: Shining preparations, polishing wax, polishing
creams, abrasive cloth, leather preservatives, creams for
leather, floor polishes, windscreen cleaning liquids,
washing products, cleaning products, soaps, cakes of
soap, deodorant soap, perfumes, liquid and solid per-
fumes, perfumery.
KL. 4: Industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and illuminants; candles, wicks, non-
chemical additives for motor fuel; non-slipping prepara-
tions for belts, grease for belts, belting wax, lubricating
oils, oils for paints, oil for motors and engines.
KL. 7: Spare parts and accessories for motor vehicles,
namely: exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and
exhaust manifold clamps, exhaust systems and compo-
nent parts thereof, exhaust manifolds and extension
pieces, silencer clamps and hinges, twin exhaust pipe
silencer sets; master cylinders and cylinder sets, positive
crankcase ventilation valves and systems for use in
internal combustion engines to eliminate exhaust gas
emissions and components of these systems; automatic
and manual transmissions and component parts thereof;
fuel pumps; water pumps, oil filters, air filters, fuel
filters; spark plugs for internal combustion engines; fan
belts for motor vehicles; joints (motor and engine parts),
universal joints.
KL. 8: Abrading hand instruments, knives, forks, spoons,
penknives, scissors, hand pumps, hand-operated jacks,
hand-operated hand tools, scrapers (tools), scrapers for
windows (tools).
KL. 9: Storage batteries for motor vehicles, ignition
batteries, electric batteries; electronic chips which hold
the genuine identity of the vehicle, transmitting and/or
receiving apparatus for satellite tracking of a vehicle;
smart cards, magnetic identity cards; whistle alarms,
sensors, metal detectors for industrial or military pur-
poses, anti-theft electronic autonomous box, circuit
breakers, electronic autonomous box indicating the theft
of a vehicle, onboard computers for motor vehicles and
recorded software thereof, anti-theft warning apparatus,
alarms; vehicle radios, compact disk players for vehicles,
antennae; data processing apparatus, readers (computing),
software (recorded programs), computer memories,

modems, micro-computers, pocket computers; receivers
(audio-video); simulators for the steering and control of
vehicles; remote control apparatus; telephone equipment,
television apparatus, starter cables for motors, electrical
cables; pocket calculators, calculators, computerised
personal organisers; optical goods, magnifying glasses,
eyeglasses (optics), sunglasses, eyeglass cases, mirrors
(optics); rules.
KL. 11: Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; pocket torches.
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
(other than engine parts), gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup 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, wind-
screen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
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, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for
vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for
land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches, 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.
KL. 37: Vehicle repair information, vehicle breakdown
assistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair
services, service stations, vehicle cleaning.
KL. 40: Treatment of materials, abrasion, pickling, waste
treatment (conversion), galvanization, photogravure,
polishing (abrasion), soldering, photographic printing.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: FR, 30.04.98, 98 730 637
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(111) Int. reg. nr.: 702988
(151) Int. reg. dato: 06.05.98

(540)

MANCAS
(730) Innehaver: MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer
Strasse 667, D-80995 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded data and programmes on all types of
automatic playback media, including for the global
communication network known as internet, and for the
computer assisted sale and/or distribution of products as
well as the computer assisted supply of all types of
service delivery for sales and distribution.
KL. 16: Printed matter, prospectuses, brochures,
manuals, catalogues, data sheets, user manuals, office
instructions, assembly and maintenance instructions for
retail products.
KL. 42: Design and maintenance of computer pro-
grammes as well as recorded data on automatic playback
media for the computer assisted distribution and sale of
products; design and maintenance of computer pro-
grammes as well as recorded data on automatic playback
media computer assisted supply of all types of service
delivery relating to products to be marketed, such as
product information, product documentation, product
identification, product cataloguing, product component
cataloguing, product accessory identification, product
equipment identification, aesthetic technical assistance
for products, preparing offers, telematic transmission of
product orders, sales assistance, product distribution
planning and management, market surveys, maintenance
contracts, service delivery, collection and home delivery
services, financing, insurance and guarantee benefits.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 703132
(151) Int. reg. dato: 27.10.98

(540)

TAKE CONTROL
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetic foods adapted for medical use, dietetic
food preparations for medical use, food for babies.
KL. 29: Edible oils and fats; margarine.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: BX, 16.06.98, 632015

(111) Int. reg. nr.: 703150
(151) Int. reg. dato: 26.10.98

(540)

(730) Innehaver: Vivil A Müller GmbH & Co KG, 33,
Moltkestrasse, D-77654 Offenburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps, perfumery, ethereal oils, body and beauty
care preparations, dentifrices, shampoo.
KL. 5: Vitamin preparations for body and beauty care.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 703155
(151) Int. reg. dato: 18.11.98

(540)

(730) Innehaver: Iberia Lineas Aereas de España SA,
Velazquez, 130, 28006 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertizing and business services, including
assistance in company and business operation, especially
involving the use of a customer card as well as export and
import services.
KL. 39: Transport and warehousing services.

Gazette nr.: 24/98
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(111) Int. reg. nr.: 703161
(151) Int. reg. dato: 18.11.98

(540)

TIMOSAN
(730) Innehaver: Santen OY, Niittyhaankatu 20, SF-
33720 Tammerfors, FI

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

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: FI, 24.06.98, T199802197

(111) Int. reg. nr.: 703249
(151) Int. reg. dato: 20.08.98

(540)

(730) Innehaver: Union des Associations Européennes
de Football (UEFA), 54, Chemin de la Redoute, CH-1260
Nyon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Unexposed cinematographic film; chemical
products for industrial use; tanning substances.
KL. 3: Cosmetic products, including soaps, hair lotions,
perfumery, eau de cologne, pre-shave and aftershave
lotions, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodor-
ants and antiperspirants for personal use, dental rinses;
cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations for household purposes.
KL. 4: Lubricants; engine oils and fuels.
KL. 5: Pharmaceutical products; sanitary products for
women and girls (included in this class); material for
stopping teeth and dental wax; fungicides, herbicides.
KL. 6: Key chains, figurines and ornaments made of base
metals and alloys thereof (included in this class).
KL. 8: Hand-operated hand tools and implements; razors,
including razor blades; cutlery, forks and spoons.
KL. 9: Eyeglasses, sunglasses, cases and small chains for
sunglasses; magnets; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sounds and images, sound media,
computers, calculating machines and apparatus for
computer processing, loudspeakers, video cameras,
portable cameras with integrated video recorder,

videotapes, recording tapes; facsimile transmitting
apparatus, telephones, photocopiers, photographic
equipment, namely film cameras, projection appliances,
exposed films, flash bulbs, batteries and accessories
(included in this class); wind sleeves (wind-direction
indicators); small electronic games intended for use with
a television set; software (recorded programs).
KL. 10: Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments.
KL. 11: Electric tumble-dryers; pocket torches, table
lamps, incandescent lamps and lighting equipment,
refrigerators, heating appliances, air conditioning
appliances, air-cleaning appliances, stoves, cookers and
microwave ovens.
KL. 12: Bicycles, motor bicycles, automobiles, lorries,
light trucks, aircraft and boats; automobile accessories,
namely sun visors, luggage racks and ski racks, wheel
hubcaps; tyres.
KL. 14: Precious metal jewellery, timepieces, medal-
lions, pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and
players; medallions, tie clasps and pins, not of precious
metal; ashtrays and cigarette cases of precious metal;
coins; plastic key rings.
KL. 16: Money clips made of base metals and alloys
thereof; party items and presents made of paper, namely
napkins, table cloths, paper bags, invitation cards,
wrapping paper; tablemats, crepe paper, writing paper
and school requisites, namely notepads, paper sheets for
note-taking, protective envelopes, writing instruments,
including fountain pens, pencils, ballpoint pens, ballpoint
pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and felt
ball pens (precision roller pens), markers; correction
fluids; calendars, self-stick notes, posters, congratulatory
cards, stencils, sticking labels, colouring and drawing
books, printed teaching material, magazines, books and
newspapers, particularly relating to sportsmen and sports
events, road maps, playing cards, bumper stickers and
photographs; paper stationery, office requisites (except
furniture); postage stamps.
KL. 18: Umbrellas, parasols, sports and leisure bags,
overnight bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, purses;
satchels.
KL. 20: Mirrors; plastic goods, namely souvenirs such as
statuettes, badges and trophies; cushions, cushions as
automobile accessories; cushions intended for use
outside.
KL. 21: Drinking vessels, beakers, cups and glasses,
plates and dishes, table mats, gloves for household
purposes, bottle openers, carafes, combs and hair brushes,
toothbrushes; floss for dental purposes.
KL. 24: Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels
and bath linen, kitchen towels and glass towels, blankets
for use outside, handkerchieves, textile wall hangings and
table cloths.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear goods, shorts, trousers, pullovers,
knitted caps, hats, scarves, caps, tracksuits, sweat shirts,
jackets, uniforms, neckties, headbands and wristbands,
gloves, aprons, bibs, pyjamas, rompers and play suits for
young children, socks and hosiery, footwear, braces.
KL. 28: Games, toys; sports balls, board games, dolls
and cuddly toy animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balls, inflatable toys, football equipment, namely balls,



