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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.: 200678 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 19965089 (220) Inn dato: 1996.08.26

(540)

(730) Innehaver: Ekco Housewares Inc, Franklin Park,
IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull;
porselen og keramikk; ildfaste steke-, koke- og
bakeartikler, nemlig bakeplater, stekebrett, stekekar og
-former, stekestativer, kakeformer, småkakeformer,
varmereflekterende og/eller sprøgjørende stekeformer,
-brett og -panner, grillrister og kjøkkenrister, brødformer,
muffinsformer, paiformer, pizzaformer, stekeformer med
lokk, stekeformer uten lokk, stekerister; kjøkkentøy og
-utstyr, nemlig klips for lukking av poser, bagelholdere,
bakeboller, bakekopper, bakeskåler, sjyhevert, suppeøser,
kjøkkenøser, flaskeåpnere, helleinnretninger for flasker,
slikkepotter, skraperedskaper for boller og plater, lokk-
og dekselsett til boller; børster, nemlig stekebørster,
kakebørster, bakebørster, grønnsakbørster; smørkulejern,
smørasjetter, kakestativer, kakerister, kakespader,
kakepinner, lokk og deksler til bokser, boksdispensere,
helletuter for bokser, ostebrett og -fjeler, spisepinner,
glass- og karaffelbrikker, cocktailmiksere, dørslag,
kokebokholdere, kjølestativer og -rister,
kjernehusutstikkere, korketrekkere, maissett, maisspidd,
skjærebrett og -fjeler, deigblandere, tørkestativer,
oppvaskstativer, eggevisper, eggseparatorer, slikkepotter,
skraperedskap for matbeholdere, fruktkulejern, trakter,
organiserings- og ordnestativer for redskap og

innretninger, hvitløkpresser, rivjern, sjyskummere, grill-
og stekebørster, stekespader, stekeklyper, isbitformer,
isbitbrett, glasurposer, varmekolber, åpnere for glass og
krukker, saftpresser, ketchupdispensere, oser, sleiver,
sitron- og limepresser, lokkhåndtak, hummersmekker,
serveringsbestikk for kjøtt, kjøttklubber, håndkverner for
husbruk, melonkulejern, blandeboller, kopptrær, stativer
for kopper og krus, sennepdispensere, serviettholdere,
nøttekjerneplukkere, ovnshansker, oppvask- og
tørkestativer, stekespader, sprøyteposer, kuttere for
bakverk, pai- og kakespader, tørkerullholdere,
tørkepapirholdere, blandere for bakverk, kakebørster,
bakebørster, cocktailpinner i plast, grytekluter,
potetmosere, snøretråd og -wire for fjærkre,
oppskriftsbeholdere, gjenbrukbare isbiter, kjevler,
salatbestikk, salatspinnere, salt- og pepperbøsser,
serveringsøser, håndmiksere, bryner, slipesteiner,
råkostjern, råkostkverner, drammeglass, rekerensere,
sikter (husholdningsredskap), stekepinner, stekespidd,
skjærebrett, skjærefjeler, hullsleiver, suppeskjeer,
serveringsbestikk for spaghetti, spatler, krydderstativer,
sprutfiltre, skjehvilere, damprister, sammenleggbare rister
og kurver for dampkoking, dørslag, stilkfjernere for
jordbær, sukker- og fløtesett, teegg, tepresser,
tunfiskpresser, snu- og venderedskaper for matlaging,
poseklips, poseklemmer, poselukkere, veggstativ for
kjøkkenredskaper, vertikale, stekestativer og -rister,
visper; husholdningsartikler og -beholdere, nemlig kurver
for husbruk, spann, bøtter, bokser, barnebrett med ben,
skittentøyskurver, baljer, bøtter, stabelbare bøtter og
spann, lagringsesker, lagringskasser, bruks- og
nyttekurver, bruks- og nyttetraller;
husholdningsredskaper og baderomsprodukter, nemlig
flaskebørster, flaskekoster, børster, toalettbørstesett,
toalettbørster, feiekoster, deksler til kokeplater,
takviftebørster, svamper for husholdningsbruk,
oppvasksvamper, støvmopper, støvtørkere, glasstørkere,
svamper av metall for rengjøring, mopper, svamper av
plast for rengjøring, tallerkenhengere, tallerkenstativer,
drypp- og sølsamlere for kokeelementer og kokeplater,
dekorative metallringer for kokeplater og kokeelementer,
skrubber, skrubbehansker, tørkestativ for kummer og
vasker, siler og filtre for kummer og vasker, såpeskåler,
såpedispenserende oppvaskredskaper, svamper,
svampbørster, svampmopper, håndklestenger,
skittentøysposer. Registreringen omfatter ikke
forannevnte varer forsåvidt de er laget av glass.

(300) Prioritet:
US, 1996.02.26, 75/063794

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200679 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 19970494 (220) Inn dato: 1997.01.20

(540)

(730) Innehaver: Comessa SA, Strasbourg, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Verktøymaskiner, filtere, (maskindeler),
maskinrammer, maskinstativer, håndteringsmaskiner,
automater (roboter, manipulatorer), blåsemaskiner og
vifter, løfteapparater og -innretninger, rullebroer,
lasteramper, heiser, taljer, vinsjer, brokraner, mobile
kraner, håndteringsapparater for lasting og lossing,
matetrakter (mekanisk utslipp), gripeapparater,
vibrasjonshåndteringsmaskiner, sikter, sikteinnretninger,
sikteanlegg, sorteringsmaskiner for industrien,
vibrasjonssorteringsmaskiner for industrien,
tørkemaskiner, tromler (maskindeler), vannvarmere
(maskindeler), varmevekslere (maskindeler),
strømgeneratorer, elektriske generatorer, hydrauliske
maskiner og motorer, ekstraktorer, aktivatorer,
magnetiseringsmaskiner, skalperingsbenker og -skjermer,
skrapemaskiner, korn- og frøristemaskiner,
metallbearbeidingsmaskiner, støpemaskiner,
vaskeinnretninger, maskiner for behandling av malm,
maskiner for bearbeidelse av glass, fordelingsinnretninger
for glassbearbeiding, fordelingsinnretninger for
vibrasjonsanlegg, vibrasjonsputer, transportører,
vibrerende transportbånd, oppløftere, såld, sikter,
skjermbrett, nettbord, vibrasjonsplater, utskjærere
(maskinverktøy), stansemaskiner, harper, skakebrett,
matere, separatorer, vibrasjonsskilleinnretninger, presser,
avskjærerpresser, avrettere, elektriske skjæreinnretninger
og sakser, hydrauliske skjæreinnretninger og sakser,
mekaniske skjæreinnretninger og sakser, knusere,
blandere, omrørere, steinbearbeidingsmaskiner,
mineringsmaskiner, trebearbeidingsmaskiner, møller
(maskiner), komprimatorer, fjærer (maskindeler),
akselkoplinger (maskiner), trykkreduksjonsinnretninger
(maskindeler), trykkregulatorer (maskindeler),
slipemaskiner, blandeanlegg, pulverisatorer (maskiner),
agitatorer, valsemøller, vibratorer (maskiner), sentrifuger,
søppelkompresjonsmaskiner, avfallspresser,
kompressorer (maskiner), sentrifugalkompressorer,
raminnretninger (maskiner) for industrielle formål,
disintegratorer (maskiner), kullbrytere, steinbrytere,
kuttere (maskiner), kuttemaskiner, oppdelere,
kornseparatorer, ejektorer, utgravere, utkastere, deksler,
kapper og mantler (maskindeler).
KL. 11: Tørkeapparater og -installasjoner, varmeanlegg
og -installasjoner, kalsineringsinnretninger og
-installasjoner, kokeapparater og -installasjoner,
kjøleanlegg og -installasjoner, ventilasjonsanlegg og
-apparater, varmebehandlingsapparater, tørkere,
varmevekslere (ikke deler av maskiner), kjølere,

granulatorer, kalsinatorer, røstere, utglødere, tørkeovner,
støvfjerningsinstallasjoner for industrielle formål,
støvavtrekksinstallasjoner til industrielle formål, filtere
(deler av industrielle innretninger og installasjoner),
granuleringsinnretninger og -installasjoner,
kalsineringsinnretninger og -installasjoner med fluidiserte
bed, kokere (andre enn maskindeler), kjøler, kjoner,
tørkehus, brenneovner, teglovner, tilbehør dertil,
brennere, varmegjenvinnere, varmepumper, ovner (andre
enn for eksperimentelt bruk), fyringsanlegg,
fyringskjeler, smelteovner, reaktorer (andre enn for
eksperimentelt bruk), innlastingsinnretninger for
fyringsanlegg, forbrenningsovner, evaporatorer,
fordampere, luftkjøleanlegg og -installasjoner,
klimaanlegg, luftfiltreringsinnretninger og -installasjoner,
lufttørkere, luftrenseinnretninger og -installasjoner, vifter,
blåsere (deler av ventilasjonsanlegg og klimaanlegg),
skrubbere (deler av gassinstallasjoner),
ventilasjonsdeksler, resirkuleringsinnretninger og
-installasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200680 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 19973122 (220) Inn dato: 1997.04.18

(540)

RED ANT
(730) Innehaver: Red Ant LLC, 9720 Wilshire Blvd.,
Suite 400, Beverly Hills, CA 90212, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetbånd, videobånd, CD-plater, CD-ROM og
grammofonplater, alle med innspilt lyd og/eller bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200681 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 19973270 (220) Inn dato: 1997.04.23

(540)

MICROSHOP
(730) Innehaver: Microdialog (Europe) Ltd, Merchant’s
House, 27-30 Merhant Quay Dublin 8, IE

(740,750) Fullmektig: Lowzow & Co, Postboks 359
Sentrum, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Datamaskiner, skrivere, scannere, skjermer for
bruk med datamaskiner, standard programvareprodukt,
operativ- og nettverksprogramvare, systemprogramvare,
modem.
KL. 38: Tjenester i forbindelse med formidling av kjøp
og salg over faste eller satellittbaserte
telekommunikasjonslinjer.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200682 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 19974000 (220) Inn dato: 1997.05.26

(540)

VESTA
(730) Innehaver: Vesta Forsikring AS, Folke
Bernadottesv. 50, 5033 Fyllingsdalen, NO

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

(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 for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
til industrielle formål.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
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. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork,  rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av  plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer  for børstebinding; gjenstander til
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rengjøringsformål; stålull; råglass eller  halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og  keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
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. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av  tekstilmateriale).
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte  frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og  næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis;  honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre  klasser; levende dyr,
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200683 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199710056 (220) Inn dato: 1997.12.02

(540)

VECTURA
(730) Innehaver: Arcus Distribusjon AS, Haslevangen
16, 0503 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 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. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussmidler.
KL. 5:  Farmasøytiske og veterinære preparater,
hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk);
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler
for hyginisk formål; preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer;
lys og veker.
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. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
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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KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
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. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 22: Tau, reip, hyssing; nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); uarbeidet
tekstilfibermateriale.
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.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer; strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr;  malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker (ikke
opptatt i andre klasser).
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre
klasser); fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200684 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199800204 (220) Inn dato: 1998.01.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: PEPdesign v/Per Erling Pedersen,
Lergrovikv. 13, 6400 Molde, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Fyrverkerisaker.
KL. 21: Gjenstander til rengjøringsformål og glassvarer,
porselen og keramikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200685 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199801332 (220) Inn dato: 1998.02.11

(540)

EVENTYRBEGER
(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. 30: Spiseis.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200686 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199801398 (220) Inn dato: 1998.02.13

(540)

COLOR LINE
(730) Innehaver: Color Line ASA, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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 til industrielle formål.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; lys og
veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære preparater;
næringsmidler for spedbarn; preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
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; låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall; metallrør, sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedelt metall; malmer.

KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer, gafler
og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og
-maskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer; brannslukningsapparater.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater, instrumenter og artikler.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
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. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
bøyelige rør.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og
salmakervarer.
KL. 19: Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transport-
able hus; monumenter.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere; kammer og svamper, børster; materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer, porselen
og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige
blomster.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
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.
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KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler
til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200687 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199803457 (220) Inn dato: 1998.04.22

(540)

INDEPENDENCE
(730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick,
NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer i form av motoriserte rullestoler.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200688 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199804486 (220) Inn dato: 1998.05.26

(540)

COLORIADE
(730) Innehaver: Filodoro Calze SpA, Via Brescia 6, I-
46040 Casalmoro, MN, IT

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Strømper, strømpebukser og strømpevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200689 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199807706 (220) Inn dato: 1998.08.31

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket for annonse,
reklamevirksomhet og trykksaker

(730) Innehaver: TopAd AS c/o First Venture AS, Grev
Wedels pl. 9, 0151 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall; varer av
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita;  instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre  klasser); trykktyper, klisjéer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og  næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre  klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; -fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av  bedrifter; kontortjenester.
KL. 39: Innpakning og lagring av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200690 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199809034 (220) Inn dato: 1998.10.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Enrique Bernat F. SA, Avda. Diagonal
662-5A, 08034 Barcelona, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200691 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199812050 (220) Inn dato: 1998.12.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; jakker, skjorter, bukser,
gensere, slips, underbukser, brystholdere, skjørt, belter,
sokker, hatter, hansker, strømpebukser, frakker,
regnfrakker, skistøvler.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200692 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199900504 (220) Inn dato: 1999.01.18

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: BuenaVentura AS, Postboks 1364
Vika, 0114 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA v/
Cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Diagnoseapparater for medisinske forhold,
medisinske apparater og instrumenter.
KL. 28: Golfkøller, leketøypistoler, luftpistoler, pistoler.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200693 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199901495 (220) Inn dato: 1999.02.15

(540)

NETTVERK
(730) Innehaver: EL & IT forbundet, Youngsgt. 11 C,
0181 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200694 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199902682 (220) Inn dato: 1999.03.15

(540)

TRAXDATA
(730) Innehaver: Rifton Marketing Ltd, Sovereign
House, Station Road, St. Johns, Isle of Man, IM4 3AJ,
US

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plater; uinnspilte CD-plater for innspilling;
apparater og instrumenter for opptak og gjengivelse av
data, lyd og bilder; komponenter, deler, reservedeler,
utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med utarbeidelse,
formgivning, utvelgelse og layoututforming av kunstverk
og trykktyper; formgivnings- og trykkeritjenester; grafisk
formgivning og setting; farge- og monokrom
bildescanning; diskett- og CD-platetrykking; farge- og
litografisk trykking; etikett- og emballasjetrykking;
reprografiske tjenester; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200695 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199902965 (220) Inn dato: 1999.03.22

