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MELDINGER

▲

Vedrørende rekommanderte postsendinger

Patentstyret ønsker å slutte med rekommanderte postsendinger fra 1. mars 2000 for så vidt gjelder
patent- og varemerkesaker. Mønstersaker vil inntil videre bli sendt rekommandert i samme utstrekning
som de gjøres i dag.

Eventuelle hindringer i lovverket for å slutte med rekommanderte postsendinger
Vi kan ikke se at det er noen hindringer i lovverket for å slutte med rekommanderte postsendinger i
den vanlige postgangen, som f.eks. utsendelse av nektelsesskriv, avgjørelser, frister, osv.

Det finnes derimot regler i lovverket som krever at enkelte typer brev må sendes rekommandert. Og
disse typer brev vil fortsatt bli sendt rekommandert. Dette gjelder følgende typer brev:

· Patentloven § 36 har regler om hva som skjer når en del av en internasjonal patentsøknad
ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller internasjonal forberedende
patenterbarhetsprøving, fordi søknaden ble ansett å omfatte oppfinnelser som er uavhengige
av hverandre og søker ikke har betalt tilleggsavgift. Avgjørelse i disse tilfellene, samt
tilsvarende avgjørelse av Patentstyrets annen avdeling, skal sendes søkeren per
rekommandert sending, jfr forskriftens § 71.

· Patentloven § 67 har regler om at patenthaver som ikke har bopel her i riket, skal ha en
fullmektig som er bosatt her i riket. Har han ikke det, skal forkynnelser til ham sendes ved
anbefalt brev. Dette må vel tolkes som rekommandert sending.

· Mønsterloven § 45 har regler om at mønsterhaver som ikke har bopel her i riket, skal ha en
fullmektig som er bosatt her i riket. Har han ikke det, skal forkynnelser til ham sendes ved
anbefalt brev. Dette må vel tolkes som rekommandert sending.

· Varemerkeloven § 26 har regler om fremgangsmåten for slettelse av en registrering hvor det
er begrunnet tvil om en merkehaver finnes. Han skal varsles om at registreringen kan bli
slettet etter utløpet av en gitt frist, og dette varslet skal sendes merkehaver per rekommandert
sending.

Administrative og økonomiske konsekvenser ved å sende brev per vanlig post

istedenfor ved rekommandert sending
De fleste kundene våre vil nok oppfatte dette som en lettelse. Det er tidkrevende for dem å måtte
oppsøke postkontorene - spesielt med tanke på at flere og flere postkontorer legges ned, og
åpningstiden begrenses.

Vi har sjekket med enkelte fullmektigkontorer utenfor Oslo-området, og tilbakemeldingene vi fikk var at
de ikke hadde noen innvendinger mot at vi sender brev per vanlig post istedenfor per rekommandert
sending.

Når det gjelder sikkerheten for dagens postvesen, er den vel såpass pålitelig at det ikke vil skade
rettssikkerheten for kundene at Patentstyret slutter med rekommanderte sendinger. Dersom det
skulle være noe problem med den vanlige postgangen, inneholder patent- og varemerkeloven en
adgang til å få oppreisning.  Mønster har ingen slik oppreisningsadgang, og her kan søkere få
problemer hvor frister oversittes på grunn av rot i postleveringen fra postvesenets side. Og dette er
grunnen til at Patentstyret vil fortsette med rekommanderte postsendinger for mønstersaker i samme
utstrekning som i dag.

Den nye ordningen vil for så vel kunder som for Patentstyret bety en redusering i tidsforbruk med
postbehandling.

Denne nye ordningen med å sende brev ut per vanlig post ønskes trådt i kraft fra 1. mars 2000.
Kommentarer til denne beslutningen bes sendt til Patentstyret, Juridisk seksjon v/ Debbie Rønning
snarest.
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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.: 199264 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199901868 (220) Inn dato: 1999.02.22

(540)

XTV
(730) Innehaver: NDS Ltd, West Drayton, Middlesex,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kringkastings-, databehandlings- og/eller
kommunikasjons-utstyr, -apparater og -instrumenter for
overføring, mottak, koding, dekoding, lagring,
gjengivelse, presentasjon, fremvisning, komprimering,
kryptering, dekryptering, chiffrering, dechiffrering og
sikring av radio-, fjernsyns-, data-, audio-, video- og/eller
informasjons-signaler formidlet over kabel-, satellitt-,
mikrobølge- og/eller terrestriske kanaler; sendere,
mottakere, kodere, dekodere, integrerte mottakere og
dekodere, demultipleksere, modulatorer, demodulatorer,
transportstrømsprosessorer, transportstrøms-forbindere,
signalmonitorer og -alarmer, sender/mottakere, analog-
digital- og digital-analog-konvertere; elektriske og
elektroniske apparater, instrumenter, kretser og
komponenter for bruk i databehandlingsapparater og i
sambands- og/eller kringkastingsnettverk og/eller -
anlegg; elektroniske krypterings-, dekrypterings-,
chiffrerings- og dechiffreringsenheter; elektroniske
lukkede prosessorer for innhenting og styring av
programoversikter, teletekst, videotekst; datamaskin-
tastaturer, dataskjermenheter, skrivere og styreenheter for
bruk med databehandling, telekommunikasjon og/eller
kringkastings-nettverk og/eller -anlegg; smartkort med
programmerbart elektronisk minne, smartkortlesere,
smartkortgjenkjenningsenheter og/eller smartkortskrivere;
fjernkontroller; datamaskin-utstyr, datamaskin-
programvare, elektronisk minne, elektroniske prosessorer,
bånd, kassetter og/eller disketter for opptak, lagring,
logging, fremvisning, redigering, mottak, sikring,
overføring, blanding og/eller gjengivelse og
gjengivelseshindring av lyd, bilde og/eller data;
elektroniske kalkulatorer og/eller elektroniske prosessorer
for administrasjon, kvalitetsanalyse og/eller -diagnose for
kringkastingssystemer og/eller
telekommunikasjonsnettverk og -kretser; elektroniske
signalstyreenheter, -filtere, -fordelere, monitorer, -målere
og -administratorer; bryterapparater, forsterkere,

omformere og elektroniske komponenter, instrumenter og
kretser for behandling, koding og dekoding av
elektroniske radiofrekvens- og optiske signaler og/eller
data; datamaskin-utstyr, datamaskin-programvare og/eller
elektroniske prosessorer for elektroniske
finanstransaksjoner, elektronisk handling, tilgang til et
globalt datanettverk og tilgang til private og globale
telekommunikasjonsnettverk; video-, audio- og
informasjonsdatabaser innregistrert på elektroniske,
magnetiske, elektromagnetiske, optiske og elektro-
optiske bærere; tavler, monitorer, skjermer og andre
fremvisningsenheter og -anordninger; deler og utstyr for
alle forannevnte varer.

(300) Prioritet:
GB, 1998.08.26, 2175951

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 200947 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19950551 (220) Inn dato: 1995.01.30

(540)

UPSTREAM
(730) Innehaver: Upstream AS, Grev Wedelspl. 9, Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk nyhetsformidling i form av
innregistrert dataprogram.
KL. 16: Aviser, tidsskrifter.
KL. 38: Informasjonsbyråer (nyheter), dataassistert
overføring av beskjeder og bilder.
KL. 41: Forlagsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201122 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19976826 (220) Inn dato: 1997.08.26

(540)

(730) Innehaver: Alcatel Data Networks, Inc, Ashburn,
VA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer for ruting,
sortering svitsjing, styring og administrasjon av pakker,
rammer, og celler i overensstemmelse med en Internet-
protokoll for anvendelse i pakke-, ramme- og cellebasert
nettverkskommunikasjonsutstyr.