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 13.09.1999 - 37/99

61

gloves and knee, elbow and shoulder pads; party hats
(toys); small electronic games other than for use with a
television set.
KL. 29: Potato crisps, prepared walnuts, marmalades,
jams and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and
vegetable preserves.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries,
including cakes, biscuits and crackers, sweets, confec-
tionery and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard,
vinegar, sauces (condiments), spices.
KL. 31: Animal feed; grass seeds; fresh fruits and
vegetables, fresh flowers; animal litter.
KL. 32: Non-alcoholic beverages, syrups and powders
for making non-alcoholic beverages, mineral and
sparkling water, fruit and vegetable drinks as well as fruit
and vegetable juices, beers and ales.
KL. 33: Alcoholic beverages (excluding beer).
KL. 35: Employment agency services.
KL. 36: Issuing of credit cards; issuing of travellers’
cheques; financial affairs; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance; leasing,
particularly of sound and image recordings; promotion of
football matches and exhibitions, namely financial
support of the above events.
KL. 38: Telecommunication services, including compu-
ter telecommunication services; broadcasting of radio and
television programmes; transmission of telephone calls,
telegrams and faxes; information bureau and news agency
services.
KL. 39: Operation of a travel agency; transportation of
persons and goods by plane, train, bus and lorry; postal
services, courier services and messenger services; vehicle
rental; rental of parking spaces; organisation of tours and
sea trips; goods storage; taxi transport; transport of
persons and goods by ship; distribution of electricity, gas,
water, newspapers, magazines and books.
KL. 41: Organisation of sports and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings.
KL. 42: Providing of food and drink in restaurants,
particularly fast-food catering in cafeterias and restau-
rants; operation of hotels, holiday resorts, boarding
houses and tourist homes; translation services; photogra-
phy, video recording, and printing; computer consultancy
services; data processing (computer programming);
surveillance and security guard services; medical and
dental services, hospital services; doping control;
operation of hairdressing and beauty salons; clothing
rental, work clothing rental.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: CH, 09.03.98, 450727

(111) Int. reg. nr.: 703479
(151) Int. reg. dato: 13.11.98

(540)

(730) Innehaver: Synthelabo, 22, avenue Galilée, F-
92350 Le Plessis Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet: FR, 13.05.98, 98 732 248

(111) Int. reg. nr.: 704016
(151) Int. reg. dato: 10.12.98

(540)

MONDRAGON
TELECOMMUNICATIONS

(730) Innehaver: Plásticos Mondragón SA, Polígono
Industrial del Mediterráneo, C/ de la Fila, parcela 8,
46550 Albuixech (Valencia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telephone apparatus, components and instru-
ments.
KL. 38: Telecommunication services.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: ES, 07.07.98, 2172986
ES, 07.07.98, 2172987
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(111) Int. reg. nr.: 704640
(151) Int. reg. dato: 19.08.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Fausto Artajona Baena, 4, Partida de
Almaixada, 03110 Mutxamel, Alicante, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Nonmetallic construction materials.

Gazette nr.: 1/99

(300) Prioritet: ES, 25.03.98, 2.152.420

(111) Int. reg. nr.: 704793
(151) Int. reg. dato: 12.11.98

(540)

BRAUSENSHOP
(730) Innehaver: Hans Grohe GmbH & Co KG, 9,
Auestrasse, D-77761 Schiltach, DE

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

Gazette nr.: 1/99

(300) Prioritet: DE, 04.08.98, 398 43 904

(111) Int. reg. nr.: 704817
(151) Int. reg. dato: 20.11.98

(540)

OETTINGER
(730) Innehaver: Oettinger Bier Brauhaus Oettingen
GmbH, 8, Brauhausstrasse, D-86732 Oettingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beers; aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

Gazette nr.: 1/99

(300) Prioritet: DE, 24.08.98, 398 48 259

(111) Int. reg. nr.: 705155
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

(730) Innehaver: Parfums Christian Dior SA, 33 avenue
Hoche, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetic creams for skin care.

Gazette nr.: 2/99
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(111) Int. reg. nr.: 705266
(151) Int. reg. dato: 05.11.98

(540)

PROSODY
(730) Innehaver: Aculab plc, Lakeside, Bramley Road,
Mount Farm, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1PT, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer telephony equipment; telecommunica-
tions equipment; computer software relating to telecom-
munications; speech processing equipment; circuit boards
for computers; integrated circuits; electronic equipment;
computer hardware and software; parts and fittings for all
the aforesaid goods, but not including any such goods
relating to the study of poetic metre or the patterns of
stress and intonation in languages.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment, telecommunications equipment,
electronic equipment and computer hardware and
software.
KL. 38: Computer telephony; communication by
computers; telephone communication services; telecom-
munications services.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 705275
(151) Int. reg. dato: 23.10.98

(540)

GINKOFAR
(730) Innehaver: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Uslugowe Biofarm Spolka z organiczona
odpowiedzialnoscia, ul. Walbrzyska 13, 60-198 Poznan,
PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations, drugs for medical
purposes auxiliary preparations for medical use, veteri-
nary preparations, materials for dressing, plasters for
medical purposes, sanitary towels, food for babies,
sanitary preparations, dietetic foods adapted for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical use,
disinfectants for chemical toilets, disinfectants for
hygiene purposes.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 705816
(151) Int. reg. dato: 13.01.99

(540)

(730) Innehaver: James Thomas Engineering Ltd,
Station Approach, Pershore Trading Estate, Pinvin,
Worcestershire, WR 10 2DB, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Beams, trusses, frameworks, staging; parts and
fittings for all the aforesaid goods; all included in this
class.
KL. 11: Electric lighting installations and electric light
assemblies; parts and fitting for all the aforesaid goods;
all included in this class.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 706040
(151) Int. reg. dato: 02.12.98

(540)

AQUABELLE
(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
NL-5621 BA Eindhoven, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Electric water kettles and electric jug kettles.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 11.06.98, 632339
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(111) Int. reg. nr.: 706100
(151) Int. reg. dato: 03.12.98

(540)

(730) Innehaver: The Greenery International BV,
Europalaan 28, NL-5232 BC ‘s-Hertogenbosch, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles.
KL. 31: Fresh fruits and vegetables.
KL. 35: Auctions.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 04.08.98, 633441

(111) Int. reg. nr.: 706105
(151) Int. reg. dato: 03.09.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Orbis SA, ul. Bracka 16, 00 028
Warszawa, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport services, including rental of personal
means of transport, particularly buses and cars, to body
corporates or private individuals; middle man services
between Polish and foreign transport enterprises as well
as national and foreign relations as regards booking and
sales of travel documents, including organisation of
transport by any means, information on tourism and
travel; organisation of pilotage services; excursion and
sightseeing organisation.
KL. 41: Organisation of arrival and departure tourism
services, namely coordinating congresses, symposia,
conferences, exhibitions (trade fairs) and other related
events; organisation and training in the field of tourism,
investment and information technology.
KL. 42: Hotel and catering services including related
services (except transport).