(540)

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

(730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602
Fredrikstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200696 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199902974 (220) Inn dato: 1999.03.22

(540)

DON CORLEONE
(730) Innehaver: Jean-Pierre Darnell, Saltverksgaten 7c,
3150 Tolvsrød, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restauranter, selvbetjeningsrestauranter,
kantiner, ta-med-hjem restaurantvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200697 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199903683 (220) Inn dato: 1999.04.14

(540)

DUBBELLINJEN
(730) Innehaver: Tele2 AB, Box 62, S-164 94 Kista, SE

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrert datasoftware; elektroniske apparater
for bruk i telekommunikasjon, telefonsentraler,
nummervisere og personsøkere; elektroniske apparater
for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske
signaler; telefonsendere; sendere (telekommunikasjon);
elektroniske telefonbøker.
KL. 38: Telekommunikasjon; informasjon om
telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42: Vedlikehold, oppdatering og utforming av EDB-
programmer, rekonstruksjon av dataprogram,
dataprogrammering; datasystemanalyser.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200698 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199903684 (220) Inn dato: 1999.04.14

(540)

FORTUM
(730) Innehaver: Fortum Corp, Snellmaninkatu 13, SF-
00170 Helsinki, FI

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler,
støvbindemidler, binde- og fuktemidler; brensel
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og
veker; gasser, kull, motorkjemikalier og sammensetninger
for disse, kjemikalier for bruk i raffinering og produksjon
av olje.
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; låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metall, rør;
sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
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, lysbilder, utstyr
for elektrokjemisk lagring av energi, elektriske apparater
og instrumenter anvendt i forbindelse med elektrokjemisk
lagring av energi, utstyr for kraftforsyning,
-transformering og -konvertering, batterier for lagring av
elektrisk energi, elektriske apparater og instrumenter til
bruk i forbindelse med batterier for lagring av elektrisk
energi.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, apparater
for oppvarming av olje.
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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
reklametjenester; arrangering av messer for reklame,
assistanse ved bedriftsledelse.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet, installasjon av elektriske
apparater, installasjon og reparasjon av varmeapparater
og sentralvarmeanlegg; asfaltering, legging av
oljerørledninger, tildekking, overflatebehandling og
vedlikehold av oljerørledninger; inspeksjon, regulering
og reparasjon av olje-brennere; servicestasjonstjenester,
boring for rørledninger, drifts- og vedlikeholdstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, telefon og
e-mail-tjenester, kommunikasjonstjenester, faxtjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser, tjenester i forbindelse med
distribusjon av elektrisitet; tjenester tilknyttet land-, sjø-
og lufttransport; shipping, befraktning og utleie av skip;
lossing; transport av olje gjennom rørledninger.
KL. 40: Bearbeiding av materialer, produksjon av
elektrisitet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: 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;
eksperttjenester og konsultasjoner innen elektrisitet og
elektronikk, produktutvikling, konsulenttjenester for
computere og computerprogrammer og software;
vedlikehold, oppdatering og supporttjenester for
computere og computerprogrammer og software, utleie
av computerprogrammer, utvikling av
computerprogrammer; kartlegging av oljefelt; oljeleting;
boring av oljebrønner; testing, kontroll og
analysestasjoner for oljebrønner; geologisk forskning,
geologisk leting og geologiske grunnundersøkelser;
tjenester i forbindelse med produksjon, overføring og
distribusjon av energi, herunder også konstruksjon av
kraftverk, konstruksjons- og konsulenttjenester,
informasjon og datatjenester, testtjenester; tjenester i
forbindelse med miljøvern for industrien; tjenester i
tilknytning til avfallshåndtering, -behandling og
-gjenvinning, ingeniørtjenester i forbindelse med
konstruksjon.

(300) Prioritet:
FI, 1998.12.04, T1998 03990

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200699 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199903685 (220) Inn dato: 1999.04.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fortum Corp, Snellmaninkatu 13, SF-
00170 Helsinki, FI

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler,
støvbindemidler, binde- og fuktemidler; brensel
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og
veker; gasser, kull, motorkjemikalier og sammensetninger
for disse, kjemikalier for bruk i raffinering og produksjon
av olje.
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; låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metall, rør;
sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
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, lysbilder, utstyr
for elektrokjemisk lagring av energi, elektriske apparater
og instrumenter anvendt i forbindelse med elektrokjemisk
lagring av energi, utstyr for kraftforsyning,
-transformering og -konvertering, batterier for lagring av
elektrisk energi, elektriske apparater og instrumenter til
bruk i forbindelse med batterier for lagring av elektrisk
energi.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, apparater
for oppvarming av olje.
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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
reklametjenester; arrangering av messer for reklame,
assistanse ved bedriftsledelse.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet, installasjon av elektriske
apparater, installasjon og reparasjon av varmeapparater
og sentralvarmeanlegg; asfaltering, legging av
oljerørledninger, tildekking, overflatebehandling og
vedlikehold av oljerørledninger; inspeksjon, regulering
og reparasjon av olje-brennere; servicestasjonstjenester,
boring for rørledninger, drifts- og vedlikeholdstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, telefon og e-
mail-tjenester, kommunikasjonstjenester, faxtjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser, tjenester i forbindelse med
distribusjon av elektrisitet; tjenester tilknyttet land-, sjø-
og lufttransport; shipping, befraktning og utleie av skip;
lossing; transport av olje gjennom rørledninger.
KL. 40: Bearbeiding av materialer, produksjon av
elektrisitet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: 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;
eksperttjenester og konsultasjoner innen elektrisitet og
elektronikk, produktutvikling, konsulenttjenester for
computere og computerprogrammer og software;
vedlikehold, oppdatering og supporttjenester for
computere og computerprogrammer og software, utleie
av computerprogrammer, utvikling av
computerprogrammer; kartlegging av oljefelt; oljeleting;
boring av oljebrønner; testing, kontroll og
analysestasjoner for oljebrønner; geologisk forskning,
geologisk leting og geologiske grunnundersøkelser;
tjenester i forbindelse med produksjon, overføring og
distribusjon av energi, herunder også konstruksjon av
kraftverk, konstruksjons- og konsulenttjenester,
informasjon og datatjenester, testtjenester; tjenester i
forbindelse med miljøvern for industrien; tjenester i
tilknytning til avfallshåndtering, -behandling og
-gjenvinning, ingeniørtjenester i forbindelse med
konstruksjon.

(300) Prioritet:
FI, 1998.12.04, T199803991

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200700 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199903686 (220) Inn dato: 1999.04.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fortum Corp, Snellmaninkatu 13, SF-
00170 Helsinki, FI

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler,
støvbindemidler, binde- og fuktemidler; brensel
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og
veker; gasser, kull, motorkjemikalier og sammensetninger
for disse, kjemikalier for bruk i raffinering og produksjon
av olje.
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; låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metall, rør;
sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
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, lysbilder, utstyr
for elektrokjemisk lagring av energi, elektriske apparater
og instrumenter anvendt i forbindelse med elektrokjemisk
lagring av energi, utstyr for kraftforsyning,
-transformering og -konvertering, batterier for lagring av
elektrisk energi, elektriske apparater og instrumenter til
bruk i forbindelse med batterier for lagring av elektrisk
energi.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, apparater
for oppvarming av olje.
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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
reklametjenester; arrangering av messer for reklame,
assistanse ved bedriftsledelse.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet, installasjon av elektriske
apparater, installasjon og reparasjon av varmeapparater
og sentralvarmeanlegg; asfaltering, legging av
oljerørledninger, tildekking, overflatebehandling og
vedlikehold av oljerørledninger; inspeksjon, regulering
og reparasjon av olje-brennere; servicestasjonstjenester,
boring for rørledninger, drifts- og vedlikeholdstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, telefon og
e-mail-tjenester, kommunikasjonstjenester, faxtjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser, tjenester i forbindelse med
distribusjon av elektrisitet; tjenester tilknyttet land-, sjø-
og lufttransport; shipping, befraktning og utleie av skip;
lossing; transport av olje gjennom rørledninger.
KL. 40: Bearbeiding av materialer, produksjon av
elektrisitet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: 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;
eksperttjenester og konsultasjoner innen elektrisitet og
elektronikk, produktutvikling, konsulenttjenester for
computere og computerprogrammer og software;
vedlikehold, oppdatering og supporttjenester for
computere og computerprogrammer og software, utleie
av computerprogrammer, utvikling av
computerprogrammer; kartlegging av oljefelt; oljeleting;
boring av oljebrønner; testing, kontroll og
analysestasjoner for oljebrønner; geologisk forskning,
geologisk leting og geologiske grunnundersøkelser;
tjenester i forbindelse med produksjon, overføring og
distribusjon av energi, herunder også konstruksjon av
kraftverk, konstruksjons- og konsulenttjenester,
informasjon og datatjenester, testtjenester; tjenester i
forbindelse med miljøvern for industrien; tjenester i
tilknytning til avfallshåndtering, -behandling og
-gjenvinning, ingeniørtjenester i forbindelse med
konstruksjon.

(300) Prioritet:
FI, 1998.12.04, T1999803992

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200701 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199903715 (220) Inn dato: 1999.04.15

(540)

OSTALCO
(730) Innehaver: ZAO Gruppa Predpriyatij OST, p.
Chernogolovka ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432
Moskovskaya obl. Noginsky rayon, RU

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

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

(300) Prioritet:
RU, 1998.11.23, 98 718 468

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200702 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199904399 (220) Inn dato: 1999.05.04

(540)

BRIGHTPOINT
(730) Innehaver: Brightpoint, Inc, 6402 Corporate
Drive, Indianapolis, IN 46278, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon av alle ledd i forbindelse med
distribusjon av trådløse kommunikasjonsapparater,
herunder trådløse telefoner og batteriladere til trådløse
telefoner, batterieliminatorer, erstatningsbatterier,
effektforsterkere, «hands free» hodesett, holdere og
stativer, bærevesker og -bager, øretelefoner, mikrofoner,
sigarettenneradaptere, antenner, hengekopper,
håndmikrofonforlengelseskabler, strømkabler og
datakabler; administrasjon av trådløse
kommunikasjonsapparater for andre; administrasjon av
lager- og varebeholdning.
KL. 36: Finansielle tjenester i forbindelse med trådløse
kommunikasjonsapparater, herunder kontroll, styring og
kredittstyring av debitorkonti, kreditt- og
inkassobehandling og kredittrisiko-retensjon.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av trådløse
kommunikasjonsapparater.
KL. 39: Lagring av trådløse kommunikasjonsapparater
for andre.
KL. 42: Emballasjedesign for trådløse
kommunikasjonsapparater for andre.

(300) Prioritet:
US, 1998.10.11, 75/591,726

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200703 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199904532 (220) Inn dato: 1999.05.06

(540)

(730) Innehaver: Arla Ost AB, Torsgatan 14, S-105 46
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk, ost og andre meieriprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200704 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199904601 (220) Inn dato: 1999.05.11

(540)

EPM
(730) Innehaver: AMS-Arbejdsmarkedsstyrelsen,
Blegdamsvej 56, DK-2100 København Ø, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; drift av
sportsinstallasjoner; fysisk trening.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200705 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199904755 (220) Inn dato: 1999.05.18

(540)

(730) Innehaver: M@ckie Grafisk v/Kristin Mackie,
Trehjørnet, 2160 Vormsund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Grafisk design.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200706 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199904760 (220) Inn dato: 1999.05.18

(540)

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

(730) Innehaver: Samlerhuset AS, Trollåsveien 6, 1410
Kolbotn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Frimerker.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
frimerke- og mynttaksering.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; klubbvirksomhet (underholdning eller
utdannelse); utgivelse og utlån av mynter og frimerker
som samlerobjekter.
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: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200707 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905028 (220) Inn dato: 1999.05.25

(540)

CONO SUR
(730) Innehaver: Vina Cono Sur Ltda, Nva Tajamar
481, Of. 1602, P/16 Torre S Ur Edif, World Trade
Center, Los Condes, Santiago, CL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200708 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905029 (220) Inn dato: 1999.05.25

(540)

ISLA NEGRA
(730) Innehaver: Vina Cono Sur Ltda, Nva Tajamar
481, Of. 1602, P/16 Torre S Ur Edif, World Trade
Center, Los Condes, Santiago, CL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200709 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905108 (220) Inn dato: 1999.05.27

(540)

(730) Innehaver: SmartCity Stavanger AS, Postboks
8034, 4068 Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Håkon Tranberg, Auglendsmyrå
9, 4016 Stavanger

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200710 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905271 (220) Inn dato: 1999.06.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt
drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostblandinger, pasta og
andre deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift,
paier, brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer,
sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen
yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser
(krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn
og sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på
mais, ris, bygg, rug eller bakverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200711 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905288 (220) Inn dato: 1999.06.02

(540)

INOFLO
(730) Innehaver: AGA AB (publ), S-181 81 Lidingö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gass for industriell bruk.
KL. 5: Gass for medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200712 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905376 (220) Inn dato: 1999.06.03

(540)

CHLORHEXAMED
(730) Innehaver: Stafford-Miller Nederland BV,
Haarlem, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og
substanser; terapeutiske munnskyllevæsker, terapeutisk
tannkrem; desinfeksjons- og steriliseringsmidler;
terapeutiske og medisinske preparater og substanser for
behandling og forebygging av sykdommer og andre
tilstander i munn, svelg, tenner, tannkjøtt og lepper;
medisinske og terapeutiske preparater og substanser for
opprettholdelse/vedlikehold av munnhygiene.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200713 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905378 (220) Inn dato: 1999.06.03

(540)

(730) Innehaver: Saxi Industrier AS, Postboks 132,
2020 Skedsmokorset, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; transportable hus
av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; skillevegger av
metall; foldedører av metall; dører av metall;
badekabinetter av metall, bekledninger av metall,
dørbolter, beslag av metall for dører; dørhasper,
-hengsler, -håndtak, -karmer, -klinker og -trinser av
metall, ikke-elektriske dørlukkere, gardiner av metall,
markiser for bygninger av metall, kurver av metall,
persienner av metall for utendørs bruk, sjalusier av
metall, styreskinner.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); transport-
able hus (ikke av metall); skillevegger, ikke av metall;
foldedører, ikke av metall; dører, ikke av metall;
badekabinetter, ikke av metall; byggepanel, ikke av
metall; markiser, ikke av metall (for bygninger);
persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller
tekstiler; sjalusier, 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; hyller for lagring, møbelhyller,
kartotekskap, kurver, ikke av metall; kontormøbler,
møbler av metall, persienner for innendørs bruk, skap,
arkivskap, stativer for tidsskrifter, utstillingsstativer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200714 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905432 (220) Inn dato: 1999.06.07

(540)

(730) Innehaver: Brødrene Raastad AS, Økern Torgv.3,
0580 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, kokte grønnsaker, bær og poteter.
KL. 31: Friske grønnsaker, frukter, egg og bær.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200715 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905728 (220) Inn dato: 1999.06.11

(540)

EZ SUPPORT
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One
Computer Associates Plaza, Islandia, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk assistanse til programvarebrukere.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200716 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905959 (220) Inn dato: 1999.06.18

(540)

SMAK
(730) Innehaver: Smak Norge AS, Bernt Knutsensvei 44
a, 1152 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, glassvarer,
porselen og keramikk.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
butikkdrift, agenturvirksomhet, grossistvirksomhet,
import og eksport.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200717 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906016 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

NETTO MARKED
(730) Innehaver: Tom Ivar Waage Jenssen,
Kroksteinåsen 79., 4790 Lillesand, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann,
tannpussemidler.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevene);
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
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. 13: Pyro tekniske produkter.
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.
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KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder,
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding, gjenstander til
rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter,
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatninger, mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning,
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr,
friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200718 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906433 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

SWEET’N FUN
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA,
Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200719 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906436 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

SYNPOWER
(730) Innehaver: Ashland Inc, Covington, KY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjøretøy- og drivstoffkjemikalier, nemlig
kjemiske tilsetninger for komplett
brenselsystembehandling, kjemiske tilsetninger for
brenselinnsprøytingsrensemidler; bremsevæsker,
antifrost- og kjølevæskeforsterkere for kjøretøymotorer;
servostyringsvæsker, kjemiske tilsetninger for
motorbehandling; forgasser- og choke-rensepreparater,
rengjøringspreparater for bremsedeler, kjøretøy- og
motoravfettingspreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200720 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906484 (220) Inn dato: 1999.07.05

(540)

BANANABIX
(730) Innehaver: Weetabix Ltd, Weetabix Mills, Burton
Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kornpreparater til mat for mennesker.