(300) Prioritet:
FR, 1997.07.03, 97/685522

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201123 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19978451 (220) Inn dato: 1997.10.16

(540)

ALMAY STAY SMOOTH
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til STAY SMOOTH

(730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper;
parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske
oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann;
tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk;
hygieniske preparater for toalettbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201124 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19978475 (220) Inn dato: 1997.10.17

(540)

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

(730) Innehaver: Hachette Sverige HB, Saltmätargatan
7, S-113 59 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201125 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19979751 (220) Inn dato: 1997.11.21

(540)

(730) Innehaver: Storbukt Fiskeindustri AS, Postboks
143, 9751 Honningsvåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende), fiskeprodukter, fiskemat;
saltet, konservert og hermetisk fisk, fiskefileter; reker
(ikke levende), hummer (ikke levende), blåskjell (ikke
levende), matskjell (ikke levende), østers (ikke levende)
samt krabber og krepsdyr (ikke levende).

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201126 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199803231 (220) Inn dato: 1998.04.16

(540)

ZEPTER
(730) Innehaver: Fieldpoint BV, Leidseplein 29, NL-
1017 PS Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker; strass-smykker; edle stener; ur og
kronometriske instrumenter; deler og komponenter for
alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201127 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199805455 (220) Inn dato: 1998.06.22

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til OPPLEV

(730) Innehaver: Per Tomas Govertsen, Ållo 4, 4640
Søgne, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; bøker, reisehåndbøker, tidsskrifter, brosjyrer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av
fjernsynsprogrammer, fjernsynssendinger,
kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved
optisk fibernettverk, overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner, sending av radioprogrammer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; filmproduksjon, filmproduksjon på
videobånd, produksjon av fjernsyns- og radioprogram,
fjernsynsunderholdning, redigering av videobånd,
utgivelse av bøker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201128 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199808438 (220) Inn dato: 1998.09.21

(540)

SCANSOMMER
(730) Innehaver: dansommer A/S, Voldbjergvej 16, DK-
8240 Risskov, DK

(740,750) Fullmektig: Danske Feriehus v/Lise B. Haye,
Vellivn 27, 1358 Jar

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke;
formidling, reservering og utleie av og innkvartering i
hoteller, pensjonater, feriehus, ferieleir, turisthytter,
herberger, værelser og annen midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201129 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199810989 (220) Inn dato: 1998.11.27

(540)

ICA PROVKÖK
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til PROVKÖK

(730) Innehaver: ICA AB, S-170 85 Solna, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål.
KL. 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. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 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;
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salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
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. 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. 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); ubearbeidet
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, 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. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Testing av konsumentprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201130 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199811230 (220) Inn dato: 1998.12.04

(540)

AVANCE
(730) Innehaver: The Dow Chemical Co, P.O. Box
1967, Midland, MI 48640, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Plastskum for varmeisolasjon i bygninger og
konstruksjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201131 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199901462 (220) Inn dato: 1999.02.12

(540)

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

(730) Innehaver: Stiftelsen til fremme av norsk fotball,
Fjellveien 5, 1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere,  grammofonplater, CD-er
og kassetter; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
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; nåler av edelmetall.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser,  trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke  apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder,
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker.
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: Husholdings- 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); pokaler (ikke
av edelt metall);  flaskeåpnere.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser.

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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av  bedrifter; kontortjenester;
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester,  markedstudier
og -undersøkelser; spredning av reklameannonser;
utarbeidelse og utsendelse av reklametekster,
reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning
om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse
og om  forretningprofilering; rådgivning og formidling av
avtaler om anskaffelse og salg av varer.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansiell sponsorvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; juridiske tjenester; rådgivning
for og lisensiering av immateriell eiendomsrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201132 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199902456 (220) Inn dato: 1999.03.10

(540)

CARVER
(730) Innehaver: Carver Boat Corp, L.L.C., 100 South
Fifth Street, Suite 2500, Minneapolis, MN 55402, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.14 - 7/00

10

(111) Reg.nr.: 201133 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199902710 (220) Inn dato: 1999.03.16

(540)

AROMATONIC
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie snc,
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201134 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199902968 (220) Inn dato: 1999.03.22

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett 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. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201135 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199904251 (220) Inn dato: 1999.04.27

(540)

POPPING CANDY
(730) Innehaver: Zeta Espacial SA, Rubi (Barcelona),
ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Konditorvarer, konfektyrer og godter,
tyggegummi. Registreringen omfatter ikke is og iskrem.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201136 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199904395 (220) Inn dato: 1999.05.03

(540)

(730) Innehaver: New England Overshoe Co Inc,
Charlotte, VT, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201137 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905111 (220) Inn dato: 1999.05.27

(540)

MAWS
(730) Innehaver: Jackel International Ltd, Cramlington,
Northumberland, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater og
toalettartikler; tannpussemidler, hårlotions og -farger;
vaskemidler; parfymevarer; eteriske oljer; såper; vaske-
og rensemidler; talkumpudder; solbruningspreparater;
solbeskyttelsespreparater; aftersun-preparater.
KL. 10: Smokker for barn; flaskesmokker; tåtesmokker;
tåteflasker; hansker for medisinske formål;
svangerskapsbelter; inkontinenslaken; kirurgiske og
medisinske svamper; biteringer; biteringer og -rangler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201138 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905209 (220) Inn dato: 1999.05.28

(540)

(730) Innehaver: A/S Phønix Contractors, Vester Allé 1,
DK-6600 Vejen, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Rustbeskyttelses- og treimpregneringsmidler.
KL. 19: Asfalt, bek og tjære; bindemidler, bygnings- og
dekningsmateriale for bygging og vedlikehold av veier og
plasser; glidekanter for veier (ikke av metall); granulert
glass, plater og folier av syntetisk materiale for merking
av veier; veimerkingsanordninger (ikke av metall) unntatt
lysende og mekaniske).
KL. 37: Asfaltering og veidekking; bygging, reparasjon
og vedlikehold av veier og plasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

((111) Reg.nr.: 201140 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905309 (220) Inn dato: 1999.06.02

(540)

WEBMD
(730) Innehaver: WebMD Inc, Atlanta, GA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: On-line datatjenester, herunder fremskaffelse av
et vidt omfang av kilder og informasjon til deltakere
innen helsesektoren innenfor feltene kommunikasjon,
medisinsk informasjon, utdanning og forretningstjenester.

(300) Prioritet:
US, 1998.12.07, 75/600,348

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.14 - 7/00

12

(111) Reg.nr.: 201141 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905310 (220) Inn dato: 1999.06.02

(540)

WEBRN
(730) Innehaver: WebMD Inc, Atlanta, GA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: On-line datatjenester tilbudt via et globalt
datanettverk, herunder fremskaffelse av et vidt omfang av
kilder og informasjon til deltakere innen helsesektoren
innenfor feltene kommunikasjon, medisinsk informasjon,
utdanning og forretningstjenester.