Gazette nr.: 3/99

(111) Int. reg. nr.: 706112
(151) Int. reg. dato: 09.12.98

(540)

ARISTION
(730) Innehaver: Europay International SA, Chaussée de
Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Fraud detection services pertaining to the use of
bank and money cards.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 16.07.98, 634441
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(111) Int. reg. nr.: 706119
(151) Int. reg. dato: 09.12.98

(540)

ASPHALIA
(730) Innehaver: Europay International NV, Chaussée
de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Fraud detection services pertaining to the use of
bank and money cards.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 16.07.98, 634440

(111) Int. reg. nr.: 706133
(151) Int. reg. dato: 11.01.99

(540)

ARTE NOVA
(730) Innehaver: Pavigrés - Fabrica de Pavementos e
Revestimentos SA, 3780 Anadia, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Coverings, claddings and linings (construction);
tiles; ceramic tiles for pavements; vitrified panes for
pavements; paving stones made of ceramic materials.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: PT, 07.08.98, 331 917

(111) Int. reg. nr.: 706273
(151) Int. reg. dato: 01.12.98

(540)

HYTLON
(730) Innehaver: Alveo AG, Bahnhofstrasse 7, CH-6002
Luzern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicle parts and accessories (included in this
class), including dashboards.
KL. 17: Plastic elements (semi-manufactured goods) for
the automobile industry.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: CH, 02.07.98, 456725

(111) Int. reg. nr.: 706279
(151) Int. reg. dato: 08.10.98

(540)

DREAMING
(730) Innehaver: Metro Dienstleistungs-Holding GmbH,
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations; hair care preparations, hair tonics, hair
sprays, setting lotions; soaps; personal deodorants, air
fresheners in spray form, laundry starch, also in aerosol
form, cotton buds.
KL. 5: Articles for feminine hygiene, namely, sanitary
towels, panty inserts, panties, tampons; slip inserts for
use with incontinents.
KL. 16: Products made of paper and/or cellulose and
crepe paper, included in this class, babies’ nappies.

Gazette nr.: 3/99

(111) Int. reg. nr.: 706289
(151) Int. reg. dato: 12.12.98

(540)

SPECTRUM
(730) Innehaver: Efesis Schleiftechnik GmbH, Dr.
Georg Schäfer Strasse 1, D-97447 Gerolzhofen, DE

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

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: DE, 29.07.98, 398 42 591
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(111) Int. reg. nr.: 706300
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

LIP LIP HOORAY
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; skin
oils, creams and lotions; cosmetic preparations for skin
care; shaving products, after-shave; cosmetic products for
the bath and shower, hair care products, including
shampoos, conditioners, mousse, gel and other hair care
products, in aerosol form; goods used for hairstyling and
hair waving; dentifrices; gel, oils and foams for the bath
and shower, for cosmetic use; talcum powder, for toilet
use; toiletries; antiperspirants and deodorants for personal
use; cosmetic body care products, in aerosol form.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 09.09.98, 635107

(111) Int. reg. nr.: 706305
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

START
(730) Innehaver: Fondazione Scuola Europea di
Oncologia, via Nassa 40, CH-6900 Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising; business management; business
administration; office tasks.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 41: Education; training; entertainment; cultural
activities.
KL. 42: Medical and sanitary care; scientific and
industrial research.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: CH, 02.09.98, 457 131

(111) Int. reg. nr.: 706480
(151) Int. reg. dato: 21.12.98

(540)

BRAVI
(730) Innehaver: Bravi BV, 108, Molendijk, NL-3227
CD Oudenhoorn, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Edible oils and fats; pre-fried (French) fries.

Gazette nr.: 3/99

(111) Int. reg. nr.: 706579
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

PASTRIDOR
(730) Innehaver: Pastridor NV, 3, Nijverheidsstraat,
Industriepark, B-1840 Londerzeel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bread, pastry and confectionery, products made
of bread; flours and preparations made from cereals;
yeast, baking powder; aromatic preparations for food;
products for improving the quality of bakery goods, for
household use; sandwiches; croissants, plain or filled
with sweet or savory foodstuffs; all the aforementioned
goods being fresh or deep-frozen.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 19.06.98, 635501
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(111) Int. reg. nr.: 706580
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Pastridor NV, 3, Nijverheidsstraat,
Industriepark, B-1840 Londerzeel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bread, pastry and confectionery, products made
of bread; flour and preparations made from cereals; yeast,
baking powder; aromatic preparations for food; products
for improving the quality of bakery goods, for household
use; sandwiches; croissants, plain or filled with sweet or
savory foodstuffs; all the aforementioned goods being
fresh or deep-frozen.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: BX, 22.06.98, 635502

(111) Int. reg. nr.: 706585
(151) Int. reg. dato: 07.12.98

(540)

CORTINA
(730) Innehaver: Koenig & Bauer AG, 4, Friedrich-
Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Rotary printing presses.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: DE, 10.06.98, 398 32 525

(111) Int. reg. nr.: 706598
(151) Int. reg. dato: 26.11.98

(540)

APURNA
(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone, 126-130,
rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceuti-
cal purposes and lactose; dietetic products for medical

use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, medicinal oils, medicinal infusions,
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths,
mineral water salts, medicated bath preparations;
veterinary products; nutritive substances for microorgan-
isms; vitamin preparations; food for infants, namely
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered
milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées
in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.
KL. 29: Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, clear
soups, soups; milk, powdered milk, fermented milk,
flavoured gellified milk and whipped milk; milk prod-
ucts, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine,
fromage blanc, strained cheese, plain or flavoured fresh
cheese, sold in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages; sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts
and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/
or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes totally or partially made of pasta;
prepared dishes consisting entirely or mainly of pasta,
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries;
confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of
yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), flavoured frozen water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.
KL. 32: Beers (alcoholic or non-alcoholic), still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices,
fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing a small quantity of milk products, non-
alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: FR, 26.05.98, 98/734.080
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(111) Int. reg. nr.: 706605
(151) Int. reg. dato: 07.01.99

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Orsay GmbH, 20, Tannenstrasse, D-
77731 Wilstätt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Thread.
KL. 24: Woven fabrics and knitted fabrics; bed blankets
and table covers.
KL. 25: Clothing; boots, shoes and slippers; headwear.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: DE, 06.07.98, 398 37 540

(111) Int. reg. nr.: 706634
(151) Int. reg. dato: 31.07.98

(540)

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, 148 Binger Strasse, D-55216 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Films, videos, software, pre-recorded tapes, pre-
recorded disks.
KL. 16: Printed products.
KL. 41: Training courses, publication of books, journals,
newspapers and other communication media in the
medical-pharmaceutical field.
KL. 42: Therapy sessions, health and health maintaining
consultancy.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: DE, 04.02.98, 398 05 494

(111) Int. reg. nr.: 706636
(151) Int. reg. dato: 12.11.98

(540)

CITADEL
(730) Innehaver: Abus August Bremicker Söhne KG,
25, Altenhofer Weg, D-58300 Wetter, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Goods of common metal (included in this class),
especially locks, keys, fittings, safety chains, as well as
their parts; locksmiths’, blacksmiths’ and fitters’ goods
and small items of metal hardware; non electric cables
and wires of common metal.
KL. 9: Protection devices for personal use against
accidents, especially protective helmets; electric locks
and their parts; alarm systems and their parts.
KL. 12: Parts of bicycles and motorcycles and accesso-
ries for bicycles and motorcycles, included in this class,
especially bicycle locks and motorcycle locks, bicycle
bags motorcycle bags and luggage carriers for bicycles
and motorcycles.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet: DE, 31.08.98, 398 49 721