(300) Prioritet:
GB, 1999.01.28, 2 187 312

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200721 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906743 (220) Inn dato: 1999.07.08

(540)

(730) Innehaver: Biesse SpA, Pesaro, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner for
bearbeiding av tre og trederivativer; maskiner for
bearbeiding av jern og ferromaterialer;
bygningsmaskiner; maskiner for bearbeiding av glass;
maskiner for bearbeiding av metall; maskiner for
bearbeiding av plastmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200722 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906804 (220) Inn dato: 1999.07.12

(540)

(730) Innehaver: Customax AS, Postboks 4503
Torshov, 0404 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datautstyr, programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200723 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906805 (220) Inn dato: 1999.07.12

(540)

MARKETSCOPE
(730) Innehaver: Customax AS, Postboks 4503
Torshov, 0404 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datautstyr, programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200724 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907051 (220) Inn dato: 1999.07.14

(540)

(730) Innehaver: Agresso Group ASA, Postboks 4244
Torshov, 0401 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200725 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907103 (220) Inn dato: 1999.07.15

(540)

L.E.I.
(730) Innehaver: R.S.V. Sport Inc, Commerce, CA, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 1999.02.23, 75/648,417
US, 1999.02.23, 75/646,379

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200726 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907104 (220) Inn dato: 1999.07.15

(540)

(730) Innehaver: R.S.V. Sport Inc, Commerce, CA, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 1999.02.23, 75/646,585
US, 1999.02.23, 75/646,401

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200727 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907111 (220) Inn dato: 1999.07.15

(540)

(730) Innehaver: CO.M.I.L. SpA, Montelabbate (PS), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner for
bearbeiding av tre og trederivativer; maskiner for
bearbeiding av jern og ferromaterialer;
bygningsmaskiner; maskiner for bearbeiding av glass;
maskiner for bearbeiding av metall; maskiner for
bearbeiding av plastmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200728 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907153 (220) Inn dato: 1999.07.19

(540)

PORNO
(730) Innehaver: Ann Husøy, 6210 Valldal, NO og
Arador Boatwright, 6210 Valldal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer som innbefatter dameparfyme (duft
for kvinner), herreparfyme (duft for menn) samt after-
shave for menn, duftsvake og duftsterke parfymer for
begge kjønn, parfymert fuktighetskrem for kropp og
ansikt, aerosol deodorant og for begge kjønn, såper som
innbefatter roll-on deodorant såpe for håndrens, shampo
og balsam for hår samt kroppssepe for dusj og bad;
eteriske oljer som innbefatter parfymert massasjeolje;
kosmetikk som innbefatter øyenskygge, øyevippesverte,
dagkrem, nattkrem, neglelakk, ansiktspudder, brunkrem
og cayal.
KL. 25: Klær som innbefatter truser, sokker,
brystholdere, stømpebukser av kunstfibre, bukser, shorts,
skjørt, kjoler, hot pants, bukseskjørt, topper, t-skjorter,
neglisjeer, skjorter, gensere, jakker, dresser, boksershorts,
bikinier, g-streng truser, sykkelbukser, sportstøy,
hofteholdere, korsett, kniplingsokker; fottøy som
innbefatter sandaler, boots, seilersko, festsko (lave),
støvler i lær og andre materialer, platåsko og -støvler;
hodeplagg som innbefatter ørevarmere, sixpence, caps
designerhodeplagg, selskapshatt, strikkelue, vevd
hodeplagg.
KL. 34: Tobakk som innbefatter sigaretter, rulletobakk,
sigarer, snus og pipetobakk.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200729 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907209 (220) Inn dato: 1999.07.21

(540)

(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 4: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk og industriell bruk.
KL. 7: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 9: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 12: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk i
forbindelse med kjøretøyer.

(300) Prioritet:
US, 1999.02.16, 75641549

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200730 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907210 (220) Inn dato: 1999.07.21

(540)

FLUIPAK
(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 4: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk og industriell bruk.
KL. 7: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 9: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.

(300) Prioritet:
US, 1999.02.16, 75641547

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200731 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907211 (220) Inn dato: 1999.07.21

(540)

PURINOX
(730) Innehaver: The Lubrizol Corp, 29400 Lakeland
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 4: Kjemiske tilsetninger og komponenter,
tilsetninger til smøremidler og komponenter,
ferdigbehandlede væsker, og smøremidler for transport,
og petrokjemisk og industriell bruk.
KL. 7: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.
KL. 9: Apparater og komponenter for håndtering av
kjemiske tilsetninger og komponenter, væsker,
tilsetninger til smøremidler eller smøremidler for
transport, og petrokjemisk eller industriell bruk.

(300) Prioritet:
US, 1999.02.16, 75641546

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200732 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907488 (220) Inn dato: 1999.07.28

(540)

AFTER DARK
(730) Innehaver: Pendar Khoshbakht, Thv. Meyersgate
35, leil. nr. 35, 0552 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks
5222 Majorstua, 0303 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
blant annet kafé, bar og restaurantvirksomhet,
cateringvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200733 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907491 (220) Inn dato: 1999.07.28

(540)

KNORR ORIENTY
(730) Innehaver: Knorr-Naehrmittel AG, Thayngen, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200734 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907494 (220) Inn dato: 1999.07.28

(540)

CLEARMATE
(730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og
blekkrefiller og patroner for skrive-, tegne- og
merkeinstrumenter; refiller og patroner for kulepenner,
porøse spiss- og rullekulepenner; blyantstifter;
blyantstiftrefiller; futteraler, holdere og beholdere for
skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og
blekkrefiller og patroner, blyantstifter og
blyantstiftrefiller; skrivesaker og papirvarer;
kontorrekvisita (ikke møbler); spisser og tupper for
skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; viskelær;
pultordnere; korreksjonsvæsker, -film og -bånd for
korrigering av trykte, maskinskrevne og skrevne feil;
tynnere for bruk sammen med ovennevnte
korreksjonsvæsker.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200735 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907495 (220) Inn dato: 1999.07.28

(540)

TEQUIZA
(730) Innehaver: Anheuser-Busch, Inc, One Bush Place,
St. Louis, MO, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Smakstilsatt øl.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200736 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907497 (220) Inn dato: 1999.07.28

(540)

(730) Innehaver: CGI Group Inc, 1130 Sherbrooke
Street West, 5th Floor, Montreal, QC H3A 2M8, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivningstjenester innen forretningsledelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200737 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199907699 (220) Inn dato: 1999.08.02

(540)

3TC
(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue,
Glaxo Wellcome House, Greenford, Middlesex UB6
0NN, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200738 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908469 (220) Inn dato: 1999.08.20

(540)

FLEX-EL
(730) Innehaver: I/S Elsam, Overgade 45, DK-7000
Fredericia, DK

(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. 39: Elektrisitetsdistribusjon og distribusjon av
energi.
KL. 40: Produksjon av energi.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200739 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908470 (220) Inn dato: 1999.08.20

(540)

(730) Innehaver: I/S Elsam, Overgade 45, DK-7000
Fredericia, DK

(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. 39: Elektrisitetsdistribusjon og distribusjon av
energi.
KL. 40: Produksjon av energi.

(300) Prioritet:
DK, 1999.02.24, VA 1999 00934

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200740 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908530 (220) Inn dato: 1999.08.23

(540)

SPIRIT OF SAFETY
(730) Innehaver: Solem AS, Postboks 115, 1911
Flateby, NO

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7416 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer;
bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker,
stråling og brann, beskyttelsesklær mot ulykker, stråling
og brann, redningsvester;  klær for beskyttelsesformål,
gjenstander og klær til redningsformål.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200741 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908531 (220) Inn dato: 1999.08.23

(540)

FAS
(730) Innehaver: Solem AS, Postboks 115, 1911
Flateby, NO

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7416 Trondheim

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200742 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908749 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

FRU HAGEN
(730) Innehaver: Restaurantutvikling Oslo AS, Thv.
Meyersgate 40, 0555 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurant-, kafé- og serveringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200743 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199908750 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

CAFE KJØKKENHAGEN
(730) Innehaver: Restaurantutvikling Oslo AS, Thv.
Meyersgate 40, 0555 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurant-, kafé- og serveringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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(111) Reg.nr.: 200744 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199909306 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

(730) Innehaver: Mazda Motor Corp, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet og
finansiell virksomhet vedrørende leasing av kjøretøyer.
KL. 39: Leasing og leie av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200745 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199905030 (220) Inn dato: 1999.05.25

(540)

TOCORNAL
(730) Innehaver: Vina Cono Sur Ltda, Nva Tajamar
481, Of. 1602, P/16 Torre S Ur Edif, World Trade
Center, Los Condes, Santiago, CL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10

(111) Reg.nr.: 200746 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199906702 (220) Inn dato: 1999.07.07

(540)

(730) Innehaver: JC Fábrica de Válvulas SA, Avda. del
Carrilet 219, 8907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ventiler for væsker.

(450) Kunngjort reg. dato: 00.01.10
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FELLESMERKER

Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven § 3

(111) Reg.nr.: 520728 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199808475 (220) Inn dato: 1998.09.22

(540)

PROFIL JERNIA
INDUSTRI

(730) Innehaver: Jernia ASA, Postboks 613, 1411
Kolbotn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
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. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
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. 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. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

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. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(551) Fellesmerkebestemmelser:
Merket kan utelukkende benyttes av aksjonærer i Jernia
ASA, i de forretninger disse eier og til andre
salgsfremmende tiltak.
Hver aksjonær mottar etter innbetalt kontingent et
forhåndsbestemt antall merker. Merker utover dette antall
må kjøpes spesielt.
Dersom merket brukes i strid med vedtak gjort av Jernia
ASAs styre, kan dette bestemme at vedkommende skal
miste sin rett til videre bruk av utleverte merker, og
forlange merkene returnert til Jernia ASA. Det samme
kan besluttes dersom en av aksjonærene på andre måter
har brutt retningslinjer eller gyldige vedtak for Jernia
ASAs virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 16.12.99

(111) Reg.nr.: 520729 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199808474 (220) Inn dato: 1998.09.22

(540)

PROFIL JERNIA-
KJEDEN

(730) Innehaver: Jernia ASA, Postboks 613, 1411
Kolbotn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
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.
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KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
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. 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. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
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. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(551) Fellesmerkebestemmelser:
Merket kan utelukkende benyttes av aksjonærer i Jernia
ASA, i de forretninger disse eier og til andre
salgsfremmende tiltak.
Hver aksjonær mottar etter innbetalt kontingent et
forhåndsbestemt antall merker. Merker utover dette antall
må kjøpes spesielt.
Dersom merket brukes i strid med vedtak gjort av Jernia
ASAs styre, kan dette bestemmes at vedkommende skal
miste sin rett til videre bruk av utleverte merker, og
forlange merkene returnert til Jernia ASA. Det samme
kan besluttes dersom en av aksjonærene på andre måter
har brutt retningslinjene eller gyldige vedtak for Jernia
ASAs virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 16.12.99

(111) Reg.nr.: 520730 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199900423 (220) Inn dato: 1999.01.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Debio, 1940 Bjørkelangen, NO

(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. 1: Gjødningsmidler, gjødsel for jord, humus, dekker
for humus (halm, bark, torvstrø), jord for dyrking,
gjødningsmidler for jordbruk, kompost, muldjord, dekker
for muldjord (halm, bark, torvstrø), plantejord.
KL. 3: Aromatiske stoffer (eteriske oljer),
blomsterekstrakter (parfymerivarer), basis for
blomsterparfymer, eteriske oljer, kosmetiske preparater,
kosmetiske preparater for hudpleie, kosmetisk krem, oljer
for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, sminkeprodukter,
sminker, såper, deodorantsåper.
KL. 5: Babymat, biologiske preparater for medisinsk
bruk, biologiske preparater for veterinært bruk, brød for
diabetikere, dietetiske drikker for medisinsk bruk,
dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, droger for
medisinsk bruk, eliksirer (farmasøytiske preparater),
farmasøytiske produkter, spenefett, insektfrastøtende
midler, spiselige kostfibrer (ikke nærende), røtter for
medisinsk bruk, medisinske urter, urtete.
KL. 16: Adressestempler, bilder, brevpapir, brosjyrer,
bøker, dokumentomslag, etiketter (ikke av tekstiler),
flygeblad, hefter, kataloger, konvolutter (papirvarer),
papir, plakat av papir eller kartong, plakater, postkort,
publikasjoner, ringpermer, skjemaer, skriveblokker,
stempler (segl), trykksaker.
KL. 18: Huder og skinn, pels (dyrehuder), hud av
slaktedyr, tarmer for pølsemakere.
KL. 22: Avklippet ull, bast, råbomull, dun (fjær),
dyrehår, halm for polstring, hamp, jute, ubearbeidet lin,
råsilke, tekstilfiber, ubearbeidet tekstilfibermateriale, ull
(ubearbeidet eller bearbeidet), kardet ull, kjemmet ull.
KL. 24: Bomullsstoffer, filt, hamp-stoffer, linstoffer,
silkestoffer, tekstilmaterialer, tekstilovertrekk for møbler,
tekstilstoffer, ikke vevede tekstilstoffer, ullstoffer, vevde
stoffer.



NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker 2000.01.10 - 2/00

31

KL. 29: Buljonger, egg til konsum, fiskeprodukter,
fjærkre (kjøtt), frossen frukt, tørkede frukter, fruktgelé,
fruktkonserver, fruktmos, hermetiske grønnsaker, kokte
grønnsaker, tørkede grønnsaker, grønnsaksaft for koking,
grønnsaksalater, grønnsaksupper, hermetisk frukt,
hermetisk kjøtt, kefir, kjøtt, saltet kjøtt, konservert kjøtt,
kjøttekstrakter, kjøttsupper (buljonger), kjøttvarer
(bearbeidet), margarin, marmelade, meieriprodukter,
melk, drikker av melk eller hovedsakelig av melk, myse
(valle), preparerte nøtter, tørkede kokosnøtter, hermetiske
oliven, olivenolje (spiselig), spiselige oljer, osteløype,
oster, potetchips, smør, konservert sopp, spisefett, supper,
syltet frukt, syltetøy, konserverte kjøkkenurter, yoghurt.
KL. 30: Bakverk, brød, grovmalt bygg, renset bygg,
byggmel, bønnemel, ernæringspasta (deigvarer),
havregryn, knust havre, næringsmidler basert på havre,
renset havre, havreflak, havregryn for menneskeføde,
honning, hvetemel, iskrem, kaffe, ubrent kaffe,
kaffeerstatninger, kakao, kaker, kavringer, ketchup,
kjeks, kjeksvarer, kjøttpaier, konditorvarer, konfektyrer,
kornpreparater, krydder, krydderblandinger, krydderier,
sterke krydderier, griljert mais, malt mais, maisflak,
maismel, majoneser, makaroni, mandelmasse, brente
mandler, konditori-mandler, marsipan, mel, melasse,
melassesirup, muskatnøtter, mysli, mølleprodukter,
nudler, næringsmidler på basis av mel, paier, pizzaer,
popcorn, posteier (bakverk), puddinger, ravioli, ris,
riskaker, rundstykker, sago, sauser sennep, sikori
(kaffesurrogater), sjokolade, småkaker, smørbrød,
soyamel, soyasaus, spaghetti, stivelsesprodukter for
næringsmidler, sukker, sukkertøy, naturlige
søtningsmidler, søtsaker, te, terter, tomatsaus, vanilje,
vaniljesaus, frosset yoghurt (spiseis), yoghurtis (spiseis).
KL. 31: Naturlige blomster, tørkede blomster for
dekorasjoner, blomsterløker, bygg, bær (frukter), ferske
bønner, citrusfrukter, druer, levende dyr, dyrefôr,
ernæringsblandinger for dyr, ernæringstilsetninger for dyr
(styrkende), ferske erter, fjærkre (levende), fjærkre for
oppdrett, fôringsstoffer (fetende) for dyr, fôrkaker,
formel, ferske frukter, frø, friske grønnsaker, halm, halm
for dekking og beriking av jord, havre, humle, hvete,
hvetekorn, høy, jordnøtter, juletrær, hvetekli, klifôr
(næringsmidler for dyr), kokosnøtter, korn (kornsorter),
korn for dyreernæring, kraftfôr for dyr, ferske løker,
mais, næringsmidler for dyr, nøtter, planter, poteter, rug,
råbark, røtter for ernæring, grønnsalater (planter), sesam,
småbusker, fersk sopp, strø for dyr, sukkerrør,
sukkerrørmasser i rå tilstand, såkorn, såvarer, trær
(plantevekster), friske kjøkkenurter.
KL. 32: Alkoholfrie drikker, fruktekstrakter
(alkoholfrie), essenser for tilberedelse av drikker,
alkoholfrie fruktdrikker, fruktjus, fruktnektar (ikke
alkoholholdig), fruktsaft, grønnsaksaft (drikker), most,
drikker på basis av myse (valle), øl.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner.

(551) Fellesmerkebestemmelser:
1. Følgende har rett til å bruke merket: Produsenter,
pakkere, importører og omsettere med gyldig sertifikat
utstedt av Debio.
2. Bruk av merket skal følge de til enhver tid gjeldende
regler for merking og markedsføring, vedtatt av Debios
styre.
3. Mislighold av betingelsene, slik som ureglementert
bruk av merket, vil kunne medføre erstatningsansvar og
utestenging fra ordningen.

4. Debio har rett til å foreta inspeksjon av brukerne for å
kontrollere om de oppfyller de til enhver tid gjeldende
Debio-regler.
5. Debio forplikter seg overfor brukerne til å stanse all
ulovelig bruk av merket og til å forhindre bruken av
etterlignende merker.

(450) Kunngjort reg. dato: 16.12.99

(111) Reg.nr.: 520731 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199900424 (220) Inn dato: 1999.01.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Debio, 1940 Bjørkelangen, NO

(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. 5: Røtter for medisinsk bruk, medisinske urter,
urtete.
KL. 16: Adressestempler, bilder, brevpapir, brosjyrer,
bøker, dokumentomslag, etiketter (ikke av tekstiler),
flygeblad, hefter, kataloger, konvolutter (papirvarer),
papir, plakat av papir eller kartong, plakater, postkort,
publikasjoner, ringpermer, skjemaer, skriveblokker,
stempler (segl), trykksaker.
KL. 31: Naturlige blomster, tørkede blomster for
dekorasjoner, bær (frukter), ferske frukter, humle, nøtter,
planter, røtter for ernæring, fersk sopp, friske
kjøkkenurter.

(551) Fellesmerkebestemmelser:
1. Følgende har rett til å bruke merket: Produsenter,
pakkere, importører og omsettere med gyldig sertifikat
utstedt av Debio.
2. Bruk av merket skal følge de til enhver tid gjeldende
regler for merking og markedsføring, vedtatt av Debios
styre.
3. Mislighold av betingelsene, slik som ureglementert
bruk av merket, vil kunne medføre erstatningsansvar og
utestenging fra ordningen.
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4. Debio har rett til å foreta inspeksjon av brukerne for å
kontrollere om de oppfyller de til enhver tid gjeldende
Debio-regler.
5. Debio forplikter seg overfor brukerne til å stanse all
ulovelig bruk av merket og til å forhindre bruken av
etterlignende merker.

(450) Kunngjort reg. dato: 16.12.99

(111) Reg.nr.: 520732 (151) Reg.dato: 1999.12.16

(210) Søk.nr.: 199900425 (220) Inn dato: 1999.01.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Debio, 1940 Bjørkelangen, NO

(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. 1: Bakteriepreparater ikke for medisinsk og
veterinær bruk, bentonitt, boraks (natriumtetraborat),
cellulose, diatomejord, fosfat (gjødsel),
konserveringsmidler for frø, gjødningsmidler, gjødsel for
jord, humus, dekker for humus (halm, bark, torvstrø),
diatomejord, jord for dyrking, gjødningsmidler for
jordbruk, kompost, muldjord, dekker for muldjord (halm,
bark, torvstrø), plantejord, steinsalt, torv (gjødsel),
torvpotter for hagebruk.
KL. 3: Såper, deodorantsåper.
KL. 5: Biologiske preparater for medisinsk bruk,
biologiske preparater for veterinært bruk, midler for
bekjempelse av skadedyr, midler for vasking av dyr,
eliksirer (farmasøytiske preparater), farmasøytiske
produkter, spenefett, insektfrastøtende midler, røtter for
medisinsk bruk.
KL. 16: Adressestempler, bilder, brevpapir, brosjyrer,
bøker, dokumentomslag, etiketter (ikke av tekstiler),
flygeblad, hefter, kataloger, konvolutter (papirvarer),
papir, plakat av papir eller kartong, plakater, postkort,
publikasjoner, ringpermer, skjemaer, skriveblokker,
stempler (segl), trykksaker.

KL. 31: Dyrefôr, ikke medisinske tilsetninger for
dyrefôr, kalk for dyrefôr, ernæringsblandinger for dyr,
ernæringstilsetninger for dyr (styrkende), fôringsstoffer
(fetende) for dyr, fôrkaker, formel, styrkende fôrstoffer,
halm, halm for dekking og beriking av jord, klifôr
næringsmidler for dyr, korn (kornsorter), korn for
dyreernæring, kraftfôr for dyr, råbark, røtter for ernæring,
strø for dyr, såkorn såvarer.

(551) Fellesmerkebestemmelser:
1. Følgende har rett til å bruke merket: Produsenter,
pakkere, importører og omsettere med gyldig sertifikat
utstedt av Debio.
2. Bruk av merket skal følge de til enhver tid gjeldende
regler for merking og markedsføring, vedtatt av Debios
styre.
3. Mislighold av betingelsene, slik som ureglementert
bruk av merket, vil kunne medføre erstatningsansvar og
utestenging fra ordningen.
4. Debio har rett til å foreta inspeksjon av brukerne for å
kontrollere om de oppfyller de til enhver tid gjeldende
Debio-regler.
5. Debio forplikter seg overfor brukerne til å stanse all
ulovelig bruk av merket og til å forhindre bruken av
etterlignende merker.

(450) Kunngjort reg. dato: 16.12.99
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GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER
MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.

Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og
Madridprotokollen artikkel 3 (4).

Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år
regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

Ytterligere
utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen.

Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers 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.: 457834
(151) Int. reg. dato: 1980.12.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.07.21

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The text HAMBURG-
MANNHEIMER is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Hamburg-Mannheimer Versicherungs
AG, 45, Überseering, D-22297 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Life and accident insurance underwriting.

Gazette nr.: 18/98

(111) Int. reg. nr.: 570453
(151) Int. reg. dato: 1991.04.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bur Distribution SA, 14, rue Gambetta,
Le Mesnil le Roi, F-78 600 Maisons-Laffitte, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beers, ale and porter, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages, syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 33: Wines, spirits and liqueurs.
KL. 35: Advertising and business, import-export
agencies, market surveys, commercial information
agencies, advertising agencies.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: 580599
(151) Int. reg. dato: 1991.12.30
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.03.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Make Up For Ever SA, 5 rue La
Boétie, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetic preparations for slimming purposes, for
skin tanning, for bathing, beard dyes, cotton sticks for
cosmetic purposes, skin whitening creams, hair colorants,
cosmetic preparations for eyelashes, false eyelashes,
adhesives for affixing false eyelashes, moustache wax,
colorants for toilet purposes, decorative transfers for
cosmetic purposes, cosmetics, cosmetics for animals,
cosmetic pencils, cosmetic creams, make-up removing
preparations, flower extracts (perfumery), paper guides
for eye make-up, make-up, petroleum jelly for cosmetic
purposes, fat for cosmetic use, essential oils, almond oil
for cosmetic purposes, cleansing milk, nail polish, lotions
for cosmetic purposes, make-up preparations, beauty
masks, mint for perfumery, cosmetic kits, nail care
products, false nails, cotton wool for cosmetic purposes,
perfumery goods, hydrogen peroxide for cosmetic use,
pomades for cosmetic purposes, adhesives for affixing
false hair, make-up powder, lipstick, scented water,
cosmetic preparations for skin care, eyebrow cosmetics,
eyebrow pencils, cosmetic dyes, eaux de toilette, oils for
toilet purposes, cleansing milk, toiletries, nail-polish
removing preparations.
KL. 16: Cardboard or paper boxes, brushes, napkins of
paper for removing make-up, small brushes, pencil
sharpeners.
KL. 21: Shaving brushes, brushware, brush-making
materials, brushes, cosmetic utensils, non-electric
appliances for removing make-up, nail brushes, powder
puffs, powder compacts not of precious metal, animal
bristles (brushware), toilet brushes, toilet sponges, fitted
vanity cases, toilet utensils, perfume sprayers.

Gazette nr.: 17/99

(111) Int. reg. nr.: 604834
(151) Int. reg. dato: 1993.08.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.09.18

(540)

(730) Innehaver: Pébéo Industries SA, Parc d’Activitiés
de Gémenos, avenue du Pic de Bretagne, F-13 881
Gémenos, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Photographic retouching colorants, antistatic
agents, gouaches, paints, varnishes, painting liquids,
engraving inks, ceramic paints, textile dyes, gums used in
paint compounds, colorants.
KL. 16: Artists’ supplies, designers’ supplies, charcoal
pencils, Indian inks, drawing inks, markers, felt-tip pens,
paint-brushes, rubber erasers, glues, artist’s board.