(300) Prioritet:
US, 1999.03.02, 75/651,655

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201142 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905668 (220) Inn dato: 1999.06.09

(540)

(730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment
(also trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-1,
Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske brytere, elektriske reléer,
sikringsbrytere, effektstyringsanordninger,
strømlikerettere, elektriske kontakter, elektriske
strømsluttere, elektriske kondensatorer, elektriske
motstander, lokalbrytere, kraftfordelingsskap,
koblingstavler, elektriske sikringer, lynavledere,
elektriske transformatorer,
induksjonsspenningsregulatorer, roterende omformere,
tørrbatterier, våtbatterier, elektriske akkumulatorer og
batterier, fotoelektriske celler, elektriske ledninger,
elektriske kabler, fotografiutstyr og -instrumenter,
kinematografisk utstyr, optiske apparater og instrumenter,
telefonapparater, kommunikasjonsutstyr med
trådforbindelse, bærefrekvensapparater,
kringkastningsapparater, radiokommunikasjonsapparater,
radioapparater, telemetrifjernstyringsapparater,
lydfrekvensapparater, videofrekvensanordninger,
deltilbehør for elektriske kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, EP-grammofonplater, LP-grammofonplater,
innkodede magnetkort, innkodede magnetark, innkodede
magnetbånd, innkodede kompaktplater, metronomer,

skjermbokser for magnetplater, elektrostatiske
kopimaskiner, datamaskiner inkludert prosessorenheter,
programmerte elektroniske kretser, magnetplater,
magnetbånd, periferiutstyr for datamaskiner,
elektronmikroskoper, elektroniske bordkalkulatorer,
tekstbehandlere, fotofølsomme rør, vakuumrør,
likeretterrør, katodestrålerør, utladningsrør, termistorer,
dioder, transistorer, integrerte kretser, storskalaintegrerte
kretser, videospillemaskiner for kommersielle
anvendelser, maskiner og instrumenter for
fornøyelsesparker, spilleautomater, magnetkjerner,
motstandstråder, elektroder, eksponerte kinematografiske
filmer, eksponerte lysbildefilmer, transparenter,
lysbilderammer, ytelsesregistreringsapparater,
fotokopieringsapparater, manuelle regnemaskiner,
elektriske regnemaskiner, kontormaskiner for hullkort,
magnetiske plater, optiske plater, magnet-optiske plater,
CD-ROM, magnetplater, optiske plater, magnetisk-
optiske plater, CD-ROM, magnetbånd og digitale
videoplater (DVD ROM) inneholdende tidsskrifter,
bøker, aviser, kart, tegninger, bilder og litteral
informasjon, elektriske kretser, magnetplater, optiske
plater, magnetisk-optiske plater og CD-ROM,
magnetbåndinnkodende videospillprogrammer for
forretningsanvendelser, videospill med fjernsyn for
personlig anvendelse, elektriske kretser, magnetplater,
optiske plater, magnetisk-optiske plater, CD-ROM,
magnetbåndinnkodende videospillprogrammer for
personlig anvendelse, styringsanordninger, styrespaker,
hukommelseskort, volumstyringsanordninger, mus, deler,
tilbehør til videospill for personlig anvendelse.

(300) Prioritet:
JP, 1999.02.26, 11-17168

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201143 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905693 (220) Inn dato: 1999.06.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norway Seafoods ASA, Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
og skalldyr; ferdigretter av disse varer; konserverte,
tørkede, fryste og kokte frukter, poteter og grønnsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201144 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905706 (220) Inn dato: 1999.06.11

(540)

E-BOX
(730) Innehaver: E-track AS, 0351 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Containere (av metall), herunder frakt- og
reisecontainere.
KL. 18: Kofferter, herunder reisekofferter.
KL. 20: Containere (ikke av metall), herunder frakt- og
reisecontainere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201145 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199905743 (220) Inn dato: 1999.06.14

(540)

(730) Innehaver: Rune Øyen, Ammerudhellinga 40,
0959 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201146 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906017 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

ASHTON
(730) Innehaver: Holt’s Co, 12270 Townsend Road,
Philadelphia, PA 19154, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201147 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906195 (220) Inn dato: 1999.06.24

(540)

ALLCUNAL
(730) Innehaver: Allweiler AG, Allweilersrasse 1, D-
78315 Radolfzell, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og deres legering i ubehandlet og
delvis behandlet tilstand; ankere, ambolter, valsete og
støpte byggeelementer; kabler, liner, vaier og tråd (ikke
for elektriske formål); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall, smiegods, varer for maskinarbeide,
blikkenslaging, kjelsmier og VVS-installasjon; metallrør;
stålkuler; øvrige varer av uedelt metall.
KL. 7: Maskiner for transportteknikk og
verktøymaskiner; koplinger; hånd- og motordrevne
pumper, nemlig kolbepumper, skovlpumper, roterende
fortrengningspumper, sidekanalpumper,
sentrifugalpumper, varmeomvandlingspumper;
pumpeaggregater bestående av pumpe, drivmotor,
eventuelt fundament, koplinger, drivmekanismer og
styreelementer eller -apparater; pumpedeler for
ovennevnte varer, nemlig pumpehus, pumpeaksler, tann-
og drivhjul, styrehjul, skruespindler, lagere;
eksentersnekker, statorer; forbindelsesledd, leddaksler og
ledd-deler for eksentersnekkepumper; trykkventiler og
styreventiler for pumper; hydrauliske apparater og
maskiner; oljesugere; apparater for rengjøring av
slipekjølemidler.
KL. 11: Belysnings-, varme-, dampgenererings-, kjøle-,
tørke-, lufte-, klima- og luftbehandlingsanlegg;
væskelednings- og sanitæranlegg; hydrosykloner;
trykkøkningsapparater for vannlednings-, varme- og
varmeoverføringsanlegg; sikkerhetsventiler.

(300) Prioritet:
EM, 1999.02.25, 001088657

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201148 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906196 (220) Inn dato: 1999.06.24

(540)

RENATA GIBALDI
(730) Innehaver: Katag AG, Stralsunder Strasse 5, D-
33605 Bielefeld, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201149 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906199 (220) Inn dato: 1999.06.24

(540)

STACCATO
(730) Innehaver: Katag AG, Stralsunder Strasse 5, D-
33605 Bielefeld, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201150 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906265 (220) Inn dato: 1999.06.28

(540)

OLIFLUX
(730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New
Canaan, CT 06840, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Slaggkondisjoneringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201151 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906697 (220) Inn dato: 1999.07.07

(540)

OPERADOME
(730) Innehaver: Opera Software AS, Waldemar
Thranes gt. 86 B, 0175 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet blant annet
annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser,
publisering av reklametekster, utleie av reklameplass,
systematisering og innsamling av informasjon for bruk i
databaser, innsamling av annonser for bruk på websider.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet
informasjonsbyråer, Internett Portal tjenester,
dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon
og betalingsmidler, elektronisk postoverføring,
kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved
optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester,
satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon.
KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk
assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare,
konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer; individuell design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer, -websider, nettlesere og
nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201152 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906699 (220) Inn dato: 1999.07.07

(540)

OPERAHALL
(730) Innehaver: Opera Software AS, Waldemar
Thranes gt. 86 B, 0175 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet blant annet
annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser,
publisering av reklametekster, utleie av reklameplass,
systematisering og innsamling av informasjon for bruk i
databaser, innsamling av annonser for bruk på websider.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet
informasjonsbyråer, Internett Portal tjenester,
dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon
og betalingsmidler, elektronisk postoverføring,
kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved
optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester,
satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon.
KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk
assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare,
konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer; individuell design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer, -websider, nettlesere og
nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201153 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199906803 (220) Inn dato: 1999.07.12

(540)

MCOM
(730) Innehaver: Media Components Mcom AS, 1.
Industrivei 4, 0668 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kabler, kontakter for telefon og datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201154 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907158 (220) Inn dato: 1999.07.19

(540)

(730) Innehaver: Domaine Boyar AD, 84 Slavianska
Str., 2230 Kostinbrod, BG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin og alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201155 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907461 (220) Inn dato: 1999.07.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Liv og lære AS, c/o Harald Innbjør,
Blekebakken 2a, 5018 Bergen, NO

(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: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201156 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907490 (220) Inn dato: 1999.03.19

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til MODENA

(730) Innehaver: Ferrari SpA, Via Emilia Est 1163, I-
41100 Modena, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Automobiler og konstruksjonsdeler derav.