(111) Int. reg. nr.: 706815
(151) Int. reg. dato: 06.01.99

(540)

ORGANICS VITAL
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics,
including skin oils, creams and lotions; cosmetic products
for shaving; after-shave lotions; cosmetic products for
bath and shower use; hair care products, including
shampoos, conditioners, mousses and gels; aerosol hair
care products; hair styling and setting products; denti-
frices; gels, oils and mousses for the bath and shower, for
cosmetic use; talcum powder, for toilet use; toiletries;
antiperspirants and deodorants for personal use; cosmetic
body care products, in aerosol form.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: BX, 09.09.98, 635482
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(111) Int. reg. nr.: 706936
(151) Int. reg. dato: 14.01.99

(540)

SLAVNAYA
(730) Innehaver: Cointreau SA, Carrefour Molière, F-
49124 Saint-Barthelemy-d’Anjou, FR

(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 (except beer).

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet: FR, 23.07.98, 98/742928
FR, 30.07.98, 98/744035

(111) Int. reg. nr.: 706940
(151) Int. reg. dato: 03.12.98

(540)

VALIUDIAMOND
(730) Innehaver: Winter CVD-Technik GmbH, 14,
Königgrätzstrasse, D-22609 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Jewellery, ornaments, precious stones, jewellery
stones; horological and chronometrical instruments and
parts thereof.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: DE, 12.06.98, 398 32 884

(111) Int. reg. nr.: 706945
(151) Int. reg. dato: 30.09.98

(540)

MIREE
(730) Innehaver: Karwendel-Werke Huber GmbH & Co
KG, 6-16 Karwendel-Strasse, D-86807 Buchloe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Non-alcoholic beverages, preparations for
making beverages.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: DE, 22.08.98, 398 48 076

(111) Int. reg. nr.: 706950
(151) Int. reg. dato: 20.11.98

(540)

OMNINOVA
(730) Innehaver: OmniNova Technologies AB, S-451
84 Uddevalla, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicles for locomotion; including buses and
parts and accessories connected thereto included in this
class.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: SE, 27.05.98, 98-04277

(111) Int. reg. nr.: 707164
(151) Int. reg. dato: 28.01.99

(540)

DROTT
(730) Innehaver: Abba Seafood AB, Box 206, S-401 23
Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Caviar and pickled fish, especially herring.

Gazette nr.: 4/99

(111) Int. reg. nr.: 707166
(151) Int. reg. dato: 03.02.99

(540)

GRAN COUVA
(730) Innehaver: Valrhona SA, 14, 16, 18, avenue du
Prèsident Roosevelt, F-26600 Tain L’Hermitage, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Cocoa, coffee, chocolate, confectionery and
chocolate products.

Gazette nr.: 4/99
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(111) Int. reg. nr.: 707199
(151) Int. reg. dato: 12.01.99

(540)

FLAGRANTI
(730) Innehaver: Keimfarben GmbH & Co KG, 16,
Keimstrasse, D-86420 Diedorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Coatings, paints.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: DE, 02.11.98, 398 63 043

(111) Int. reg. nr.: 707206
(151) Int. reg. dato: 24.12.98

(540)

(730) Innehaver: Zürich Versicherungs-Gesellschaft, 2,
Mythenquai, CH-8002 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), such as printed matter, bookbind-
ing material, all goods of Swiss origin.
KL. 35: Advertising; business management; commercial
administration.
KL. 36: Insurance underwriting; financial operations,
monetary operations; real estate operations.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 42: Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: CH, 14.07.98, 456567

(111) Int. reg. nr.: 707215
(151) Int. reg. dato: 21.12.98

(540)

PAROGENCYL SERENA
(730) Innehaver: Synthelabo, 22, avenue Galilée, F-
92350 Le Plessis Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Toothbrushes.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: FR, 29.07.98, 98/744 221

(111) Int. reg. nr.: 707225
(151) Int. reg. dato: 22.10.98

(540)

SWEP
(730) Innehaver: Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg
AG, CH-5080 Laufenburg, CH og Aare-Tessin AG für
Elektrizität, 12, Bahnhofquai, CH-4600 Olten, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance, finance, financial operations, real
estate.
KL. 39: Electricity supply.

Gazette nr.: 4/99

(111) Int. reg. nr.: 707228
(151) Int. reg. dato: 24.12.98

(540)

MIWA
(730) Innehaver: Wesergold Getränkeindustrie GmbH &
Co KG, 3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Healing waters.
KL. 32: Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

Gazette nr.: 4/99
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(111) Int. reg. nr.: 707234
(151) Int. reg. dato: 17.08.98

(540)

RECOGNOMICS
(730) Innehaver: Hoechst Research & Technology
GmbH & Co KG, D-65926 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals, namely pepticides and nucleotides for
preserving food and feed.
KL. 5: Chemicals, namely pepticides and nucleotides for
pharmaceutical and veterinary preparations, pesticides,
herbicides and fungicides.
KL. 9: Scientific analysis apparatus for medical and
agrochemical diagnostic use and for the development of
active ingredients for pharmaceutical and agrochemical
products.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: DE, 24.02.98, 398 10 147

(111) Int. reg. nr.: 707235
(151) Int. reg. dato: 11.12.98

(540)

MELBRODERM
(730) Innehaver: Idee & Gestalt SA, 48,
Vogelsangstrasse, Postfach, CH-8033 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetics.
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary products.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet: CH, 17.07.98, 456985

(111) Int. reg. nr.: 707238
(151) Int. reg. dato: 08.01.99

(540)

IMMOVISTA.COM
(730) Innehaver: Piar AG für Öffentlichkeitsarbeit,
Grubenstrasse 56, Postfach, CH-8045 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Real estate operations.

Gazette nr.: 4/99

(111) Int. reg. nr.: 707704
(151) Int. reg. dato: 10.12.98

(540)

FROXXY
(730) Innehaver: Thomas Langer, 27, Rosengartstrasse,
D-74076 Heilbronn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Gymnastic and sporting articles, in particular
catapults for people for use at the beach, near the water
and in bathhouses.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: DE, 21.11.98, 398 67 318

(111) Int. reg. nr.: 707732
(151) Int. reg. dato: 19.12.98

(540)

MAXFABER
(730) Innehaver: Max Faber GmbH & Co, 19,
Brunnenstrasse, D-70372 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Women’s outerwear.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: DE, 07.11.98, 398 64 356

(111) Int. reg. nr.: 707737
(151) Int. reg. dato: 13.10.98

(540)

PICARD EURO JET
(730) Innehaver: Gebr Picard Lederwaren GmbH & Co
KG, 22, Friedensstrasse, D-63179 Oberthausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Folders for files; covers for identification cards;
tags.
KL. 18: Bags made of leather, synthetic materials and
fabrics, namely ladies’ handbags, shoulder bags, evening
bags, gents’ bags, children’s bags, professional bags,
travel bags, city bags, automobile bags, flight cases; small
leather goods, namely purses, notecases, wallets.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: DE, 24.07.98, 398 41 893
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(111) Int. reg. nr.: 707753
(151) Int. reg. dato: 05.06.98

(540)