Gazette nr.: 20/98

(111) Int. reg. nr.: 615394
(151) Int. reg. dato: 1994.03.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.26

(540)

ANDRE LESCAZE
(730) Innehaver: Luissier SA, 42, rue Rieussec, F-78220
Viroflay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, poultry and game; meat extracts;
charcuterie and salted meats; preparation and ready-
prepared dishes made with meat, duck or goose meat, and
especially duck breast fillets, conserves, foie gras.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: 632222
(151) Int. reg. dato: 1995.01.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.20

(540)

ACCU-CHEK
(730) Innehaver: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: In-vitro medical diagnostic products; chemicals
for controlling the results of in-vitro medical diagnostic
examinations.
KL. 10: Apparatus for carrying out in-vitro diagnostic
examinations in all medical fields.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 697671
(151) Int. reg. dato: 1998.06.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Joker, 895, rue des Frères Lumière, F-
71000 Mâcon, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices, syrups.
KL. 33: Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 18/98

(300) Prioritet:
FR, 1998.01.27, 98 714 895

(111) Int. reg. nr.: 701595
(151) Int. reg. dato: 1998.09.19

(540)

BAKERS STREET
(730) Innehaver: Metro Dienstleistungs-Holding GmbH,
1, Leonhard-Tietz Strasse, D-50676 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bread, pastries and confectionery, tarts and
cakes, fresh, preserved as well as frozen.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 702002
(151) Int. reg. dato: 1998.10.27

(540)

CREO
(730) Innehaver: Legrand Snc, 128, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny, F-8700 Limoges, FR og Legrand,
Limoges, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical fittings and wiring accessories, includ-
ing electric switches, switches with illuminated indica-
tors, two-way switches, badge or card-operated switches
(in particular for hotel rooms), timer switches or time
delay switches, intermediate switches, push-button
switches, key-operated switches and key-operated push-
buttons, indicator lamps, signal lamps, cable outlets;
cutouts, circuit-breakers, blanking plates, self-contained
indicator units, dimmers, light dimmers, power dimmers,
potentiometers, speed regulators, power supply units,
transformers, repeaters, thermostats, detectors, access
control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation,
auxiliary contact interfaces (electricity), relay interfaces
for telephone transmitters, transmitters, receivers,
telephone apparatus and switchboards, buzzers, intercom
apparatus, telephone and intercom handsets, electric
sockets, television sockets, telephone sockets, loud-
speaker sockets, microphone sockets, computer connec-
tors, lightning arrester sockets, electric sockets for
vacuum cleaning installations; electric control apparatus,
including electric or radio controlled bus units, transmit-
ters and receivers (remote control), in particular infrared
transmitters and receivers, radio transmitters (remote
control), single or multiple function electric control units,
remote controls, remote control relays; power supplies
(electricity); electric conductors; trunking for electric
conductors and/or electrical fittings and wiring accesso-
ries; electric batteries and battery cases; gas detectors,
smoke detectors, high temperature detectors, flood
detectors, electric contacts; electric relays; indicators
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(electricity); illuminated indicators for electrical fittings;
electric resistors; computer connectors; sensors for
thermostats; loudspeakers, loudspeaker enclosures, pre-
amplifiers, amplifiers, sound volume control selectors,
sound volume attenuators; selectors for pretuned radio
stations; public address apparatus; electric devices for
suppressing noise and interference; mechanisms for
electrical fittings and electric control apparatus; parts and
fittings of all the aforesaid goods, including mechanisms,
mounting frames, surface-mounting frames, adapters,
plates, facia plates and trim, backing plates, cases, boxes,
supports, claws, covers, face plates, label-holders,
actuator members.
KL. 11: Electric lamps, in particular for electrical
fittings, electrical control apparatus, signaling, beaconing,
lighting apparatus, including those for indicators and
illuminated label-holders and bulkhead lights; diffusers
(lighting).

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet:
FR, 1998.05.06, 98 731 523

(111) Int. reg. nr.: 711992
(151) Int. reg. dato: 1999.04.14

(540)

SANTASALO COMPACT
(730) Innehaver: Santasalo OY, Pl 27, SF-03061
Karkkila, FI

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Power transmission apparatus, including gear
units and gears.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
FI, 1999.03.31, T199901078

(111) Int. reg. nr.: 712028
(151) Int. reg. dato: 1999.03.15

(540)

PINLOCK
(730) Innehaver: Derek’s Patent BV, 17
Konstruktieweg, NL-8305 AA Emmeloord, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving 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, computers; fire-extinguishing
apparatus; synthetic visors for helmets.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

Gazette nr.: 10/99

(111) Int. reg. nr.: 712029
(151) Int. reg. dato: 1999.01.25

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Cables, connectors, plugs, cable assemblies,
electronic test apparatus and parts thereof, communica-
tions systems and parts thereof.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.20, 39847579
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(111) Int. reg. nr.: 712030
(151) Int. reg. dato: 1999.01.25

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Protective clothing.
KL. 17: Insulation modules made of plastic for use in
clothing.
KL. 20: Sleeping bags, all included in this class.
KL. 25: Clothing.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.18, 39846890

(111) Int. reg. nr.: 712063
(151) Int. reg. dato: 1999.03.24

(540)

TROPICAL BREEZE
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,
D-40589 Düsseldorf-Holthausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soap; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially foaming bath and shower
products, skin creams in liquid and solid form, deodor-
ants for personal use, chemical preparations for hair care
and conditioning, non-medicinal dentifrices and dental
rinses.
KL. 21: Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.30, 398 62 547

(111) Int. reg. nr.: 712064
(151) Int. reg. dato: 1999.03.18

(540)

FREKAFLEX
(730) Innehaver: Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, 1, Else-Kröne-Strasse, D-61346 Bad Homburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Containers and bags made of plastics for rinsing
agents for medical purposes.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.14, 399 01 711

(111) Int. reg. nr.: 712079
(151) Int. reg. dato: 1999.03.18

(540)

NANOFEIN
(730) Innehaver: Wendker Leichtmetall- und Leichtbau
GmbH, 50, Schlägel-u.-Eisen-Strasse, D-45701 Herten,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Adhesives for commercial use, in particular
organic or inorganic binding agents and components
thereof (included in this class).
KL. 19: Building materials (excluding metal), in
particular mortar or cement and components thereof
(included in this class).

Gazette nr.: 10/99

(111) Int. reg. nr.: 712082
(151) Int. reg. dato: 1999.03.24

(540)

AEROFLYER
(730) Innehaver: Hans Burgschat, 37, Alfred-Nobel-
Strasse, D-55124 Mainz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicines; pharmaceutical preparations.
KL. 10: Medical and surgical instruments and devices.

Gazette nr.: 10/99
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(111) Int. reg. nr.: 712087
(151) Int. reg. dato: 1998.12.11

(540)

INTERSTOFF
(730) Innehaver: Messe Frankfurt GmbH, 1, Ludwig-
Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organization of special trade fairs for textiles
used for clothing purposes.

Gazette nr.: 10/99

(111) Int. reg. nr.: 712092
(151) Int. reg. dato: 1999.03.30

(540)

TECHTEXTIL
(730) Innehaver: Messe Frankfurt GmbH, 1, Ludwig-
Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertisement; marketing; management;
company administration; office services; organization and
arranging of exhibitions and fairs for commercial
purposes and for advertisement purposes; rental of
advertising media and advertising material.
KL. 41: Education; training; entertainment; sports
activities and cultural activities; organization and
arranging of exhibitions for cultural and educational
purposes; organization and arranging of seminars,
conferences and symposia.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.05, 398 63 952

(111) Int. reg. nr.: 712095
(151) Int. reg. dato: 1999.05.03

(540)

BLOW TEC
(730) Innehaver: Lucien Masson, Lindenstrasse 25, CH-
8307 Effretikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hand-operated and hand-held pneumatic instru-
ments and their valves included in this class.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.11.10, 460916

(111) Int. reg. nr.: 713247
(151) Int. reg. dato: 1999.03.30

(540)

AVOLOX
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicines, pharmaceutical and veterinary
preparations, chemical products for sanitary use; dietetic
substances adapted for medicinal use, dietetic foodstuffs
adapted for medicinal use.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.04, 398 63 581
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(111) Int. reg. nr.: 713249
(151) Int. reg. dato: 1999.04.21

(540)

(730) Innehaver: Abba Seafood AB, Box 206, S-401 23
Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats; caviar and caviar products.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.03.25, 99-02472

(111) Int. reg. nr.: 713251
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co OHG, 1, Holsteinischer Kamp,
D-22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing including clothing for sports and
leisure; shoes and boots, including shoes and boots for
sports and leisure.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.21, 399 03 155.3/25

(111) Int. reg. nr.: 713254
(151) Int. reg. dato: 1999.04.15

(540)

ASTRID POPKEN
(730) Innehaver: Ulla Popken Junge Mode ab Grösse 42
GmbH & Co KG, 19, Am Waldrand, D-26180 Rastede,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of clothing for ladies, namely ladies’
wear, ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.19, 399 09 467.9/25

(111) Int. reg. nr.: 713263
(151) Int. reg. dato: 1999.04.26

(540)

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

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

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713267
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

FX DIAMOND
(730) Innehaver: Wilkinson Sword GmbH,
Schützenstrasse 110, D-42659 Solingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Razors and razor blades.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.30, 398 74 862.4/08
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(111) Int. reg. nr.: 713270
(151) Int. reg. dato: 1999.05.11

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco; smokers’ articles (not of precious
metal or coated therewith); matches.

Gazette nr.: 18/99

(111) Int. reg. nr.: 713459
(151) Int. reg. dato: 1999.04.01

(540)

DIOMEDES
(730) Innehaver: Diomedes Health Care Consultants
GmbH, 1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Consultation regarding quality management and
administration, in particular organization of health care
and health maintenance institutions, especially hospitals
and medical practices and institutions for health mainte-
nance as well as consultation regarding disease manage-
ment.
KL. 41: Production of programs for education and
training in quality management and care management.
KL. 42: Consultation regarding the combination of
products and product sets for therapy and care.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713460
(151) Int. reg. dato: 1999.03.30

(540)

COGPACK
(730) Innehaver: Klaus Marker, 7, Fliederweg, D-69221
Dossenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software, included in this class.
KL. 16: Manuals.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713461
(151) Int. reg. dato: 1999.04.21

(540)

HAFA
(730) Innehaver: HDF-Bolagen AB, Box 525, S-301 80
Halmstad, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Bathroom lighting, fittings for bathtubs and for
showers, mixing faucets for water piping, warming racks
for towels, showers, shower cubicles, combined shower
cubicles/bath tubs, shower sets (pipe and handle), toilets
(water closet), sinks, hand wash basins (parts of sanitary
installations), bath tubs, whirlpool.
KL. 20: Bathroom furniture, including cabinets and
shelves; mirrors, picture frames.
KL. 21: Soap holders, soap dishes (not of precious
metal), toilet paper holders, toilet brushes, towel holders
(not of precious metals or coated therewith).

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713462
(151) Int. reg. dato: 1999.04.01

(540)

BIFF FRESH SHOWER
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning and polishing agents; spot removing
agents; chemical preparations for cleaning metals,
porcelain, ceramic, glass, synthetics and textiles; toilet
cleaning agents; deodorants for personal use.
KL. 5: Deodorants others than for personal use, disinfect-
ing preparations.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.27, 398 68 544.4/03
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(111) Int. reg. nr.: 713514
(151) Int. reg. dato: 1999.04.13

(540)

NOVELASTIC
ESTHETIQUE

(730) Innehaver: Thuasne, 118-120 rue Marius-Aufan,
F-92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Electrode applicators (pieces of extensible fabric
for applying electrodes in connection with slimming
courses, for non-medical purposes), elastic or not, in the
form of strips; electrode applicators (for non-medical
purposes) in the form ready-made clothing articles.
KL. 21: Sponges for personal hygiene.
KL. 24: Fabric articles for personal hygiene purposes,
strips particularly ready-made rigid strips of fabric,
extensible or elastic, if neccessary with closing devices;
protective covers for seats; covers; defoliating gloves.
KL. 25: Headbands, earmuffs; hoods, knitted caps and
other headgear; capes and cloaks and overalls; bathrobes
for beauty care.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713516
(151) Int. reg. dato: 1999.05.03

(540)

REBBLE PEBBLE
(730) Innehaver: Van Happen Fashion BV, 7, James
Wattlaan, NL-5151 DP Drunen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Children’s wear.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713517
(151) Int. reg. dato: 1999.05.03

(540)

AUTOSCAPH
(730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht
436, NL-1017 BZ Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Jewellery, precious stones; chronometers,
watches and clocks.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.29, 642320

(111) Int. reg. nr.: 713523
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

(730) Innehaver: Inner Mongolia Erdos Cashmere
Products Co Ltd (Neimenggu E’Erduosi Yangrong
Zhipin Gufen Youxian Gongsi), 102, Dalate Nanlu,
Dongsheng Shi, 017000 Neimenggu, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Scarves, clothing, overcoats, jackets (clothing),
knitwear (clothing), shirts, pants, suits, outerclothing,
uniforms, tights, sashes for wear, bath robes, undershirts,
clothing for children, bathing suits, ethnic costumes,
footwear, gloves (clothing), ties, shoulder wraps.

Gazette nr.: 12/99



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 2000.01.10 - 2/00

42

(111) Int. reg. nr.: 713579
(151) Int. reg. dato: 1999.04.20

(540)

FLORENCE BY ULLA
POPKEN

(730) Innehaver: Ulla Popken Junge Mode ab Grösse 42
GmbH & Co KG, 19, Am Waldrand, D-26180 Rastede,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of clothing for ladies, namely ladies’
wear, ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.05, 399 06 486.9/25

(111) Int. reg. nr.: 713580
(151) Int. reg. dato: 1999.04.20

(540)

FLORENCE
(730) Innehaver: Ulla Popken Junge Mode ab Grösse 42
GmbH & Co KG, 19, Am Waldrand, D-26180 Rastede,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of clothing for ladies, namely ladies’
wear, ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.05, 399 06 485.0/25

(111) Int. reg. nr.: 713608
(151) Int. reg. dato: 1999.05.05

(540)

(730) Innehaver: Leda Espana Company SL, Clara del
Rey, 11-1 C, 28002 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vodka from Ukraine.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
ES, 1998.11.05, 2.194.257

(111) Int. reg. nr.: 713622
(151) Int. reg. dato: 1999.06.03

(540)

S-EED
(730) Innehaver: Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals for industrial use, in particular
auxiliary products for the treatment of plastics.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.03, 461 815
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(111) Int. reg. nr.: 713634
(151) Int. reg. dato: 1999.05.25

(540)

(730) Innehaver: Sasta OY, Teollisuustie 20, SF-75530
Nurmes, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
KL. 22: Tents, sacks and bags (not included in other
classes).
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713640
(151) Int. reg. dato: 1999.04.28

(540)

TDN
(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: Advertising and business affairs; collection and
provision of data.
KL. 36: Financial affairs; real estate affairs.
KL. 37: Building construction, installation services,
maintenance and repair of telecommunication services.
KL. 38: Telecommunication services, operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39: Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
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.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.30, 398 62 711.8/38
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(111) Int. reg. nr.: 713783
(151) Int. reg. dato: 1998.12.19

(540)

(730) Innehaver: Karl Friedrich Holzer og Marieluise
Crüger-Holzer, 12, Wüste, D-79227 Schallstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Handles for wheeled boxes and doors of medicine
cabinets; dividers for wheeled boxes and medicine
cabinets; safes for narcotics and poisons.
KL. 9: Dispensary emergency service installations,
namely an illuminated cabinet used to pass on medicines,
incorporating a programmable name/address labelling
apparatus, an intercom and one-way viewing mirrors.
KL. 11: Refrigerating cabinets for medicines.
KL. 16: Medical product labels for wheeled boxes and
medicine shelves, namely stick-on letters and numerals;
computer lettered medicine cards made of cardboard and
their holders.
KL. 20: Handles for wheeled boxes and doors of
medicine cabinets; dividers for wheeled boxes and
medicine cabinets; furniture for dispensaries.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 713787
(151) Int. reg. dato: 1999.02.23

(540)

AUGEO
(730) Innehaver: Augeo Software Holding BV, 16a,
Thorbeckelaan, NL-3771 EG Barneveld, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software.
KL. 35: Business management consultancy related to the
availability of personnel and machines.
KL. 42: Computer programming; implementation of
software for electronic data processing.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.09.04, 636564

(111) Int. reg. nr.: 713792
(151) Int. reg. dato: 1999.04.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Torsten Maass, 35, Fritz-Reuter-
Strasse, D-22926 Ahrensburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning preparations.
KL. 4: Industrial oils.
KL. 9: Magnetic data carriers, recording discs.
KL. 15: Musical instruments.
KL. 16: Printed matter.
KL. 35: Advertising.
KL. 41: Cultural activities.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.23, 398 61 179

(111) Int. reg. nr.: 713796
(151) Int. reg. dato: 1999.03.26

(540)

IMSA
(730) Innehaver: Günther Weisser, 23, Im Schönberg,
D-71088 Holzgerlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Consulting of industrial enterprises in the field
of management, in general matters related to business
management, business strategy, organization and
personnel matters.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: 713797
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

(730) Innehaver: LM Glasfiber A/S, Rolles Møllevej 1,
DK-6640 Lunderskov, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Wind turbines and parts and accessories therefor,
including wind turbine blades; machines and parts and
accessories therefor; plants, apparatus, machines and
generators for producing power, including electricity and
thermal energy and parts and accessories therefor (not
included in other classes).
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water, and parts and accessories therefor (not included
in other classes).