(300) Prioritet:
IT, 1999.03.01, TO99C000689

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201157 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907679 (220) Inn dato: 1999.07.30

(540)

(730) Innehaver: Modern Times Group MTG AB, Box
2094, S-103 13 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og periferiutstyr for datamaskiner;
magnetiske og optiske datamedia; innregistrerte
dataprogrammer; telefaksapparater; grensesnittenheter for
datamaskiner.
KL. 16: Trykksaker, bøker og håndbøker, skrivesaker og
papirvarer, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, radio- og
fjernsynsreklamevirksomhet, produksjon av radio- og
fjernsynsreklame.
KL. 38: Data assistert overføring av beskjeder og bilder;
kommunikasjon og kommunikasjonstjenester via
dataterminaler, elektronisk post, informasjon om
telekommunikasjon; overføring av beskjeder; utleie av
apparater for overføring av beskjeder; radio- og
fjernsynssendinger.
KL. 41: Arrangering og ledelse av konferanser;
underholdningstjenester såsom utleie av videofilmer;
informasjon om fornøyelses- og underholdningstjenester;
utdannelses- og undervisningstjenester; utgivelse av
bøker, dokumenter og tekster (andre enn reklametekster)
og dataspill; produksjon av radio- og
fjernsynsprogrammer.
KL. 42: Programmering for datamaskiner og
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
innvilging av tilgangstid til databaser og leasing av
tilgangstid til databaser; utleie av dataspill.

(300) Prioritet:
EM, 1999.07.14, 001240860

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201158 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907881 (220) Inn dato: 1999.08.04

(540)

(730) Innehaver: L’Oreal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampoer; gels, sprayer, skum og balsam for
hårfrisering og hårfrisering; hårlakker; hårfargings- og
håravfargingspreparater; permanentpreparater for
ondulering og krølling av håret.
KL. 42: Frisørsalonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201159 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907893 (220) Inn dato: 1999.08.05

(540)

(730) Innehaver: Chr. Mobech AS, Postboks 8854, 0028
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201160 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907895 (220) Inn dato: 1999.08.05

(540)

FLASHLINK
(730) Innehaver: Network Optronics AS, Postboks
1020, 3204 Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og optiske apparater og instrumenter;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd,
bilder og telekommunikasjonssignaler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201161 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907899 (220) Inn dato: 1999.08.05

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Trysilfjellet AS, 2420 Trysil, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201162 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907983 (220) Inn dato: 1999.08.10

(540)

YOCOAIR
(730) Innehaver: Sanodor AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Luktfjerningsmidler for personlig bruk.
KL. 5: Luktfjerningsmidler, ikke for personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201163 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199907997 (220) Inn dato: 1999.08.11

(540)

ILCR
(730) Innehaver: Teles AG Informationstechnologien,
Dovestrasse 2-4, D-10587 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer og data innregistrert på
databærere, computerprogramvare, computerprogramvare
for telekommunikasjon og overføring av informasjon på
digital form (data); videokonferansesystemer og -anlegg
hovedsakelig bestående av kommunikasjonsprotokoller,
programvare og apparater for overføring av lyd-, bilde-
og/eller multimediadata såvel som programvare og
apparater for innregistrering og/eller uttak av lyd- og/eller
bildedata; multimediaapparater og deres bestanddeler;
apparater og programvare for video på forespørsel;
datorisert veivalgsinnretning for overføring av digitale
data i et telekommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjonsanlegg; formidlingsstasjoner for
offentlige og private digital- og analognett; omkoblere for
offentlige og private og digital- og analognett for
kommunikasjon; digitalt telekommunikasjonsnettverk;
datorisert netthåndteringssystem for telekommunikasjon;
telekommunikasjonsapparater,
telekommunikasjonsapparater i form av ISDN-terminaler
og ISDN-telefonanlegg; ISDN-
telekommunikasjonsbokser; ISDN-kort, ISDN-kort for
computere av typen PC; PC-kort; PCMCIA-kort
(utvidelseskort for små bærbare computere); apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder
og/eller data; magnetiske databærere; digitale data
bærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner,
mikrocomputere og deres periferapparater,
bildeskjermenheter, modulater/demodulatorer (modemer),
skrivere, eksterne lagringsenheter; mikroprosessorer og
andre elektroniske byggeelementer for computere;
portinnretninger; apparater og instrumenter for
telekommunikasjonsteknikk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; formidling av
ISDN-tjenester; nyhetsformidling nemlig drift av
elektroniske regnesentra, av elektroniske
postbokssystemer og av regneknutepunkter for
formidling av elektronisk overføring av data; tjenester for
linjetilgang og tjenester i forbindelse med et globalt
telekommunikasjonsnettverk, nemlig formidling av
registre, regnskap, avregning, protokollkonvertering,
tilgang til adgangspunkter og klargjøring av
nettverkinfrastruktur for overføring av lyd, bilder og/eller
data.
KL. 42: EDB-programmering; ingeniørvirksomhet
(ekspertise) innenfor området computervitenskap og
maskinell informasjonsbehandling;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
testing av vareprøver innen området EDB-systemer,
EDB-apparater og EDB-programmer; utvikling og

prøving av elektroniske kommunikasjons-, tekst- og
informasjonsbearbeidingssystemer.

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.22, 399 09 953.0/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201164 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908172 (220) Inn dato: 1999.08.12

(540)

XTAINMENT
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225,
Epplestrasse, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinlesbare databærere for lagring av data og
dataprogrammer; magnetbånd, disketter, CD-ROM.
KL. 16: Trykksaker, bøker, brosjyrer, håndbøker.
KL. 41: Organisering og ledelse av utdannelse,
seminarer, undervisning-, oppdragelses-, opplærings-, og
informasjonstilstellinger.

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.12, 399 07 957.2/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201165 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908173 (220) Inn dato: 1999.08.12

(540)

 X-TAINMENT
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225,
Epplestrasse, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinlesbare databærere for lagring av data og
dataprogrammer; magnetbånd, disketter, CD-ROM.
KL. 16: Trykksaker, bøker, brosjyrer, håndbøker.
KL. 41: Organisering og ledelse av utdannelse,
seminarer, undervisning-, oppdragelses-, opplærings-, og
informasjonstilstellinger.

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.12, 399 07 958.0/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201166 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908723 (220) Inn dato: 1999.08.25

(540)

(730) Innehaver: Daihatsu Motor Co Ltd, 1-1, Daihatsu-
cho, Ikeda, Osaka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Automobiler, motorer og maskiner for
automobiler; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør
til alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201167 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908736 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Kolbjørn Flomstad, Bakkeveien 25,
9511 Alta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Sportslige aktiviteter, sykkelritt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201168 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908767 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

VIEWKEEPERS
(730) Innehaver: Eye Pro Inc, Fort Wayne, IN 46845,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttere for øynene, nemlig solskjermer til
engangsbruk i naturlig sollys og i solstudioer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201169 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908768 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

SOLAR SEALS
(730) Innehaver: Eye Pro Inc, Fort Wayne, IN 46845,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttere for øynene, nemlig solskjermer til
engangsbruk i naturlig sollys og i solstudioer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201170 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908776 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

POZIGRAM
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, 307 East McCarty
Street, Indianapolis, IN 46206, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201171 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199908840 (220) Inn dato: 1999.09.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Firesafe AS, Postboks 6411 Etterstad,
0605 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Brannklassifisert inspeksjonsluke bestående av
ramme og dørblad av stål, som er fylt med henholdsvis
brannklassifisert gipsmasse og brannklassifisert hard
plate.
KL. 17: Fugelist bestående av brannhemmende
skumgummi, belagt med sterkt svellende laminat.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201172 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909259 (220) Inn dato: 1999.09.09

(540)