BIOVECTOR
THERAPEUTICS

(730) Innehaver: Biovector Therapeutics, Chemin du
Chêne Vert, ZAC de la Bourgade, F-31676 Labege, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Products for cosmetological use, cosmetic
compositions, cosmetics, admixtures for cosmetological
use, excipients for cosmetological use, products for
cosmetological use to increase the permeability of the
skin and mucous membrane; chemical and biotechnologi-
cal products for delivery system routing and transfer of
cosmetic substances; cosmetic compositions containing
chemical and biotechnological products for delivery
system routing and transfer of cosmetic substances.
KL. 5: Products for pharmaceutical purposes, biological
preparations for medical, pharmaceutical and veterinary
use, chemical pharmaceuticals, chemical preparations for
medical, pharmaceutical and veterinary use; adjuvants for
medical, pharmaceutical and veterinary use, excipients
for medical, pharmaceutical and veterinary use, products
for medical, pharmaceutical and veterinary use to
increase mucous membrane permeability, pharmaceutical
substance activators; biotechnological and chemical
products for delivery system routing and transfer of
products for therapeutic, preventive or diagnostic
purposes; pharmaceutical compositions containing
biotechnological and chemical products for delivery
system routing and transfer of products for therapeutic,
preventive or diagnostic purposes; dietetic substances for
medical use, dietary food for medical use, dietetic
beverages for medical purposes.
KL. 42: Research in the field of cosmetology, research in
the the field of pharmaceutics, research in the field of
medical care, hygiene and beauty, scientific and industrial
research, biological research, pharmacy consultancy,
chemical analyses, chemical research, chemistry services,
consultancy in cosmetology, physics research, scientific
and technical support in the fields of analytics engineer-
ing as well as drug and other compound formulation
engineering in pharmaceutical, cosmetic, food-processing
and chemicals enterprises; research and design in
medicine and other compounds formulation; licensing
and intellectual property, patent exploitation, mark
exploitation, copyright management; new product and
procedure research and development for third parties.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: FR, 05.12.97, 97 708 379

(111) Int. reg. nr.: 707756
(151) Int. reg. dato: 16.12.98

(540)

PRINCIPE DE 1492
(730) Innehaver: Badische Tabakmanufaktur Roth-
Händle GmbH, 6, Industriehof, D-77933 Lahr, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith included in this class,
especially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar
and cigarette holders.
KL. 34: Tobacco products; cigarette paper, cigarette
tubes with and without filter, cigarettes filters; smokers’
articles, namely ashtrays (not of precious metals, their
alloys or coated therewith), lighters, apparatus for rolling
and stuffing cigarettes; matches.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: DE, 02.07.98, 398 36 949

(111) Int. reg. nr.: 707937
(151) Int. reg. dato: 04.03.99

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Empresa Provincial de la Industria
Almenticia de Pinar del Rio, Maximo Gomez No.20,
entre Isabel Rubio y Gerardo Medina, Pinar del Rio, CU

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

Gazette nr.: 5/99
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(111) Int. reg. nr.: 707955
(151) Int. reg. dato: 20.01.99

(540)

(730) Innehaver: Imperial Tobacco Ltd, P.O. Box 244,
Southville, Bristol BS99 7NJ, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco whether manufactured or unmanufac-
tured; tobacco products; tobacco substitutes, none being
for medicinal or curative purposes; matches and smokers’
articles.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: GB, 13.01.99, 2186076

(111) Int. reg. nr.: 708006
(151) Int. reg. dato: 18.02.99

(540)

(730) Innehaver: Celtic plc, Celtic Park, 95 Kerrydale
Street, Glasgow, G40 3RE, Scotland, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio and video cassettes, computer games,
recording discs and recording media, all for reproducing
sound or images; all included in this class.
KL. 14: Jewellery; clocks; watches; articles of precious
metals and their alloys, or coated therewith; all included
in this class.
KL. 16: Paper, paper articles, cardboard, cardboard
articles, plastic bags, pencils and wrapping materials,
books, printed matter, newspapers, periodical publica-
tions, calendars, photographs, stationery, ordinary
playing cards, pens and rulers; all included in this class.
KL. 18: Articles made from leather or from imitation
leather; trunks; handbags; shoulder bags; waist bags;
rucksacks; all purpose sports bags; vanity cases; over-
night bags; duffle bags; garment bags for travel; travel-
ling bags; umbrellas and parasols; wallets and purses; all
included in this class.
KL. 25: Articles of clothing for men and boys; all
included in this class.
KL. 28: Sporting articles, sports gloves, sports bags,
toys, soft toys, balls, games and board games; all
included in this class.

Gazette nr.: 5/99
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(111) Int. reg. nr.: 708105
(151) Int. reg. dato: 18.01.99

(540)

BINUSCAN
PHOTOPERFECT

(730) Innehaver: Jean-Marie Binucci, Le Val Fleuri, 1
Chemin du Tenao, 98000 Monaco (Principaute de
Monaco), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer software and especially
software for digital image acquisition, processing,
retouching and printing, as well as for color separation.
KL. 42: Computer programming (software for digital
image acquisition, processing, retouching and printing as
well as for color separation).

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: MC, 21.07.98, 98.19758

(111) Int. reg. nr.: 708149
(151) Int. reg. dato: 18.01.99

(540)

BINUSCAN IPM
(730) Innehaver: Jean-Marie Binuscan, Le Val Fleuri, 1
Chemin du Tenao, 98000 Monaco, MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer software and especially
software for digital image acquisition, processing,
retouching and printing, as well as for color separation.
KL. 42: Computer programming (software for digital
image acquisition, processing, retouching and printing as
well as for color separation).

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: MC, 21.07.98, 98.19755

(111) Int. reg. nr.: 708150
(151) Int. reg. dato: 18.01.99

(540)

BINUSCAN
(730) Innehaver: Jean-Marie Binucci, Le Roc Fleuri, 1
Chemin du Tenao, 98000 Monaco (Principaute de
Monaco), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer software and especially
software for digital image acquisition, processing,
retouching and printing, as well as for color separation.
KL. 42: Computer programming (software for digital
image acquisition, processing, retouching and printing as
well as for color separation).

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: MC, 17.07.98, 98.19730

(111) Int. reg. nr.: 708152
(151) Int. reg. dato: 18.01.99

(540)

BINUSCAN COLORPRO
(730) Innehaver: Jean-Marie Binucci, Le Val Fleuri, 1
Chemin du Tenao, 98000 Monaco (Principaute de
Monaco), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer software and especially
software for digital image acquisition, processing,
retouching and printing, as well as for color separation.
KL. 42: Computer programming (software for digital
image acquisition, processing, retouching and printing, as
well as for color separation).

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet: MC, 21.07.98, 98.19757
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(111) Int. reg. nr.: 708650
(151) Int. reg. dato: 19.01.99

(540)

(730) Innehaver: Fondazione Scuola Europea di
Oncologia, via Nassa 40, CH-6900 Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 41: Education; training; entertainment; cultural
activities.
KL. 42: Medical and sanitary care; scientific and
industrial research.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: CH, 03.09.98, 457966

(111) Int. reg. nr.: 708658
(151) Int. reg. dato: 25.01.99

(540)

VIOPATH
(730) Innehaver: Institut Dr Viollier AG, Spalenring
145/147, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Sampling containers and packaging for sample
preservation and transport.
KL. 42: Organisation and implementation of histological,
cytologic, chemical, immunologic, bacteriological,
viralogical and molecular biology diagnoses in the field
of pathology.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: CH, 22.09.98, 458 073

(111) Int. reg. nr.: 708671
(151) Int. reg. dato: 04.02.99

(540)

ISOVAP
(730) Innehaver: La Calhene (SA), Immeuble Velizy
Plus, 1, rue du Petit Clamart, F-78140 Velizy
Villacoublay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparatus for closed-volume sterilization and/or
bacteriological decontamination.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: FR, 03.09.98, 98 748 241

(111) Int. reg. nr.: 708817
(151) Int. reg. dato: 19.01.99

(540)

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; fabric softeners; washing up
products; soaps other than for personal use; laundry
starch; fragrant potpourris, including in sachets for
laundry purposes.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: BX, 29.09.98, 63683
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(111) Int. reg. nr.: 708818
(151) Int. reg. dato: 19.01.99

(540)