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DK, 1999.01.18, VA 00268/1999

(111) Int. reg. nr.: 713798
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

ONDICO
(730) Innehaver: Ondico AB, Industrivägen 4, S-433 61
Sävedalen, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telephones, answering machines, switchboards,
devices for number display, telephone equipment in the
form of extension flexes and contacts; devices for
remote-controlled activation through telecommunication
networks, devices and equipment for detection of
movement, guard and alarm devices, automatic fire
alarms, timers and equipment for change-over at set
times, overvoltage protectors, radio receivers, tape
recorders, television receivers, calculators, balances,
binoculars and cameras.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.04.28, 99-03257

(111) Int. reg. nr.: 713804
(151) Int. reg. dato: 1999.04.26

(540)

WEBAC
(730) Innehaver: Webac-Chemie GmbH, 22,
Fahrenberg, D-22885 Barsbüttel, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Injection foams, resins and gels; all aforemen-
tioned goods exclusively for sealing building construc-
tions, concrete repair, tunnel and dam constructions,
special civil engineering, soil stabilization, shaft con-
structions and underground engineering.
KL. 7: Pumps; exclusively for sealing building construc-
tions, concrete repair, tunnel and dam constructions,
special civil engineering, soil stabilization, shaft con-
structions and underground engineering.
KL. 17: Sealing materials, in particular injection foams,
resins and gels as sealing agents; injection tubes; all
aforementioned goods exclusively for sealing building
constructions, concrete repair, tunnel and dam construc-
tions, special civil engineering, soil stabilization, shaft
constructions and underground engineering.
KL. 19: Coating resins as finished products; all afore-
mentioned goods exclusively for sealing building
constructions, concrete repair, tunnel and dam construc-
tions, special civil engineering, soil stabilization, shaft
constructions and underground engineering.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.09, 398 66 073.5/17

(111) Int. reg. nr.: 713908
(151) Int. reg. dato: 1999.04.29

(540)

RETROGRAM
(730) Innehaver: F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software for processing medical data.
KL. 16: Printed matter, especially medical and diagnostic
reports and publications.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.07, 460864
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(111) Int. reg. nr.: 713927
(151) Int. reg. dato: 1999.02.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ovislink, 82 rue Danton, F-92300
Levallois, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer equipment for use with network
systems and internal and external network concessions;
application software for network systems.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.09.28, 98 752 015

(111) Int. reg. nr.: 713929
(151) Int. reg. dato: 1999.04.09

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic
pipes.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.12.18, 640887

(111) Int. reg. nr.: 713934
(151) Int. reg. dato: 1999.04.27

(540)

T-MEDIAONE
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertisement; business affairs.
KL. 36: Financial services; real estate affairs.
KL. 37: Construction; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.29, 398 62 408.9/37

(111) Int. reg. nr.: 713942
(151) Int. reg. dato: 1999.06.04

(540)

INFLAMER
(730) Innehaver: Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin &  Cie, 12 Cours
Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Tyres and air tubes for vehicle wheels; rolling
surfaces for retreading tyres.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.10, 98/764021
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(111) Int. reg. nr.: 713954
(151) Int. reg. dato: 1999.01.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Messe- und Ausstellungs-Ges mbH
Köln, 1, Messeplatz, D-50679 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organization of fairs concerning the subject
convenience.
KL. 41: Organization of congresses concerning the
subject convenience.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.23, 398 41 574

(111) Int. reg. nr.: 713962
(151) Int. reg. dato: 1999.04.08

(540)

(730) Innehaver: AB Lindex, Kristineholmsvägen 14-
16, S-441 39 Alingsås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.03.29, 99-02511

(111) Int. reg. nr.: 713965
(151) Int. reg. dato: 1999.04.29

(540)

STATMOD
(730) Innehaver: Jason Geosystems BV, 598, Weena,
NL-3012 CN Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software for use with oil and gas exploration and
production.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.27, 642703
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(111) Int. reg. nr.: 714031
(151) Int. reg. dato: 1999.03.29

(540)

FLUAPUR
(730) Innehaver: CT Umwelttechnik AG,
Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Equipment, devices, installations and machines
for treating and processing waste and refuse, particularly
special waste such as filter ash, for recovering materials
such as metal, particularly for recovering waste and
refuse heavy metals; parts of such equipment, devices,
installations and machines.
KL. 40: Elimination and treating of waste and refuse,
particularly via a process for treating waste and refuse,
particularly special waste, such as treating filter ash and
recovering materials such as metal, particularly for
recovering waste and refuse heavy metals.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.14, 459 929

(111) Int. reg. nr.: 714040
(151) Int. reg. dato: 1999.02.22

(540)

MEDION
(730) Innehaver: Medion AG, 16-18, Gänsemarkt,
D-45127 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.
KL. 7: Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee
mills, mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers,
blenders, kitchen machines, kitchen knives, bread slicers,
size reduction apparatus, tin openers; fluff shavers,
ironing machines; electrically driven tools, included in
this class, especially drilling machines, grinding ma-
chines, drilling screw drivers, planing machines, milling
machines, saws, hedge clippers; lawn mowing machines;
garbage disintegrators; vacuum cleaners; steam cleaners.
KL. 8: Tools, included in this class, inclusive of drilling
machines; gardening tools; autolifters, electrical razors,
electrical clipping machines, electrical hair removing
apparatus.
KL. 9: Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class,
especially radios, car radios, record players, cassette
recorders, head phones, video cameras and recorders,
record players for digital compact disks; magnetic tape
recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and image,

loudspeakers, television sets, video games (for connec-
tion to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), disks, audio cassettes (prerecorded and blank),
antennas, radio recorders, projectors, faders, micro-
phones, apparatus for editing images, dictating machines,
walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring
devices and operational systems made thereof; electric
and electronic calculators, inclusive of pocket calculators;
electronic data processing machines, computers, compu-
ter peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers
for home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
game pad and mouse), scanners, printers, printer interface
converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-
ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially existing of storage media, inclusive
of optical, digital or magnetic storage media and PC plug-
in-cards as well as appropriate writing and reading units,
CD burners, main boards, plug-in components, modems,
ISDN-cards, sound cards, graphic cards, digital cameras,
programs stored on data media; game software; photo-
copying apparatus, tripods, flashlight apparatus and
flashlamps, photographic exposure meters, film cameras,
film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well
as parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class,
including ISDN installations, telephones sets, digital
telephone sets, wireless telephone sets, mobile tel-
ephones, display radio receivers, telephone earpieces,
telephone answering machines, telecopiers (telefax),
press-to-talk intercom systems, hand-free sets, aforesaid
goods inclusive of appropriate peripheral equipment,
included in this class; transmitting and receiving stations
for the communication engineering and data communica-
tion, inclusive of antennas, parabolic antennas, receivers,
decoders, modems, converters, microwave converters,
amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets,
wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales
and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermom-
eters, weather stations; bicycle computers; cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers,
electronic games, electric power supplies for all goods
included in this class.
KL. 10: Massaging apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.
KL. 11: Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters,
pressure cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat
fryers, stoves, microwave ovens, refrigerators, cooling
boxes, water heaters, water cookers, hot plates, egg
cookers, yoghurt preparators, waffle irons, ice-cream
machines and apparatus, drying apparatus for fruit, bottle
heaters for babies, heating apparatus, including warm air
fan heaters and warm air radiators, air-conditioning
systems, air humidifiers, ventilating fans, hair dryers,
tanning appliances, electric lamps and lights (except for
photographic and medical use), inclusive of pocket
lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle lights.
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KL. 16: Typewriters, franking machines, printed matter,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9.
KL. 21: Utensils and tanks for household and kitchen,
included in this class, glass tanks, dinner service (not of
precious metal), kitchen and cooking utensils, cooking
pots and roasting jacks (of metal), water kettles, frying
pans, sieves, baking tins, egg-beaters, spoons; electric
tooth brushes.
KL. 28: Games, toys, play tools for children and adults,
included in this class, especially dolls and dolls dressings,
remote-controlled cars, planes and ships; gymnastic and
sport tools, bicycle home trainers, garden games, game
tables for table football, dice.
KL. 37: Installation, maintenance and repairing of
networks stated in class 38.
KL. 38: Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operating of networks for the transfer of
data, images and voice, offline and online multimedia
services, cable (fixed) and wireless (mobile) radio
services as well as telematic services; value-added
services in using networks, essentially data bank services,
namely collecting, processing, activating, storing and
requesting of data information as well as information
services, order services and voice services against
payment, namely telephony, voice storing services,
forwarding for short messages, inquiries, conference
calls; operating of a call center, all aforesaid services
included in this class.
KL. 41: Rental of the goods named in class 9 and their
accessories (included in this class), as well as rental of
exposed films and feature films, audio-video, prerecorded
and blank magnetic tapes, foils and disks for the record-
ing and reproduction of image and/or sound, prerecorded
and blank tapes and films for the recording of sound and/
or image.
KL. 42: Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods
of class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planning and
developing of networks of class 38; rental of the goods
named in class 9 and their accessories (included in this
class).

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.29, 398 49 643

(111) Int. reg. nr.: 715098
(151) Int. reg. dato: 1999.04.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Arc Transistance SA, 11, Avenue des
Pléiades, B-1200 Bruxelles, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus and instruments computer communica-
tion; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound and images; magnetic recording media; optical
compact disks designed for road navigation and assist-
ance; GPS (global positioning system) apparatus.
KL. 36: Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services for travellers; issuing of
letters of credit, issuing of credit cards and travellers’
cheques; insurance services, particularly luggage
insurance, cancellation insurance, life insurance, perma-
nent-disability insurance, health insurance, hospital
treatment insurance, legal aid insurance policies.
KL. 37: Breakdown or accident assistance services
(repair of vehicles); servicing and repair of vehicles;
information on vehicle repair and maintenance.
KL. 38: Telecommunications; transmission of informa-
tion on road traffic and radio guidance; electronic
message transmission and delivery; data transmission;
news agencies; computer-assisted transmission of
messages and images; rental of message sending appara-
tus; sending of telegrams.
KL. 39: Transport and storage; transport services,
particularly travellers’ repatriation and vehicle recovery;
escorting and transporting travellers; shipping of spare
sparts and of medicines; repatriation of deceased persons;
rental of temporary replacement cars; breakdown or
accident assistance services (vehicle towing); booking of
seats (transport); assistance (transport) to persons in
difficulty; organisation of excursions, weekend breaks
and journeys for cultural purposes; rescue services
(transport); information on transport and travel reserva-
tions; chauffeur services.
KL. 41: Education and training; publishing and distribu-
tion of guidebooks, travel brochures and geographical
maps; driving lessons.
KL. 42: Non-business professional consultancy; services
rendered by an organisation to its members namely:
consultancy and technical testing, also in connection with
the purchase and servicing of vehicles, vessels, caravans
and trailers; writing of reports thereon; reservation of
hotel rooms and other temporary accomodation; operat-
ing camping sites; holiday camp services (lodging);
computer programming; medical care; technical apprais-
als; quality evaluation of vehicles, vessels, caravans,
trailers and tents, camping articles and accessories
thereof, writing of reports thereon; legal aid and consul-
tancy services; expertise activities in vehicles.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.10.09, 643701
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(111) Int. reg. nr.: 715118
(151) Int. reg. dato: 1999.06.11

(540)

EXOLUTION
(730) Innehaver: Exolution GmbH, Barerstrasse 60, D-
80799 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Development of software and hardware systems
and concepts, telecommunication and telematic systems,
computer security systems and concepts.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715131
(151) Int. reg. dato: 1999.04.13

(540)

SELLIGENT
(730) Innehaver: Selligent SA, 30, Avenue Jean
Mermoz (Aéropole), B-6041 Charleroi (Gosselies), BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computers, components, peripheral devices and
parts thereof, computer programs, computer databases
held on data media included in this class, namely optical
compact discs, records, videocassettes, audio, video and
audio/video apparatus and instruments, parts and pieces
thereof; electronic publications, computer games.
KL. 16: Printed matter, namely books, periodicals,
databases in the form of reports, user guides, documenta-
tion and other publications; instructional or teaching
material (except for appliances).
KL. 35: Setting up and management of databases, also
within the ambit of business management assistance.
KL. 38: Telecommunication services.
KL. 42: Non-business professional consultancy; provid-
ing access to electronic databases online; rental of access
time to a database; computer equipment and software
consultancy; computer programming; design and
updating of software; computer engineering services,
more precisely for the purpose of database management,
including data conversion; computer services, namely
performance appraisal, analysis and testing of computer
equipment and related computer products.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.10.20, 643707

(111) Int. reg. nr.: 715141
(151) Int. reg. dato: 1999.06.15

(540)

(730) Innehaver: Green Rock OY, Pl 217, SF-90101
Oulu, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Sewage and water filtration and treatment
equipment.
KL. 37: Installation, repair and maintenance services for
sewage and water filtration and treatment equipment.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
FI, 1999.01.05, T199900019

(111) Int. reg. nr.: 715146
(151) Int. reg. dato: 1999.05.14

(540)

(730) Innehaver: Meico E B Meier GmbH, 102,
Katzwanger Hauptstrasse, D-90453 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.16, 398 66 113.8/25
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(111) Int. reg. nr.: 715148
(151) Int. reg. dato: 1999.05.03

(540)

(730) Innehaver: Kipling NV, 58, Volderstraat, B-9000
Gent, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric (not
included in other classes), photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire extinguishers;
spectacles and spectacle cases.
KL. 14: Watches.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.12.08, 642656

(111) Int. reg. nr.: 715171
(151) Int. reg. dato: 1999.06.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gaba International AG, St. Johannes-
Vorstadt 98, CH-4056 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry and science.
KL. 3: Cosmetic preparations and products; dentifrices
and dental hygiene products.
KL. 5: Pharmaceutical and medical products and
preparations; pharmaceutical preparations for mouth and
teeth care; chewing gum and candies for dental care;
dietetic substances adapted for medical use.
KL. 21: Toothbrushes (electric and non-electric), dental
floss, toothpicks, instruments for cleaning interproximal
spaces (included in this class).