(730) Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS,
Bjørnstjerne Bjørnsonspl. 1, 0340 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet.
KL. 38: Radio- og fjernsynssendinger;
informasjonsbyråer (nyheter).
KL. 41: Produksjon og utleie av radio- og
fjernsynsprogrammer; underholdningsvirksomhet,
herunder radio- og fjernsynsunderholdning;
underholdningsinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201173 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909260 (220) Inn dato: 1999.09.09

(540)

(730) Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS,
Bjørnstjerne Bjørnsonspl. 1, 0340 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet.
KL. 38: Radio- og fjernsynssendinger;
informasjonsbyråer (nyheter).
KL. 41: Produksjon og utleie av radio- og
fjernsynsprogrammer; underholdningsvirksomhet,
herunder radio- og fjernsynsunderholdning;
underholdningsinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201174 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909314 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

FLIX
(730) Innehaver: AB Sjöbo Bruk, Södergatan 7, S-275
21 Sjöbo, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Vannlås, gulvsluker og avløpsrør av metall.
KL. 19: Avløpsrør og gulvsluker ikke av metall.
KL. 20: Vannlås av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201175 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909493 (220) Inn dato: 1999.09.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Karbonbasert masse for fremstilling av
karbonelektroder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201176 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909531 (220) Inn dato: 1999.09.20

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester, inkludert finansiering av
motorkjøretøyer og andre varer, tjenester i forbindelse
med pant, lån og kreditt, elektroniske
kapitaloverføringstjenester, kredit- og debetkorttjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201177 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909567 (220) Inn dato: 1999.09.21

(540)

NEXES
(730) Innehaver: Baker Hughes Inc, 3900 Essex Lane,
Suite 1200, Houston, TX 77027, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske sammensetninger, nemlig
tilsetningsstoffer for bruk i boring og komplettering,
herunder kompletteringsvæsker, boreslam, borevæsker og
borefluider, for bruk i boring, komplettering og
overhaling av underjordiske olje- og gassbrønner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201178 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909783 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

ANTHOLOGY
(730) Innehaver: Stimson Lane Ltd, Woodinville, WA,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201179 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909787 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

THERMAL PRO
(730) Innehaver: AES Properties Corp, P.O. Box 5787,
Burlington, VT 05402-5787, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler i metervare til bruk ved fremstilling av
klær, fottøy og hjemmeinnredning.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201180 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909788 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

WINDPRO
(730) Innehaver: AES Properties Corp, P.O. Box 5787,
Burlington, VT 05402-5787, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler i metervare til bruk ved fremstilling av
klær og fottøy.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201181 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909789 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider; insulin, insulinampuller.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
sprøyte; insulinpenner; insulinpenner inneholdende
insulin; medisinske apparater, innretninger og
instrumenter inneholdende insulin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201182 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909795 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

(730) Innehaver: Ocean Futures Society Inc, Santa
Barbara, CA 93101, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software og computer hardware;
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. 12: Båter; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på
land, i luften eller i vannet.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201183 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909812 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

(730) Innehaver: Action Interactive Inc, Phoenix, AZ
85040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet og
salgsfremmende virksomhet samt informasjonstjenester
relatert dertil; bedriftsopplysninger; alt skaffet til veie on-
line fra en computer database eller fra det globale
datanettverk; innsamling av avertissementer til bruk som
nettsider på det globale datanettverk; anskaffelse av data,
informasjon eller bilder, alt on-line fra en database eller
det globale datanettverk; utsendelse av reklamemateriell i
form av kataloger, trykte publikasjoner eller ved hjelp av
elektroniske midler.
KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
underholdning, sport, rekreasjon, teater, fjernsyn og
nyheter, elektroniske spill og konkurranser alle skaffet til
veie on-line fra computer databaser eller nettsteder på det
globale datanettverk; reserverings- og booking- og
billettjenester; informasjon, rådgivnings- og
konsultasjonstjenester alle relatert til ovennevnte
tjenester; fremskaffelse av underholdnings- og
sportsbegivenheter ved hjelp av en global datamaskin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201184 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909813 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

(730) Innehaver: Action Interactive Inc, Phoenix, AZ
85040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet og
salgsfremmende virksomhet samt informasjonstjenester
relatert dertil; bedriftsopplysninger; alt skaffet til veie on-
line fra en computer database eller fra det globale
datanettverk; innsamling av avertissementer til bruk som
nettsider på det globale datanettverk; anskaffelse av data,
informasjon eller bilder, alt on-line fra en database eller
det globale datanettverk; utsendelse av reklamemateriell i
form av kataloger, trykte publikasjoner eller ved hjelp av
elektroniske midler.
KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
underholdning, sport, rekreasjon, teater, fjernsyn og
nyheter, elektroniske spill og konkurranser alle skaffet til
veie on-line fra computer databaser eller nettsteder på det
globale datanettverk; reserverings- og booking- og
billettjenester; informasjon, rådgivnings- og
konsultasjonstjenester alle relatert til ovennevnte
tjenester; fremskaffelse av underholdnings- og
sportsbegivenheter ved hjelp av en global datamaskin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201185 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909814 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

GORACING.COM
(730) Innehaver: Action Interactive Inc, Phoenix, AZ
85040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet og
salgsfremmende virksomhet samt informasjonstjenester
relatert dertil; bedriftsopplysninger; alt skaffet til veie on-
line fra en computer database eller fra det globale
datanettverk; innsamling av avertissementer til bruk som
nettsider på det globale datanettverk; anskaffelse av data,
informasjon eller bilder, alt on-line fra en database eller
det globale datanettverk; utsendelse av reklamemateriell i
form av kataloger, trykte publikasjoner eller ved hjelp av
elektroniske midler.
KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
underholdning, sport, rekreasjon, teater, fjernsyn og
nyheter, elektroniske spill og konkurranser alle skaffet til
veie on-line fra computer databaser eller nettsteder på det
globale datanettverk; reserverings- og booking- og
billettjenester; informasjon, rådgivnings- og
konsultasjonstjenester alle relatert til ovennevnte
tjenester; fremskaffelse av underholdnings- og
sportsbegivenheter ved hjelp av en global datamaskin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201186 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199909815 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

SPEEDMALL.COM
(730) Innehaver: Action Interactive Inc, Phoenix, AZ
85040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet og
salgsfremmende virksomhet samt informasjonstjenester
relatert dertil; bedriftsopplysninger; alt skaffet til veie on-
line fra en computer database eller fra det globale
datanettverk; innsamling av avertissementer til bruk som
nettsider på det globale datanettverk; anskaffelse av data,
informasjon eller bilder, alt on-line fra en database eller
det globale datanettverk; utsendelse av reklamemateriell i
form av kataloger, trykte publikasjoner eller ved hjelp av
elektroniske midler.
KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
underholdning, sport, rekreasjon, teater, fjernsyn og
nyheter, elektroniske spill og konkurranser alle skaffet til
veie on-line fra computer databaser eller nettsteder på det
globale datanettverk; reserverings- og booking- og
billettjenester; informasjon, rådgivnings- og
konsultasjonstjenester alle relatert til ovennevnte
tjenester; fremskaffelse av underholdnings- og
sportsbegivenheter ved hjelp av en global datamaskin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201187 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199910546 (220) Inn dato: 1999.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsnettverk for overføring av tele
og data via datamaskiner og terminalapparater tilknyttet
til slike nettverk; interne datanettverk for
informasjonsoverføring; anordninger for overføring
mellom datamaskiner og/eller datamaskiner og terminaler
i nevnte datanettverk samt i nevnte datanettverk og deler
av slike anordninger.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, inklusiv lokale og
internasjonale telekommunikasjonstjenester utført ved
anvendelse av telefon- og datautstyr for overføring av
data, tale og bilder; tele- og datakommunikasjon, også
on-line og kommunikasjoner gjennom globale nettverk,
tjenester vedrørende adkomst til datanettverk og lokale
nettverk; tilknytningstjenester på datanettverk;
oversendelse av informasjon over interne og/eller
eksterne datanettverk; faste og leide forbindelser eller
telenettverk; elektronisk post.
KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale
nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre
data- og telekommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
SE, 1999.04.21, 99-3067