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; fabric softeners; washing up
products; soaps other than for personal use; laundry
starch; fragrant potpourris, including in sachets for
laundry purposes.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: BX, 29.09.98, 636839

(111) Int. reg. nr.: 708877
(151) Int. reg. dato: 15.02.99

(540)

CRYSTIC
(730) Innehaver: Scott Bader Company Ltd, Wollaston,
Wellingborough, Northamptonshire NN29 7RL, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Polymeric products being chemical substances for
use in industry, but not including materials used in the
caoutchouc industry.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 708882
(151) Int. reg. dato: 11.01.99

(540)

CARDIOVIST
(730) Innehaver: Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-
13353 Berlin, DE

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

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: DE, 03.11.98, 398 64 265

(111) Int. reg. nr.: 708883
(151) Int. reg. dato: 20.01.99

(540)

QUADFALC
(730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electronic components.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: DE, 28.10.98, 398 61 254
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(111) Int. reg. nr.: 708895
(151) Int. reg. dato: 05.02.99

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Zwilling J.A. Henckels AG, 14-22,
Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Cutlery, namely scissors.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet: DE, 05.10.98, 398 56 846

(111) Int. reg. nr.: 709049
(151) Int. reg. dato: 05.02.99

(540)

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations.
KL. 10: Medical apparatus and instruments.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 709416
(151) Int. reg. dato: 12.02.99

(540)

(591) Merket er i farger.

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; fabric softeners; scented
products in sachets for drawers; laundry products for
woven fabrics; hand-washing products for laundry use.

Gazette nr.: 7/99

(300) Prioritet: BX, 06.11.98, 638056

(111) Int. reg. nr.: 709730
(151) Int. reg. dato: 01.03.99

(540)

(730) Innehaver: Nürnberg-Messe GmbH, 65, Karl-
Schönleben-Strasse, D-90471 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organizing business or advertising exhibitions.
KL. 41: Organizing cultural, sporting and educational
exhibitions.

Gazette nr.: 7/99
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg. nr.: 27025

(730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(111) Reg. nr.: 28355

(730) Innehaver: Henri Wintermans’ Sigarenfabrieken
BV, 75, Nieuwstraat, NL-5521 CB Eersel, NL

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

(111) Reg. nr.: 36326

(730) Innehaver: Concord Confections Inc, 345
Courtland Avenue, Concord, ON L4K 5A6, CA

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

(111) Reg. nr.: 38447

(730) Innehaver: Claas Kommanditgesellschaft auf
Aktien mbH, Harsewinkel, DE

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

(111) Reg. nr.: 39674

(730) Innehaver: The Porcelain and Fine China Compa-
nies LTD, Worcester, GB

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

(111) Reg. nr.: 40187

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 53580

(730) Innehaver: Tomten AS, Postboks 10, 1301
Sandvika, NO

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

(111) Reg. nr.: 65706

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 67949

(730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(111) Reg. nr.: 73192

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 77434

(730) Innehaver: SA Selnic, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 77823

(730) Innehaver: Weifa AS, Postboks 9113 Grønland,
0133 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg. nr.: 82310

(730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(111) Reg. nr.: 84450

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 85189

(730) Innehaver: M. & B. Marchi e Brevetti SrL,
Fabriano, IT

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

(111) Reg. nr.: 85338

(730) Innehaver: Apollo Optik GmbH & Co KG,
Wallenrodstrasse 3, D-91126 Schwabach, DE

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

(111) Reg. nr.: 89476

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 90027

(730) Innehaver: Feraud Licences SAS, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 91729

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 95268

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 96034

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 97529

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 97558

(730) Innehaver: M. & B. Marchi e Brevetti SrL,
Fabriano, IT

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

(111) Reg. nr.: 97889

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg. nr.: 99764

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 101030

(730) Innehaver: Merck, D-94130 Nogent-sur-Marne,
FR

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

(111) Reg. nr.: 101165

(730) Innehaver: Hay & Robertson International
Licensing AG, Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Kloster, CH

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

(111) Reg. nr.: 102754

(730) Innehaver: American Express CO, New York,
NY, US

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

(111) Reg. nr.: 102813

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 102825

(730) Innehaver: The Quaker Oats CO., Chicago, IL, US

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

(111) Reg. nr.: 102959

(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.: 102960

(730) Innehaver: Gruppo Finanziario Tessile SpA,
Torino, IT

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

(111) Reg. nr.: 102961

(730) Innehaver: Gruppo Finanziario Tessile SpA,
Torino, IT

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

(111) Reg. nr.: 102962

(730) Innehaver: Gruppo Finanziario Tessile SpA,
Torino, IT

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

(111) Reg. nr.: 103094

(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013
AL Rotterdam, NL

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

(111) Reg. nr.: 106766

(730) Innehaver: Valmet Automation Inc, Panuntie 6,
SF-00620 Helsinki, FI

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 108866

(730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 New
Circle Road N.W., Lexington, KY 40550, US

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

(111) Reg. nr.: 109170

(730) Innehaver: Technoclone Gesellschaft mbH, Wien,
AT

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

(111) Reg. nr.: 111798

(730) Innehaver: E A Rosengrens AB, Box 12143, S-
402 42 Göteborg, SE

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

(111) Reg. nr.: 114366

(730) Innehaver: Signal Investment & Management Co,
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE
19890, US

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

(111) Reg. nr.: 118374

(730) Innehaver: Keebler Co, One Hollow Tree Lane,
Elmhurst, IL 60126-1581, US

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

(111) Reg. nr.: 118376

(730) Innehaver: Keebler Co, One Hollow Tree Lane,
Elmhurst, IL 60126-1581, US

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

(111) Reg. nr.: 118955

(730) Innehaver: Keebler Co, One Hollow Tree Lane,
Elmhurst, IL 60126-1581, US

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

(111) Reg. nr.: 120824

(730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(111) Reg. nr.: 125083

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 125601

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 126277

(730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 New
Circle Road N.W., Lexington, KY 40550, US

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

(111) Reg. nr.: 126300

(730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 New
Circle Road N.W., Lexington, KY 40550, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 126355

(730) Innehaver: Keebler Co, One Hollow Tree Lane,
Elmhurst, IL 60126-1581, US

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

(111) Reg. nr.: 132734

(730) Innehaver: Feraud Licences SAS, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 134885

(730) Innehaver: MiTek Industries Inc, 14515 N Outer
Forty Road, Chesterfield, MO 63017, US

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

(111) Reg. nr.: 135764

(730) Innehaver: Gordon Ivan Fields, London, GB

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

(111) Reg. nr.: 136207

(730) Innehaver: Salov Societa Anonima Lucchese Olii
e Vini SpA, Tavarnelle val di Pesa (Firenze), IT

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

(111) Reg. nr.: 137961

(730) Innehaver: Barclays Bank PLC, London, GB

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

(111) Reg. nr.: 137963

(730) Innehaver: Barclays Bank PLC, London, GB

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

(111) Reg. nr.: 137980

(730) Innehaver: Weifa AS, Postboks 9113 Grønland,
0133 Oslo, NO

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

(111) Reg. nr.: 137997

(730) Innehaver: Fanatic SA, Rue St. Pierre 8, CH-1701
Fribourg, CH

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

(111) Reg. nr.: 138035

(730) Innehaver: Nymölla AB, Nymölla, SE

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

(111) Reg. nr.: 138084

(730) Innehaver: Lafarge Aluminates, 28 rue Emile
Menier, F-75782 Paris Cedex 16, FR

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

(111) Reg. nr.: 138138

(730) Innehaver: E.C. Dewitt & CO LTD, London, GB

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

(111) Reg. nr.: 138191

(730) Innehaver: unipa AS, Parkveien 1, 5027  Bergen,
NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS,
Postboks 14, 5863 Bergen
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(111) Reg. nr.: 138216