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.21, 462 100

(111) Int. reg. nr.: 715179
(151) Int. reg. dato: 1999.05.11

(540)

(730) Innehaver: Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner
Allee, D-40212 Düsseldorf, DE

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

Gazette nr.: 14/99
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(111) Int. reg. nr.: 715719
(151) Int. reg. dato: 1999.05.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &
Co KG, 1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Desiccated, roasted and/or seasoned (salted)
peanuts, potato crisps, potato sticks; potatoes, cereals and
leguminous products manufactured by extrusion or other
means and other products containing starch, products of a
vegetable base for consumption as nibbles.
KL. 30:  Potato flour for food, cereal products, snack
products made of pellets (not included in other classes),
manufactured by frying in oil or by other cooking
methods such as hot air convection or in a microwave
oven; baked products, particularly salted biscuits, pretzel
sticks, onion or cheese biscuits; crackers; pastries and
biscuits suitable for long-term storage, especially hard
and soft biscuits.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.19, 399 09 445.8/30

(111) Int. reg. nr.: 715990
(151) Int. reg. dato: 1999.07.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA,
Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, books, newspapers and periodi-
cals; instructional or teaching material (except for
appliances) and newsletters related to food products and
animal life.
KL. 41:  Training of personnel, organisation of lectures,
seminars, conferences and exhibitions for educational
purposes; publication of books, pamphlets, newspapers,
production of films and recordings; education on
nutrition, all educational services related to nutrition,
food products and animal welfare.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.26, 462677

(111) Int. reg. nr.: 715992
(151) Int. reg. dato: 1999.05.18

(540)

MAD KOW
(730) Innehaver: Reno Sportswear Handels GmbH, 22,
Lohstrasse, D-85445 Oberding, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing of all kinds, included in this class,
especially leisure wear, sportswear, ski wear and beach
wear, clothing of leather, head coverings, especially caps
and hats, gloves; footwear, especially sports and leisure
shoes; clothing accessories, namely headbands.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.18, 398 66 537.0/25
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(111) Int. reg. nr.: 715993
(151) Int. reg. dato: 1999.05.18

(540)

(730) Innehaver: Reno Sportswear Handels GmbH, 22,
Lohstrasse, D-85445 Oberding, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing of all kinds, included in this class,
especially leisure wear, sportswear, ski wear and beach
wear, clothing of leather, head coverings, especially caps
and hats, gloves; footwear, especially sports and leisure
shoes; clothing accessories, namely headbands.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.18, 398 66 538.9/25

(111) Int. reg. nr.: 715994
(151) Int. reg. dato: 1999.03.31

(540)

(730) Innehaver: Mobilly International NV, 201,
Caracasbaaiweg, Curacao, AN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, laptop computers, mobile phones,
parts therefor and accessories thereof (not included in
other classes).
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 14:  Watches.
KL. 16:  Writing materials, printed matter, office
requisites (except furniture).
KL. 18:  Attaché-cases, handbags, shopping bags,
travelling trunks and suitcases, umbrellas, parasols,
canes; leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes.
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles not included in
other classes, in particular skeelers and inline skates.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.10.01, 641413

(111) Int. reg. nr.: 716810
(151) Int. reg. dato: 1999.06.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Adhesives for stationery and household
purposes; tape dispensers for household and stationery
use; paper masking tape; paper carton sealing tape;
adhesive carpet tape, paper picture frames; cardboard
boxes, paper containers, cushions or padding for packing
purposes, packing paper; desk pads; office organizing
products, file folders, document files; wrapping paper,
tissue paper, paper labels, and adhesive tape for house-
hold use; arts and crafts kits for children containing
paints, glue, and decorative items; envelopes, paper
identification tags, address labels, blank and partially
printed labels, shipping labels, paper name badges, note
pads; plastic film for wrapping neither for commercial
nor for industrial purposes; correcting fluids; adhesive
applicators, adhesives in applicators; printed newsletters
in the area of entrepreneurship marketing, business
relations and management; self-adhesive plastic sheets for
lining shelves.
KL. 17:  Sheets, strips or squares of foam or solid plastic
or rubber and/or cloth having a pressure sensitive
adhesive on one or both sides for electric, air, heat or
moisture sealing; adhesive tape for sealing cartons for
personal, industrial and commercial use; elongated tape
having a pressure sensitive adhesive on one or both sides;
weather-stripping for home use, pre-taped plastic drop
cloths; drywall joint tape.
KL. 19:  Window insulating kits comprising plastic
sheeting with adhesive along one edge and double faced
adhesive tape.
KL. 27:  Plastic sheets, matting, underlay, cushioning
and decorative coverings; rubber or plastic mats, for
household and domestic use.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.03, 399 19 353.7/16
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(111) Int. reg. nr.: 716871
(151) Int. reg. dato: 1999.03.15

(540)

(730) Innehaver: Union des Associations Européennes
de Football (UEFA), 54, Chemin de la Rédoute, CH-1260
Nyon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unexposed cinematographic film; chemical
products for industrial use; tanning substances.
KL. 3:  Cosmetic products, particularly soaps, hair
lotions, perfumery, eau-de-cologne, pre-shave and
aftershave lotions, shaving creams, shampoos, dentifrices,
deodorants and anti-perspirant products for personal use,
mouthwashes; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations for household use.
KL. 4:  Lubricants; engine oils and fuels.
KL. 5:  Pharmaceutical products; sanitary care goods 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 tools and implements; razors,
including razor blades; cutlery, forks and spoons.
KL. 9:  Eyewear, sunglasses, cases and chains for
sunglasses; magnets; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sounds and images, sound media,
computers, calculators and computer processing appara-
tus, loudspeakers, video cameras, portable cameras with
built-in video recorders, videotapes, recording tapes;
facsimile transmitting apparatus, telephones, photocopy-
ing apparatus, photographic equipment, namely cameras,
projectors, 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, magnetic cards,
smartcards; credit cards and plastic key cards (encoded).
KL. 10:  Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments.
KL. 11:  Electric tumble-dryers; pocket torches, portable
lamps, table lamps, incandescent lamps and lighting
equipment, refrigerators, heating appliances, air condi-
tioning apparatus, air-cleaning appliances, stoves,
cookers and microwave ovens.
KL. 12:  Bicycles, mopeds, automobiles, lorries, pickup
trucks, aircraft and watercraft; automobile accessories,
namely sun shades, luggage racks and ski racks, wheel
hubcaps; pneumatic tyres.
KL. 14:  Precious metal jewellery, timepieces, medal-
lions, pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and
players; medallions, tie clasps and pins made of precious

metals; ashtrays and cigarette cases made 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, gift
paper; tablemats, crepe paper, writing paper and school
requisites, namely notepads, paper sheets for note-taking,
protective envelopes, writing instruments, including pens
and wells, pencils, ballpoint pens, ball-point pen and
pencil sets, felt-tip pens, fibre pens and roller felt tip pens
(precision roller pens), markers, correcting fluids,
calendars, sticking paper for writing, posters, congratula-
tory cards, stencils, sticking labels, books writing 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; credit cards
of paper or of cardboard.
KL. 18:  Umbrellas, parasols, sports and leisure bags,
travel bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, purses;
satchels.
KL. 20:  Mirrors; goods made of plastic materials,
namely souvenirs such as statuettes and trophies;
cushions, cushions as automobile accessories; cushions
for outside use.
KL. 21:  Drinking vessels, goblets, cups and container
glassware, plates and dishes, table mats, gloves for
household purposes, bottle openers, carafes, hair combs
and brushes, toothbrushes; dental floss.
KL. 24:  Sleeping bags, flags, pennants, bed linen,
sheets, curtains, drapery, coverlets and bedspreads, hand
towels and bath linen, tea towels and glass cloths,
blankets for outside use, handkerchieves, textile wall
hangings and table cloths.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, including knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses and frocks,
skirts, underwear, swimwear, shorts, trousers, pullovers,
bonnets, hats, scarves, neckscarves, caps, tracksuits,
sweat shirts, jackets, uniforms, neckties, headbands and
band bracelets, gloves, aprons, bibs, pyjamas, romper
suits and play suits for infants, socks and hosiery,
footwear, braces.
KL. 26:  Ornamental badges.
KL. 28:  Games, toys; sports balls, board games, dolls
and cuddly toy animals, toy vehicles, puzzle games, balls,
inflatable toys, football equipment, namely balls, gloves
and knee, elbow and shoulder pads; party hats (toys);
small electronic games other than for use with a televi-
sion set.
KL. 29:  Potato crisps, prepared walnuts, marmalades,
jellies and jams, milk and milk products, cheeses, fruit
and vegetable preserves.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, grains, 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 preparing non-alcoholic beverages, sparkling mineral
water, fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable
juices, beers and ales.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beer).
KL. 35:  Employment agency services.
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KL. 36:  Issuing of credit cards; issuing of travellers’
cheques; financial operations; banking transactions,
including credit and capital investment services; insur-
ance; leasing, particularly leasing sound and image
recordings; promotion of football matches and exhibi-
tions, namely financial support for such events.
KL. 38:  Telecommunication services, including
computer telecommunication services; broadcasting and
transmission of radio and television programmes;
transmission of telephone calls, telegrams and facsimiles;
information bureau and news agency services.
KL. 39:  Operating a travel agency; transportation of
persons and goods by plane, rail, bus and lorry; postal
service, courier service 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; electricity, gas and water
distribution, newspaper, magazine and book delivery.
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 in fast-food restaurants, cafeterias and
restaurants; operating hotels, holiday resorts, boarding
houses and vacation houses; translation services;
photography, video recording, and printing; computer
consultancy services; data processing (computer pro-
gramming); surveillance and security guard services;
medical and dental services, hospital services; doping
control; operating hairdressing and beauty salons; dress
rental, work clothes rental.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.11, 457989

(111) Int. reg. nr.: 716879
(151) Int. reg. dato: 1999.01.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: BerliKomm
Telekommunikationsgesellschaft mbH, 44,
Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Professional business consultancy.
KL. 37:  Structuring and modernizing of telecommunica-
tion installations, carrying out telecommunication
projects, namely modernizing and putting into service
telecommunication installations.
KL. 38:  Telecommunications; rental of telecommunica-
tion facilities, namely telecommunication networks and
instruments for the telecommunication enterprise;
operating services for own or foreign telecommunication
installations.
KL. 42: Planning and carrying out telecommunication
projects, namely organisation of telecommunication
installations; assistance in planning and carrying out
telecommunication projects; technical consultancy and
assistance as well as consultancy in the organisation of
planning and carrying out telecommunication projects;
planning of telecommunication projects for modernising
and putting into service telecommunication installations.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.11, 398 45 620
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(111) Int. reg. nr.: 716882
(151) Int. reg. dato: 1999.06.16

(540)

(730) Innehaver: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse, CH-
8001 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Games, toys.
KL. 36:  Insurance, financial, banking and trading
affairs, monetary operations, real estate operations and
fortune trust management, including brokerage in the
above areas; fiscal valuations and assessments; financial
sponsorship in the field of culture, sport and research.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.16, 460780

(111) Int. reg. nr.: 717459
(151) Int. reg. dato: 1999.06.18

(540)

FLEXERGY
(730) Innehaver: Electricite de France - Service Na-
tional, 2, rue Louis-Murat, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or control-
ling electric current; electrical conduits and cables;
electrical appliances providing comfort at home, namely
heat regulating apparatus, boiler control instruments,
electric collectors, electric switching apparatus, electricity
conduits, electric conductors, electric plugs and sockets,
electrical monitoring apparatus, thermostats.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam generat-
ing, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, air conditioning apparatus.
KL. 36:  Financial operations; loans for financing
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electrical conduits and cables, lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply apparatus and sanitary installations.
KL. 37:  Repair, maintenance and installation services
for apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electrical conduits and cables, lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply apparatus and sanitary installations.
KL. 39:  Supply of electricity; supply of water.
KL. 42:  Advice on building, repairing, maintaining and
installing apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or control-
ling electric current, electrical conduits and cables,
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerat-
ing, drying, ventilating apparatus, water supply and
sanitary equipment; advice on services relating to
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electrical conduits and cables, lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing apparatus, water supply and sanitary equipment;
professional consultancy relating to energy.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.24, 98 766 209
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(111) Int. reg. nr.: 717478
(151) Int. reg. dato: 1999.07.07

(540)

(730) Innehaver: Société d’Administration et de
Realisations d’Investissements - Sari, Immeuble la
Pacific, 11-13, cours Valmy, F-92800 Puteaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines;
data processing and computer apparatus, fire extinguish-
ers.
KL. 16:  Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing types; printing blocks.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; prospectus distribution,
sample distribution; newspaper subscription services for
others; business advice or information; accounting;
document reproduction; recruitment agencies; computer-
ized file management; organizing of business or advertis-
ing exhibitions.
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations; savings
banks; issuing of travelers’ checks and letters of credit;
real estate appraisal; apartment house management.
KL. 37:  Construction and repair; installation services;
civil engineering; agricultural engineering; drilling of
wells; rental of construction tools and equipment, of
bulldozers, of tree extractors; upkeep or cleaning of
buildings, of premises, of floors (facade cleaning and
restoration, disinfecting, rat exterminating); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); repair,
modification of clothing; retreading or vulcanization of
tires; shoe repair.
KL. 38:  Telecommunications; news agencies; communi-
cation via computer terminals.
KL. 41:  Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book
loaning; animal training; show and film production;
artists’ agencies; rental of films, of sound recordings, of
film projection apparatus and theater set accessories;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for
shows; lotteries.