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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(111) Reg.nr.: 201188 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 199910647 (220) Inn dato: 1999.10.18

(540)

SOFINA
(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91329-1789, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig et leptinprodukt
for bruk i modulering av vekttap, regulering av
forplantningsfunksjoner og til fremme av sårleging samt
for bruk ved behandling av fedme, diabetes, høyt
blodtrykk, dyslipidemi og kardiovaskulære sykdommer
og ufruktbarhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14

(111) Reg.nr.: 201189 (151) Reg.dato: 2000.01.21

(210) Søk.nr.: 19968347 (220) Inn dato: 1996.12.27

(540)

PREDIKTOR
(730) Innehaver: Prediktor AS, 1600 Fredrikstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig forskning; EDB-programmering;
tjenester i forbindelse med prosjektering/engineering,
reguleringsteknikk, automasjon, dynamisk simulering,
instrumenteringsteknikk og kraftelektronikk;
programmering og software utvikling og
prosessoptimalisering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.14
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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.: R365043
(151) Int. reg. dato: 1989.12.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.14

(540)

VELEMINT
(730) Innehaver: Ragolds Süsswaren GmbH + Co, 60,
Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Sweets, chocolate, glucose, all these products
made with mint.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 480577
(151) Int. reg. dato: 1983.06.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.09.08

(540)

MEM-O-MATIC
(730) Innehaver: Mem-O-Matic GmbH II Entwicklungs-
und Produktionsgesellschaft, 5, Eichenweg, D-23 829
Wittenborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical, accoustic and electric apparatus, meters,
signalling and monitoring apparatus; indicator and
inspection boards, particularly luminous or mechanical;
inspection mark distributors.
KL. 16:  Control, waiting and changing room marks,
particularly in paper or cardboard; tickets; labels, i.e.
adhesive, removable, printed and stamped labels (not
included in other classes); indicator and inspection
boards.

Gazette nr.: 19/99
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(111) Int. reg. nr.: 484642
(151) Int. reg. dato: 1984.03.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.08.31

(540)

(730) Innehaver: Compagnie Financière Sarbec SA,
Zone Industrielle de Tourcoing Nord, Rue de Reckem,
F-59 960 Neuville-en-Ferrain, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Non-pharmaceutical beauty products.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 582772
(151) Int. reg. dato: 1992.03.05
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.08.30

(540)

NICOPATCH
(730) Innehaver: Pierre Fabre Santé SA, 45, place Abel
Gance, F-92 100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and parapharmaceutical products;
sanitary goods; dietetic products for tobacco withdrawal.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 622932
(151) Int. reg. dato: 1994.07.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.12.10

(540)

EXFOLIAC
(730) Innehaver: Lipha SA, 37 rue Saint-Romain, F-
69008 Lyon, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cosmetics for treating acne-prone skin.
KL. 5: Pharmaceuticals for treating acne-prone skin.

Gazette nr.: 8/99

(111) Int. reg. nr.: 631215
(151) Int. reg. dato: 1994.11.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 1996.11.11

(540)

SATA
(730) Innehaver: Sata-Farbspritztechnik GmbH & Co,
20, Domertalstrasse, D-70 806 Kornwestheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Pressure containers of metal for paints.
KL. 7: Apparatus and machines for projecting and/or
spraying liquids and paints; oil and water separators.
KL. 16: Paint materials.

Gazette nr.: 2/97
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(111) Int. reg. nr.: 658122
(151) Int. reg. dato: 1996.06.03

(540)

CALIFORNIA
KLEINDIENST

(730) Innehaver: California Kleindienst
Autowaschtechnik GmbH, 8, Argonstrasse, D-86153
Augsburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Washing, cleaning and polishing systems and
parts thereof, in particular for motor vehicles.
KL. 11: Water pipe systems.
KL. 37: Washing, cleaning and polishing of motor
vehicles.

Gazette nr.: 10/96

(300) Prioritet:
DE, 1995.12.13, 395 50 751

(111) Int. reg. nr.: 665035
(151) Int. reg. dato: 1996.09.23

(540)

BCS
(526) Unntaksanmerkning: The registration does not
include blood cell separators

(730) Innehaver: Behring Diagnostics GmbH, Postfach
11 49, D-35041 Marburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparatus for use in medical and veterinary
analysis. The registration does not include blood cell
separators.

Gazette nr.: 5/98

(111) Int. reg. nr.: 672452
(151) Int. reg. dato: 1997.04.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.02.17

(540)

CYTOM
(730) Innehaver: Biofarma SA, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

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

Gazette nr.: 7/99

(111) Int. reg. nr.: 677365
(151) Int. reg. dato: 1997.06.17

(540)

CONTINA
(730) Innehaver: Rosy B. Versand GmbH, 1, In der
Wasserwiese, D-82481 Mittenwald, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Incontinence articles, namely napkins; inconti-
nence pants; incontinence articles, namely liners for
incontinent people.
KL. 10: Incontinence articles, namely waterproof sheets
and pads for incontinent people; bed linen for incontinent
people.

Gazette nr.: 16/97
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(111) Int. reg. nr.: 685962
(151) Int. reg. dato: 1998.01.20

(540)

(730) Innehaver: Femilet A/S, Tulstrupvej 13, DK-7430
Ikast, DK

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

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

Gazette nr.: 2/98

(300) Prioritet:
DK, 1997.08.22, VA 04.136 1997

(111) Int. reg. nr.: 686285
(151) Int. reg. dato: 1997.12.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.02.23

(540)

BBB
(730) Innehaver: Augusta Benelux BV, 46,
Rooseveltstraat, NL-2321 BM Leiden, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Cycling helmets, cycling goggles, computers for
bicycles and other such accessories for bicycles, not
included in other classes.
KL. 12: Bicycle parts and accessories not included in
other classes, such as elastic luggage straps for luggage
and bags.
KL. 25: Cycling clothing and footwear and other such
wearing accessories not included in other classes.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 693498
(151) Int. reg. dato: 1998.05.11

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
FR, 1997.12.17, 97 709 675
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(111) Int. reg. nr.: 693695
(151) Int. reg. dato: 1998.05.11

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygienic purposes.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
FR, 1997.12.17, 97 709 674

(111) Int. reg. nr.: 697463
(151) Int. reg. dato: 1998.05.12

(540)

M2S
(730) Innehaver: Schweizer Electronic M2S AG, 20a,
Enikerweg, CH-6330 Cham, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical and electronic (included in this class),
optical, acoustic and automatic signalling, monitoring
(inspection) and warning systems, apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data and sound; data processing equipment, data
processing equipment (hardware) and computer software
as well as peripheral apparatus and equipment; compo-
nents, spare parts and accessories such as cables and
connections for all the aforesaid goods. All said goods in