(730) Innehaver: Nelson Industries INC, Stoughton, WI,
US

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

(111) Reg. nr.: 138240

(730) Innehaver: Chloride Group PLC, London, GB

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

(111) Reg. nr.: 138440

(730) Innehaver: Imphy Ugine Precision Immeuble La
PacificI, La Defense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800
Puteaux, FR

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

(111) Reg. nr.: 138527

(730) Innehaver: Noral Lighting AS, Østliveien 1, 1870
Ørje, NO

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

(111) Reg. nr.: 138593

(730) Innehaver: Fort James Suomi OY, Pl 1, SF-37101
Nokia, FI

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

(111) Reg. nr.: 138621

(730) Innehaver: Haweco Non Food Importgesellschaft
mbH, Hamburg, DE

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

(111) Reg. nr.: 139433

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 141837

(730) Innehaver: D & D Dagligvaror AB, Solna, SE

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

(111) Reg. nr.: 141854

(730) Innehaver: Hunting World LLC, 1117 Gator Way,
Sparks, NV 89431, US

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

(111) Reg. nr.: 145966

(730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(111) Reg. nr.: 147416

(730) Innehaver: Playboy Enterprises International Inc,
Chicago, IL, US

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

(111) Reg. nr.: 149554

(730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 New
Circle Road N.W., Lexington, KY 40550, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 150448

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 150449

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 150450

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 150451

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 150547

(730) Innehaver: Saeco SpA, Milano, IT

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

(111) Reg. nr.: 154181

(730) Innehaver: GSM (Operations) Pty Ltd, 1
Billabong Place, Burleigh Heads, Qld 4220, AU

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

(111) Reg. nr.: 157661

(730) Innehaver: AB R. Barlach, S-104 35 Stockholm,
SE

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

(111) Reg. nr.: 158322

(730) Innehaver: Newt Holdings Ltd, 229 West Street,
Fareham, Hampshire PO16 0HZ, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 158724

(730) Innehaver: Make Up For Ever, 5 rue La Boetie, F-
75008 Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 160095

(730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd,
Bristol, Avon BS13 8AR, GB

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

(111) Reg. nr.: 161193

(730) Innehaver: Newt Holdings Ltd, 229 West Street,
Fareham, Hampshire PO16 0HZ, England, GB

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

(111) Reg. nr.: 161229

(730) Innehaver: Sofamor Danek Holdings Inc, 300
Delaware Avenue, Suite 508, Wilmington, DE 19801, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen
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(111) Reg. nr.: 162108

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 163674

(730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd,
Bristol, Avon BS13 8AR, GB

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

(111) Reg. nr.: 166065

(730) Innehaver: Bong Ljungdahl AB, Box 516, S-291
25 Kristianstad, SE

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

(111) Reg. nr.: 166625

(730) Innehaver: Carl Bro A/S, Granskoven 8, DK-2600
Glostrup, DK

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

(111) Reg. nr.: 167029

(730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd,
Bristol, Avon BS13 8AR, GB

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

(111) Reg. nr.: 167907

(730) Innehaver: Feraud Licences SAS, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 168689

(730) Innehaver: Sofamor Danek Holdings Inc, 300
Delaware Avenue, Suite 508, Wilmington, DE 19801, US

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

(111) Reg. nr.: 171920

(730) Innehaver: Van Damme Candy NV, Voordestraat
34, B-9230 Wetteren, BE

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Ræder, Wisløff,
Aasland & Co ANS v/Ole Per Solum, Postboks 2873
Solli, 0230 Oslo

(111) Reg. nr.: 172638

(730) Innehaver: Clinique Laboratories Inc, 767, Fifth
Avenue, New York, NY 10153, US

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

(111) Reg. nr.: 174478

(730) Innehaver: Antas-Gestao e Investimentos Lda,
Rua Dos Murcas 68, Funchal, Madeira, PT

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

(111) Reg. nr.: 176357

(730) Innehaver: GSM (Operations) Pty Ltd, 1
Billabong Place, Burleigh Heads, Qld 4220, AU

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

(111) Reg. nr.: 180152

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg. nr.: 180153

(730) Innehaver: Schneekoppe GmbH & Co, Seevetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 183697

(730) Innehaver: Feraud Licences SAS, Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 184808

(730) Innehaver: Antas-Gestao e Investimentos Lda,
Rua Dos Murcas 68, Funchal, Madeira, PT

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

(111) Reg. nr.: 188414

(730) Innehaver: Hawkshead Retail Ltd, London,
England, GB

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

(111) Reg. nr.: 190021

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg. nr.: 191534

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg. nr.: 191614

(730) Innehaver: YH Products Corp, Oxnard, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 191656

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Milla
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

Lisensavtaler jf varemerkeloven § 34

EKSKLUSIV LISENS

Reg.nr. 85189 og 97558
Innehaveren av ovennevnte registreringer, M.& B. -
Marchi e Brevetti SrL, har ved lisensavtale av 98.09.25
gitt en eksklusiv lisens til:
Merloni Elettrodomestici SpA, 47 Via A Merloni,
Fabriano (Ancona), IT og Merloni Termosanitari SpA, 45
Via A Merloni, Fabriano (Ancona), IT.
Fullmektig for innehaveren: Oslo Patentkontor AS, Oslo.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 7252
Reg. nr.: 7682
Reg. nr.: 16470
Reg. nr.: 17364
Reg. nr.: 37683
Reg. nr.: 37776
Reg. nr.: 38370
Reg. nr.: 38499
Reg. nr.: 38546
Reg. nr.: 39943
Reg. nr.: 39944
Reg. nr.: 52916
Reg. nr.: 53018
Reg. nr.: 53037
Reg. nr.: 53378
Reg. nr.: 53693
Reg. nr.: 53780
Reg. nr.: 54110
Reg. nr.: 75771
Reg. nr.: 75840
Reg. nr.: 75887
Reg. nr.: 75928
Reg. nr.: 75929
Reg. nr.: 75964
Reg. nr.: 75983
Reg. nr.: 76014
Reg. nr.: 76997
Reg. nr.: 77880
Reg. nr.: 101544
Reg. nr.: 101546
Reg. nr.: 101553
Reg. nr.: 101590
Reg. nr.: 101605
Reg. nr.: 101619
Reg. nr.: 101621
Reg. nr.: 101639
Reg. nr.: 101647
Reg. nr.: 101694
Reg. nr.: 101721
Reg. nr.: 101742
Reg. nr.: 101814
Reg. nr.: 101919
Reg. nr.: 102042
Reg. nr.: 102043
Reg. nr.: 134393
Reg. nr.: 134799
Reg. nr.: 134854
Reg. nr.: 134932
Reg. nr.: 134975
Reg. nr.: 135032
Reg. nr.: 135062
Reg. nr.: 135075
Reg. nr.: 135176
Reg. nr.: 135206
Reg. nr.: 135213
Reg. nr.: 135224
Reg. nr.: 135228

Reg. nr.: 135238
Reg. nr.: 135265
Reg. nr.: 135269
Reg. nr.: 135287
Reg. nr.: 135294
Reg. nr.: 135368
Reg. nr.: 135375
Reg. nr.: 135401
Reg. nr.: 135420
Reg. nr.: 135465
Reg. nr.: 135466
Reg. nr.: 135481
Reg. nr.: 135494
Reg. nr.: 135547
Reg. nr.: 135552
Reg. nr.: 135594
Reg. nr.: 135688
Reg. nr.: 135693
Reg. nr.: 135749
Reg. nr.: 135766
Reg. nr.: 135808
Reg. nr.: 135940
Reg. nr.: 135974
Reg. nr.: 135984
Reg. nr.: 135985
Reg. nr.: 135986
Reg. nr.: 135987
Reg. nr.: 136680
Reg. nr.: 136921
Reg. nr.: 136922
Reg. nr.: 137338
Reg. nr.: 137397
Reg. nr.: 137404
Reg. nr.: 137500
Reg. nr.: 137501
Reg. nr.: 137696
Reg. nr.: 137729
Reg. nr.: 137744
Reg. nr.: 137882
Reg. nr.: 138176
Reg. nr.: 138623
Reg. nr.: 138624
Reg. nr.: 138843
Reg. nr.: 138907
Reg. nr.: 139380
Reg. nr.: 139463
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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.: 23862
Reg. nr.: 107118
Reg. nr.: 164632
Reg. nr.: 182780
Reg. nr.: 193165
Reg. nr.: 194726
Reg. nr.: 194823
Reg. nr.: 194969
Reg. nr.: 195239
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg. nr.: 172776

(730) Innehaver: Spa Egidio Galbani, Melzo (Milano),
IT

Innsiger: Sosiété des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH.