KL. 42:  Restaurants; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
undertaking; engineering work, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospect-
ing; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bed clothes and vending machines;
printing; leasing access time to a computer database;
news reporters services; video tape filming; exhibition
site management.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.01.07, 99 767 844

(111) Int. reg. nr.: 717490
(151) Int. reg. dato: 1999.05.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumes, eau-de-Cologne, essential oils,
body care and beauty products, personal deodorants,
chemical haircare and hair treatment preparations,
cosmetic bath and shower gels, non-medicical toothpastes
and dental rinses.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.06, 399 06 694.2/03
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(111) Int. reg. nr.: 717491
(151) Int. reg. dato: 1999.06.25

(540)

ECOPORT
(730) Innehaver: B Braun Melsungen AG, 1, Carl-
Braun-Strasse, D-34212 Melsungen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Containers for infusion, injection, irrigation and
instillation solutions, parts and fittings of the aforesaid
containers, all included in this class.

Gazette nr.: 17/99

(111) Int. reg. nr.: 717500
(151) Int. reg. dato: 1999.06.16

(540)

ELIOR
(730) Innehaver: Elior, 61-69, rue de Bercy, F-75012
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, commercial management and
administration, commercial management advice and
consultancy, management and administration of catering
services, office functions, sample and prospectus
distribution, newspaper subscription services for third
parties, business advice or information, accounting,
document reproduction, employment agencies, computer
file management, organisation of commercial or advertis-
ing exhibitions, sales promotion (for third parties), office
supplies procurement management for industrial and
commercial companies, typing, secretarial work, short-
hand, document reproduction; office machines and
equipment rental, rental of photocopying machines;
payroll preparation, contacting companies providing
qualified personnel for telephone answering, reception,
and incoming and outgoing mail duties, telephone
answering (for unavailable subscribers); organisation of
telephone answering and switchboard services for third
parties.
KL. 36:  Financial operations, including financial
information and analysis, financing advice and studies,
acquisition of shares in companies, in particular in the
public and collective catering sector, insurance and
finance with the exception of services including both
collecting savings and financing professional equipment
for company managers, especially in the agricultural
domain, capital investment services, raising and invest-
ment of funds, real estate management, credit and loyalty
card services.
KL. 42:  Hotels, motels and camping sites, restaurants,
including fast-food or self-service restaurants, cafeterias,
providing of food and drinks (meals), including group
catering and canteens, bars, hotel services, rest, convales-
cent and tourist homes, retirement homes and elderly

people’s homes, medical and hospital services, nursing,
health care, veterinary services, information, consultancy,
advice, research, including computer analysis in the fields
of hygiene, dietetics, security, catering and in the food
and agri-food sectors, information, advice, consulting and
engineering project design for the fitting of kitchens,
rental of medical equipment, kitchen equipment, vending
machines, exhibition-site management, catering services,
rental of access time to a database, advice and consulting
in connection with computers, computer programming,
granting of industrial property licenses; night guards,
security consultancy, protection of people and property;
interior decoration, child care services, lawn care,
gardening, landscape gardening; welcome and reception-
ist services; computer and vending machine rental.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.17, 98 764 862

(111) Int. reg. nr.: 717501
(151) Int. reg. dato: 1999.06.17

(540)

LSE-SYSTEM
(730) Innehaver: LSE-System AG, Steinacherstrasse
101, CH-8804 Au, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed synthetic resin, in particular epoxy
resins and two-component epoxy resins.
KL. 3:  Abrasives, in particular corundum grains;
disincrustants for pipes.
KL. 7:  Machines for pipe cleaning up, in particular
compressors, pumps, pressure feeders, resin mixing
machines as well as accessories for such machines,
included in this class.
KL. 16:  Paper, cardboard, printed matter, photographs.
KL. 37:  Construction; information on buildings,
especially with relation to cleaning up pipes; installation,
repair and cleaning-up of plumbing systems and pipes.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.01.13, 462286
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(111) Int. reg. nr.: 717515
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

(730) Innehaver: Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), 4-6,
Klausstrasse, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for
food, jams, marmelade, fruit compotes; eggs, milk and
dairy products; yoghurt, edible oils and fats; tomato
concentrate and tomato juice for cooking, snack foods
made of potatoes, fruit or vegetables; roasted, dried,
seasoned or salted peanuts.
KL. 30:  Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar
and natural sweeteners; flours and nutrient breakfast
preparations made from cereals, pasta and products made
of dough or cake mix, pizzas, Russian pastries; tarts,
bread, pastry and confectionery including chocolate and
sugar confectionery; ice cream, edible ice; ices made of
yoghurt, frozen yoghurts; salt, mustard, ketchup, vinegar,
sauces (condiments); spices, snack foods in the form of
pop corn and chips made of corn, rice, barley, rye or
pastries.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.04, 463114

(111) Int. reg. nr.: 717516
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

(730) Innehaver: Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), 4-6,
Klausstrasse, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for
food, jams, marmelade, fruit compote; eggs, milk and
dairy products; yoghurt, edible oils and fats; tomato
concentrate and tomato juice for cooking, snacks based
on potatoes, fruit or vegetables; roasted, dried, seasoned
or salted peanuts.
KL. 30:  Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar
and natural sweeteners; flour and nutritional breakfast
products made from cereals, pasta and products made of
dough or cake mix, pizzas, russian pastries; tarts, bread,
pastry and confectionery including chocolate and sugar
confectionery; ice cream, edible ice; yoghurt based ice-
creams, frozen yoghurts; salt, mustard, ketchup, vinegar,
sauces (seasonings); spices, snacks from roasted and
popped maize and crisps made from maize, rice, barley,
rye or pastries.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.04, 463113
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(111) Int. reg. nr.: 717517
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

PUSHKIN
(730) Innehaver: Chopard International SA, 55,
boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Scents, essential oils, cosmetics, non-medical
toiletry products, after-shave, hair products, bath
preparations and shower, body and beauty care products,
soaps.
KL. 9:  Glasses, sunglasses, contact lenses, spectacle
lenses, spectacle frames, spectacle mountings, spectacle
cases.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
i.e. jewellery, precious stones; timepieces and chronomet-
ric instruments and parts thereof.
KL. 16:  Writing materials, writing implements, particu-
larly pencil cases, pencil lead holders and pen clips, pens,
nibs; inkstands, pen holders, inkwells, stationery, diaries,
catalogues, prints.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, ties and scarves.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.16, 463108

(111) Int. reg. nr.: 717702
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

(730) Innehaver: Congelados de Navarra SA, C/Real,
54, 31513 Arguedas (Navarra), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game, all the aforesaid
goods being deep-frozen; dried, cooked and deep-frozen
fruit and green vegetables.

Gazette nr.: 17/99

(111) Int. reg. nr.: 717712
(151) Int. reg. dato: 1999.07.26

(540)

GENOGRAM
(730) Innehaver: F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software for processing medical data.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.01.27, 463407

(111) Int. reg. nr.: 717715
(151) Int. reg. dato: 1999.06.30

(540)

METAFOLIN
(730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry and science.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

Gazette nr.: 17/99
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(111) Int. reg. nr.: 717754
(151) Int. reg. dato: 1999.07.05

(540)

(730) Innehaver: Atex-Werke GmbH & Co KG, 20,
Elsenthal, D-94481 Grafenau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Building materials made of wood and made of
substitutes for wood for floors and elements for floors; all
goods are included in this class.
KL. 27:  Material for covering floors (included in this
class).

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.07, 399 00 468.8/19
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg. nr.: 19222

(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, D-
63450 Hanau, DE

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

(111) Reg. nr.: 38909

(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, D-
63450 Hanau, DE

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

(111) Reg. nr.: 39153

(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, D-
63450 Hanau, DE

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

(111) Reg. nr.: 46010

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 48997

(730) Innehaver: The Glad Products Co, 83 Wooster
Heights Road, Danbury, CT 06813, US

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

(111) Reg. nr.: 53075

(730) Innehaver: FLO-CODE A/S, 1394 Nesbru, NO

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

(111) Reg. nr.: 64917

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 76306

(730) Innehaver: Guinness World Records Ltd, 338
Euston Road, London NW1 3BD, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 83047

(730) Innehaver: Kapman AB, S-81181 Sandviken, SE

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

(111) Reg. nr.: 91318

(730) Innehaver: Kapman AB, S-81181 Sandviken, SE

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

(111) Reg. nr.: 101722

(730) Innehaver: Polyfelt Gesellschaft m.b.H, St. Peter-
Strasse 25, 4020 Linz, AT

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

(111) Reg. nr.: 102498

(730) Innehaver: Coty Deutschland GmbH, Fort
Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, DE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen
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(111) Reg. nr.: 103635

(730) Innehaver: Quinton Hazell PLC, Warwickshire,
GB

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

(111) Reg. nr.: 103833

(730) Innehaver: Scanfashion BV, Hessenbergweg 8-10,
Amsterdam, NL

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

(111) Reg. nr.: 104191

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 104283

(730) Innehaver: Provesan, SA, 1204  Genéve, CH

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

(111) Reg. nr.: 105019

(730) Innehaver: L-Fashion Group OY, Linjakatu 5, SF-
15100 Lahti, FI

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

(111) Reg. nr.: 120466

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 123769

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 126846

(730) Innehaver: Jan van Meeteren Wafels BV, NL-
2840 AA Moordrecht, NL

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

(111) Reg. nr.: 134673

(730) Innehaver: Shinano INC, Iruma, Saitama Prefec-
ture, JP

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

(111) Reg. nr.: 134674

(730) Innehaver: Shinano INC, Iruma, Saitama Prefec-
ture, JP

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

(111) Reg. nr.: 135419

(730) Innehaver: Scandinavian Airlines System Den-
mark-Norway-Sweden., Bromma, SE

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

(111) Reg. nr.: 135447

(730) Innehaver: Den Gamle Fabrik A/S, Frørup, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg. nr.: 135452

(730) Innehaver: Interforum Partners AS, Askerveien
61, 1384 Asker, NO

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

(111) Reg. nr.: 136169

(730) Innehaver: Österreichische DOKA
Schalungstechnick GmbH, , AT

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

(111) Reg. nr.: 137042

(730) Innehaver: OY Paletti Ltd, Hämeenlinna, FI

(740,750) Fullmektig: Jon Kåre Brekke, Postboks 245,
3251 Larvik

(111) Reg. nr.: 138870

(730) Innehaver: Kabushiki Kaisha Musashi, Tokyo, JP

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

(111) Reg. nr.: 139653

(730) Innehaver: Smith & Nephew SA, 25 Boulevard
Alexandre Oyon, F-72000 Le Mans, FR

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

(111) Reg. nr.: 139689

(730) Innehaver: Aprilia SPA, Via G Galilei 1, Noale,
IT

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 139839

(730) Innehaver: KinderNet C.V., Joan Muyskenweg
86, NL-1099 CK Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 139961

(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, Minami
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0062, JP

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

(111) Reg. nr.: 140136

(730) Innehaver: Sport 2000 Deutschland GmbH, Nord-
West-Ring-Strasse 11, D-63533 Mainhause, DE

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

(111) Reg. nr.: 140168

(730) Innehaver: Blue Coral INC, Cleveland, OH, US

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

(111) Reg. nr.: 142377

(730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue,
San Jose, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 146880

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

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen
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(111) Reg. nr.: 147896

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 147897

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 148872

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 149321

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 149894

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 155097

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 155453

(730) Innehaver: Agresso Group ASA, Postboks 4244-
Torshov, 0401 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg. nr.: 157632

(730) Innehaver: Waog Houdstermaatschappij Velp BV,
1725 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 159490

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 163133

(730) Innehaver: DFDS Tor Line AB, Box 8888, S-402
72 Göteborg, SE

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg. nr.: 163134

(730) Innehaver: DFDS Tor Line AB, Box 8888, S-402
72 Göteborg, SE

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg. nr.: 165272

(730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US

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

(111) Reg. nr.: 166589

(730) Innehaver: Rewe-Zentral AG, Domstrasse 20, D-
50668 Köln, DE

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo
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(111) Reg. nr.: 167585

(730) Innehaver: Horten Aluminium Conductors AS,
Rustadbrygga 1, Postboks 186, 3187 Horten, NO

(740,750) Fullmektig: Håkon Hermansen, Gurranveien
41, 3080 Holmestrand

(111) Reg. nr.: 168822

(730) Innehaver: Novartis Nutrition AG,
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH

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

(111) Reg. nr.: 170024

(730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue,
San Jose, CA, US

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

(111) Reg. nr.: 173872

(730) Innehaver: Dorma GmbH + CO KG, Ennepetal,
DE

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

(111) Reg. nr.: 174480

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 175759

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 178906

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 181175

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 181176

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 181177

(730) Innehaver: Altia Group Ltd, Sundholmsstranden
7, SF-00180 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0259 Oslo

(111) Reg. nr.: 182556

(730) Innehaver: Bush Holding Sarl, 40, avenue
Edouard Vaillant, F-92100 Boulogne Billancourt, FR

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

(111) Reg. nr.: 185856

(730) Innehaver: Kapman AB, S-81181 Sandviken, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg. nr.: 187681

(730) Innehaver: Cartoinvest Società Finanziaria e di
Partecipazione SpA, Via A Franchetti 11, Pistoia, IT

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

(111) Reg. nr.: 188056

(730) Innehaver: Cartoinvest Società Finanziaria e di
Partecipazione SpA, Via A Franchetti 11, Pistoia, IT

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

(111) Reg. nr.: 192903

(730) Innehaver: Big Bite Submarines AS, Søndregt 13,
7011 Trondheim, NO

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

(111) Reg. nr.: 198206

(730) Innehaver: Carver Boat Corporation LLC, 100
South Fifth Street, Suite 2500, Minneapolis, MN 55402,
US

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

(111) Reg. nr.: 198302

(730) Innehaver: Søvesten Media AS, Industriveien 3,
7200 Kyrksæterøra, NO

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7416 Trondheim

(111) Reg. nr.: 199981

(730) Innehaver: Sanofi-Synthelabo SA, 174 avenue de
France, F-75013 Paris, FR

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

(111) Reg. nr.: 1910431

(730) Innehaver: Kapman AB, S-81181 Sandviken, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 78025

(730) Innehaver: Transamerica Corp, San Fransico, CA,
US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner, trykte rapporter,
trykte formularer og annet trykt materiale.
KL. 39: Transportvirksomhet, oppbevaringsvirksomhet,
utleie, leie og bruk av utstyr, containere, vogntog, biler
og godsvogner for land-, sjø- og lufttransport.

(111) Reg.nr.: 139533

(730) Innehaver: Duni AB, Halmstad, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Hele klassen.
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LISENSER

SLETTELSE AV LISENS

Reg.nr. 139839
I henhold til melding innkommet 99.12.06 har lisens gitt
til KinderNet NV, Brussel BE og KinderNet CV,
Amsterdam, NL av innehaveren av reg.nr. 139839
opphørt.
Fullmektig for innehaveren: Oslo Patentkontor AS, Oslo
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 37628*
Reg. nr.: 187593
Reg. nr.: 199550





RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