the field of monitoring systems for traffic networks,
alarm systems as well as warning systems for traffic
networks including railways and railway construction
sites.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; instructional or
teaching material (except apparatus). All said goods in
the field of monitoring systems for traffic networks,
alarm systems as well as warning systems for traffic
networks including railways and railway construction
sites.
KL. 36: Leasing of protection, monitoring (inspection)
and warning systems, apparatus and instruments for
safety on construction sites. All said services in the field
of monitoring systems for traffic networks, alarm systems
as well as warning systems for traffic networks including
railways and railway construction sites.
KL. 37: Services relating to construction and repair
work, in particular electrical installation work, building
works, public works, civil engineering works, installation
and erection of safety installations and apparatus, of radio
communication and telecommunication installations,
installation of land cables; mounting and dismantling of
protection, monitoring (inspection) and warning systems,
apparatus and instruments for safety on construction
sites; servicing, maintenance and repair of protection,
monitoring and warning apparatus and instruments. All
said services in the field of monitoring systems for traffic
networks, alarm systems as well as warning systems for
traffic networks including railways and railway construc-
tion sites.
KL. 41: Services pertaining to training and teaching;
correspondence courses; continuing education; produc-
tion and presentation of films and videos; publication of
books, pamphlets and training material. All said services
in the field of monitoring systems for traffic networks,
alarm systems as well as warning systems for traffic
networks including railways and railway construction
sites.
KL. 42: Engineering services relating to construction
planning and consultancy, in particular expert evaluations
of safety matters, technical consultancy, drawing up of
projects, and concept planning and elaboration for safety;
coordination of work and work procedures for construc-
tion site installations and workers; surveillance and
monitoring of persons and of protection, monitoring and
warning apparatus and instruments; rental of worksite
safety protection, monitoring and warning installations,
apparatus and instruments; inspection and control of
protection, monitoring and warning apparatus and
instruments; transfer of technical know-how
(franchising), including industrial property licensing. All
said services in the field of monitoring systems for traffic
networks, alarm systems as well as warning systems for
traffic networks including railways and railway construc-
tion sites.

Gazette nr.: 7/99

(300) Prioritet:
CH, 1997.11.12, 451538
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(111) Int. reg. nr.: 697485
(151) Int. reg. dato: 1998.06.05

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text DESIGN WARE is
excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Sigel GmbH + Co, 10, Bäumenheimer
Strasse, D-86690 Mertingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer programs stored on data
media; data media.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class); printed matter, forms,
jackets for papers, envelopes for stationery purposes,
albums, stickers, transfer sheets, graphic representations,
tickets, entry cards, greeting cards, calendars, bookbind-
ing material, adhesives for stationery or household
purposes; office requisites (except furniture).
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 17/98

(300) Prioritet:
DE, 1997.12.12, 397 59 675

(111) Int. reg. nr.: 698951
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 25/99



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 2000.02.14 - 7/00

34

(111) Int. reg. nr.: 698952
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 698964
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 25/99
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(111) Int. reg. nr.: 698968
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 698969
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 25/99
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(111) Int. reg. nr.: 699009
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 16/99

(111) Int. reg. nr.: 699010
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 16/99
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(111) Int. reg. nr.: 699011
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching products and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scale-removing
preparations for household purposes.
KL. 5: Disinfectants for hygiene purposes.

Gazette nr.: 16/99

(111) Int. reg. nr.: 700785
(151) Int. reg. dato: 1998.08.13

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
descaling agents; water softeners.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; detergents, decalifying and descaling
preparations; laundry additives.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
GB, 1998.02.16, 2158351

(111) Int. reg. nr.: 701493
(151) Int. reg. dato: 1998.09.02

(540)

PROCORALAN
(730) Innehaver: Biofarma SA, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Cardiovascular products.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
FR, 1998.07.31, 98 744 257
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(111) Int. reg. nr.: 701680
(151) Int. reg. dato: 1998.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The text
OCEANSEAFOOD is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Ocean Seafood A/S, Slotspladsen 2,
DK-9000 Aalborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fish, shrimps, shellfish, the aforementioned
goods not alive.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 704132
(151) Int. reg. dato: 1998.12.02

(540)

(730) Innehaver: Francis Dreyfus Music, rue de Tilsitt
18, F-75017 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks, audio and video cassettes,
compact disks (audio and video).
KL. 16: Printed matter, record covers, posters.
KL. 41: Book and magazine publishing; entertainment,
shows; phonographic publishing services; agencies for
artists; rental of sound and audiovisual recordings, all
said goods and services relating to jazz.

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
FR, 1998.07.02, 98 739983
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(111) Int. reg. nr.: 704677
(151) Int. reg. dato: 1998.11.26

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Parfums Givenchy, 77 rue Anatole
France, F-92300 Lavallois Perret, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; milks, lotions,
creams, emulsions, gels for the face and body; lipsticks,
lip gloss, nail varnish, foundation, coloured creams,
mascara, eyeshadow, make-up, cosmetic pencils, powders
for make-up, make-up removing products in the form of
lotions, milks, creams, gels; cosmetic bath preparations in
the form of creams, milks, lotions, gels, oils (nonmedical
use), bath salts; talcum powder for toilet use, perfumed
powders; deodorants for personal use; pre-shave lotions,
after-shave lotions, shaving creams, gels and foams; hair
products, namely hairsprays, gels, creams, balms
(nonmedical use), mousses and shampoos.

Gazette nr.: 1/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.06.04, 98 735 399

(111) Int. reg. nr.: 705873
(151) Int. reg. dato: 1998.12.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.
KL. 24: Filter materials, laminates, non-woven textile
fabrics, included in this class.

Gazette nr.: 2/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.06.03, 398 31 062

(111) Int. reg. nr.: 707035
(151) Int. reg. dato: 1999.01.27

(540)

(730) Innehaver: Finncarriers OY AB, Pl 197, SF-00181
Helsinki, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 39: Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet:
FI, 1999.01.15, T199900124
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(111) Int. reg. nr.: 707267
(151) Int. reg. dato: 1998.10.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical preparations for industrial purposes.
KL. 3: Cleaning preparations for plastics and weld joints,
cleaning preparations for industrial purposes.

Gazette nr.: 4/99

(111) Int. reg. nr.: 708433
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water, crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.14, 398 58 931
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(111) Int. reg. nr.: 708434
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water, crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.14, 398 58 930

(111) Int. reg. nr.: 708442
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.14, 398 58 929
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(111) Int. reg. nr.: 708467
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.22, 398 60 821

(111) Int. reg. nr.: 708468
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.22, 398 60 822



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 2000.02.14 - 7/00

43

(111) Int. reg. nr.: 708469
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.22, 398 60 824

(111) Int. reg. nr.: 708470
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing agents.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.22, 398 60 825
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(111) Int. reg. nr.: 708990
(151) Int. reg. dato: 1999.01.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: In vitro diagnostic agents for medical use.
KL. 10: Carriers for in vitro diagnostic tests for medical
use.
KL. 42: Medical and health consultation.

Gazette nr.: 6/99

(111) Int. reg. nr.: 711395
(151) Int. reg. dato: 1998.12.16

(540)

LIQUISYSTEMS
(730) Innehaver: Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher,
CH-8606 Greifensee, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Pipetting installations and equipment as well as
accessories thereof, in particular pipettes, pipette tips,
holders, boxes, pipette stands, wall brackets; calibration
apparatus for pipetting installations and equipment;
compact disks (CD), computer software.
KL. 16: Specialized literature, printed matter, teaching
materials (except apparatus).
KL. 37: Repair, recalibration and recertification (mainte-
nance) of pipettes.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.09.07, 398 51 105

(111) Int. reg. nr.: 711879
(151) Int. reg. dato: 1999.04.22

(540)

(730) Innehaver: Stens Choklad AB, Box 129, S-644 22
Torshälla, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Chocolate, including crushed nougat; caramels
including fudge; fondants (confectionery); cocoa
products.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
SE, 1998.12.09, 98-09223

(111) Int. reg. nr.: 711883
(151) Int. reg. dato: 1999.04.28

(540)

(730) Innehaver: Finndomo OY, SF-74300 Sonkajärvi,
FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings, including prefabricated buildings
of all kinds.
KL. 37: Building construction; repair; installation
services.
KL. 42: Design and planning of buildings and construc-
tion elements.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
FI, 1999.04.22, T199901282



NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer 2000.02.14 - 7/00

45

(111) Int. reg. nr.: 711886
(151) Int. reg. dato: 1999.04.23

(540)

ZOOGO PREMIUM
(730) Innehaver: Kerox OY, Hakalahdentie 17, SF-
70460 Kuopio, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Cat litters.