KL. 29: Ost, hovedsakelig til bruk ved tilbredelse av
pizza.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg. nr.: 178708

(730) Innehaver: Louis Pasta, Grimaud, FR

Innsiger: The Polo/Lauren Company LP, New York, NY
10022, US

KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 181516

(730) Innehaver: adidas sarragan France SarL,
Landersheim, FR

Innsiger: Fila Sport SpA, Viale Cesare Battisti 26, I-
13051 Biella, IT

KL. 28: Baller for sport og spill, lekeballer.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

-
(111) Reg. nr.: 185520

(730) Innehaver: Procter & Gamble Pharmaceuticals
Inc, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, US

Innsiger: Riker Laboratories Inc, 3M Center, Saint Paul,
MN 55144-1000, US og Boehringer Ingelheim KG,
Ingelheim , DE.

KL. 5: Transdermal østrogen erstatningslag/plaster.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 185968

(730) Innehaver: Swish Roma SrL, Roma, IT

Innsiger: Swix Sport International AS, Oslo 6, NO

KL. 9: Sigarettenner for automobiler, støvsugere, vekter,
magnetbånd, regnemaskiner, elektriske boneapparater for
parkettgulv, kompaktdisker (audio-video), brilleetuier,
etuier for kontaktlinser, elektriske strykejern, optiske
artikler, briller, datamaskiner, fotografiapparater,
elektriske poleringsapparater og
-maskiner for husholdningsbruk, dataprogrammer
innregistrerte på databærere, teleskoper,
fjernsynsapparater, kontaktlinser.
KL. 14: Ringer (smykker), varer av edle metaller eller
overtrukne dermed (ikke opptatt i andre klasser),
sigarettetuier og -bokser av edelmetall, konfekt- og
sukkertøybokser av edelmetall, øreringer,
mansjettknapper, armbånd (smykker), klokkeremmer,
amuletter (smykker), kjedepynt (smykker), lenker av
edelmetall (smykker), halskjeder (smykker), pins av
edelmetall, slipsklemmer og -holdere, medaljer, klokker
(ur), edelsteiner, nøkkelringer (bijouteri), nøkkelringer av
edelmetall, serviser av edelmetall, gjenstander av
gullimitasjoner.
KL. 18: Reisebager, handlebager, treningsbager,
strandvesker, skolevesker, nøkkelpunger og -etuier
(lærvarer), paraplyer, pelsskinn, dokumentmapper og
-kofferter, ryggsekker, lærremmer, reisebestikk av lær,
reisekofferter og -kister, reisevesker.
KL. 25: Badebukser og badedrakter, strømper,
strømpebukser, morgenkåper, bukseseler, belter
(bekledning), hatter, sokker, skjorter, korsetter
(undertøy), slips, skjerf, hansker (bekledning), regntøy,
skjørt, undertøy, frakker, bukser, jakker, skinnpels,
pyjamaser, kjoler, gensere, sko (ikke opptatt i andre
klasser).

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 186213

(730) Innehaver: Nera AS, Postboks 10, 5257 Kokstad,
NO

Innsiger: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA, US

KL. 9: Hele klassen.
KL. 36: Hele klassen.
KL. 37: Hele klassen.
KL. 38: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.
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(111) Reg. nr.: 191344

(730) Innehaver: Leika Norge AS, Kirkeveien 71A,
1344 Haslum, NO

Innsiger: Leica Technology BV, Verrijn Stuartlaan 7,
NL-2288 EK Rijswijk, NL

KL. 20: Møbler.
KL. 28: Spill og leker av tre for barn.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg. nr.: 192283

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1339 Vøyenenga, NO

Innsiger: Caradon Terrain LTD, Kent, GB

KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og
anleggsformål.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 192284

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1339 Vøyenenga, NO

Innsiger: Caradon Terrain LTD, Kent, GB

KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og
anleggsformål.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg. nr.: 192285

(730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec,
Postboks 54, 1339 Vøyenenga, NO

Innsiger: Caradon Terrain LTD, Kent, GB

KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og
anleggsformål.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 193385

(730) Innehaver: Donar AS, Postboks 222, 4033
Stavanger, NO

Innsiger: Enator AB, S-164 87 Kista, SE

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 opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
brannslukningsapparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer
(innregistrerte EDB programmer); dataprogrammer
(innregistrerte på databærere).
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; manualer for dataprogram.
KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; programmering for datamaskiner;
utleie av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner og dataprogrammer; faglige konsultasjoner.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 193891

(730) Innehaver: Chipita International SA, 10 Souliou
Str.143 43, N. Halkidona, Athen, GR

Innsiger: Chiquita Brands, Inc, Cincinnati, OH, US

KL. 30: Næringsmidler av korn; melbaserte
snacksprodukter bestående av sprøe tynne skiver av bakte
bagels nærmest lignende miniknekkebrød.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.

(111) Reg. nr.: 193892

(730) Innehaver: Chipita International SA, 10 Souliou
Str.143 43, N. Halkidona, Athen, GR

Innsiger: Chiquita Brands, Inc, Cincinnati, OH, US

KL. 30: Næringsmidler av korn; melbaserte
snacksprodukter bestående av sprøe tynne skiver av bakte
bagels nærmest lignende miniknekkebrød.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes.



NORSK VAREMERKETIDENDE Avgjørelser i innsigelser 13.09.1999 - 37/99

92

(111) Reg. nr.: 194677

(730) Innehaver: Orelis SA, 25, Quai President Paul
Doumer, F-92400 Courbevoie, FR

Innsiger: Borealis AS, Lyngby, DK

KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål, nemlig kjemikalier til bruk i
separasjonsprosesser; preparater og midler til herding og
lodding av metaller; klebemidler (bindemidler) til
industrielle formål; filtreringsmaterialer og
filtreringsmidler for industrielle formål.
KL. 7: Verktøymaskiner, motorer (unntatt for
landkjøretøyer); filtrerings- og rensingsmaskiner.
KL. 11: Apparater for vannforsyning og
sanitærinstallasjoner; filtrerings- og rensingsapparater.
KL. 17:  Filtreringsmembraner i ekstrudert form til bruk i
fabrikasjondsprosesser.
KL. 37: Informasjons- og rådgivingstjenester for
konstruksjonsarbeid og for vannrensing, innbefattende
rådgiving gitt til vannrenseanlegg.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; vulkanisering
(materialbehandling); behandling av spillvann og
industrielt spillvann; behandling av alle typer kjemiske
produkter i form av behandling av næringsmidler og
fjerning av bakterier, samt behandling av kloakk,
spillvann og industrielt spillvann.
KL. 42: Profesjonelle konsulenttjenester og planlegging
(ikke om forretninger) i forbindelse med miljøvern og
separasjonsprosesser; konsulenttjenester,
revisjonstjenester, ekspertvurderinger (ingeniørtjenester)
vedrørende miljøvern; forskning på kjemisk produkt,
nemlig på produkter og/eller materialer og/eller utstyr
brukt ved separasjonsprosesser; forskning og utvikling
vedrørende membraner og støtte ved ultra og tagential
mikrofiltrering.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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