Gazette nr.: 10/99

(111) Int. reg. nr.: 711889
(151) Int. reg. dato: 1999.04.30

(540)

TELIA SITECALL
(730) Innehaver: Telia AB, Vitsandsgatan 9, S-123 86
Farsta, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Recorded computer software, magnetic and
optical data media, modems, peripherals for computers.
KL. 38: Telecommunication and data communication;
information related to telecommunication and data
communication.
KL. 42: Computer programming, maintenance and
updating of computer software; consultation in the field
of computer hardware.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
SE, 1998.11.10, 98-08230

(111) Int. reg. nr.: 712187
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses; scale
removing preparations.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.22, 398 60 820.2/42
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(111) Int. reg. nr.: 712257
(151) Int. reg. dato: 1999.04.14

(540)

WESTIFORM
(730) Innehaver: Westiform Holding AG,
Freiburgstrasse 596, CH-3172 Niederwangen b. Bern,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal;
metallic materials for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes of metal; safes; metal products
included in this class; ores.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; appara-
tus 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 equipment; fire
extinguishers.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generat-
ing, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
KL. 20: Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods, included in this class, made of wood,
cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whale-
bone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials, or of plastics.
KL. 35: Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
KL. 37: Construction; repair; installation services.
KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.11.27, 460431

(111) Int. reg. nr.: 712281
(151) Int. reg. dato: 1998.08.19

(540)

HR 120 AERO
(730) Innehaver: Hörmann KG Dissen, 1,
Industriestrasse, D-49201 Dissen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Shutter-type doors, in which the rolling armor
includes panels having air passage openings resembling a
perforated plate, consisting predominantly of metallic
materials.
KL. 19: Shutter-type doors, in which the rolling armor
includes panels having air passage openings resembling a
perforated plate, consisting predominantly of non-
metallic materials.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.02.20, 398 09 458
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(111) Int. reg. nr.: 712910
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemical products for industrial purposes.
KL. 3: Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, synthetics, stone, porcelain, and textiles.
KL. 21: Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.20, 399 02 754

(111) Int. reg. nr.: 713467
(151) Int. reg. dato: 1999.04.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Toyota Motor Europe Marketing &
Engineering NV, 60, Bourgetlaan, B-1140 Bruxelles, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Alternators, starters and exhaust systems for
engines.
KL. 9: Batteries.
KL. 12: Transmission couplings and belts for vehicles;
brake discs and linings for vehicles; wiper blade rubbers;
windscreen wipers; gearboxes for land vehicles.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.10.21, 639907

(111) Int. reg. nr.: 713491
(151) Int. reg. dato: 1999.04.26

(540)

(730) Innehaver: Optimum SA, Route de Condom, F-
47520 Le Passage, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Front panels for cupboards, sliding, mirror-
fronted panels, folding panels, hinged panels, built-to-
order or of standard size panels, interior furnishings for
cupboards.

Gazette nr.: 12/99
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(111) Int. reg. nr.: 713806
(151) Int. reg. dato: 1999.04.14

(540)

AVSCAN
(730) Innehaver: H + BEDV Datentechnik GmbH, 21,
Lindauer Strasse, D-88069 Tettnang, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing programs, data processing
equipment.
KL. 42: Development of data processing programs.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 713865
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

STARDRIVE
(730) Innehaver: Synthes AG Chur, Grabenstrasse 15,
CH-7002 Chur, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical implants, in particular bone screws;
manual surgical instruments, especially screwdrivers for
bone screws.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 714355
(151) Int. reg. dato: 1999.05.21

(540)

PROTENNA
(730) Innehaver: Samlex Europe BV, 15, Aris van
Broekweg, NL-1507 BA Zaandam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metal fastening materials included in this class,
also to be used for the fastening of antennas.
KL. 9: Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound; measuring apparatus and instruments,
electric apparatus and instruments not included in other
classes; antennas and parts and fitting for the above-
mentioned goods, included in this class; electric cables,
connecting cables, electric connection terminals; recep-
tion and transmission equipment; telephone and telecom-
munication equipment.
KL. 20: Fastening materials, not of metal, included in
this class, also to be used for the fastening of antennas.

Gazette nr.: 22/99

(111) Int. reg. nr.: 714728
(151) Int. reg. dato: 1999.05.27

(540)

SOLID BASE
(730) Innehaver: Sconfi Trade AB, Tallkrogsvägen 8, S-
122 63 Enskede, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Entertainment; publication of texts (other than
publicity texts); author services on other persons behalf,
recording studio services, film production, videotape film
production, entertainer services, orchestra services.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.05.06, 99-03567

(111) Int. reg. nr.: 714921
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

(730) Innehaver: Bottes le Chameau SA, Cahan, F-
61430 Athis, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Trunks, suitcases, umbrellas, sports bags,
climbing and hiking bags, rucksacks, handbags, school
bags, bags for campers, travel bags.
KL. 25: Clothing, footwear and especially boots and
soles (not orthopedic), headwear.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.02, 98 763 249
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(111) Int. reg. nr.: 715281
(151) Int. reg. dato: 1999.05.20

(540)

(730) Innehaver: Mod Ecran SA, 2, Boulevard de
Strasbourg, F-75010 Paris, FR

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

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.10, 98 763 569

(111) Int. reg. nr.: 715733
(151) Int. reg. dato: 1999.04.26

(540)

(730) Innehaver: Louis Perdrizat, 26, avenue du Lignon,
CP 1666, CH-1211 Genève 26, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Cutlery, forks and spoons.
KL. 16:  Stationery, adhesives for stationery and
household use, playing cards.
KL. 18:  Trunks and suitcases, umbrellas, parasols.
KL. 21:  Glassware, porcelain and earthenware (included
in this class), unworked or semi-worked glass.
KL. 22:  Tents, tarpaulins, sails, sacks (included in this
class).
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 34:  Tobacco, smokers’ articles, matches.
KL. 35:  Advertising.
KL. 42:  Provision of food and drink in restaurants,
temporary accommodation.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.11.24, 460757

(111) Int. reg. nr.: 715739
(151) Int. reg. dato: 1999.06.11

(540)

GKD
(730) Innehaver: GKD Gebr. Kufferath GmbH & Co
KG, Metallweberstrasse 46, D-52353 Düren, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Base metals and their alloys; building materials
made of metal; transportable buildings made of metal;
railway construction materials made of metal; cables and
wires made of metal (not for electrical purposes);
locksmith’s goods and small iron work; metal pipes;
goods made of metal included in this class, in particular
wire fabrics and wire gratings made of metal, metal
ropes, metal bars; conveyor belts, travelling screens,
supporting belts, round filter plates, filter candles, filter
cylinders, perforated cylinders and screens made of the
aforementioned fabrics and gratings for building pur-
poses.
KL. 7:  Wire fabrics and wire gratings made of metal
wires and/or of plastic wires, metal or plastic ropes and/or
metal or plastic bars; conveyor belts, travelling screens,
supporting belts, round filter plates, filter candles, filter
cylinders, perforated cylinders and screens made of the
aforementioned fabrics and gratings as parts of machines
for technical purposes; machines for metal, wood and
plastic processing, machines for the chemical industry,
agriculture, tool manufacture, textile machines, machines
for the beverage industry, construction machines,
packaging machines and tool machines; motors (with the
exception of motors for agricultural vehicles); couplings
and apparatuses for power transmission (with the
exception of such for agricultural vehicles); agricultural
equipment not operated by hand.
KL. 19:  Building materials (not made of metal), in
particular wire fabrics and wire gratings made of plastic
wires, plastic ropes and/or plastic bars; conveyor belts,
travelling screens, supporting belts, round filter plates,
filter candles, filter cylinders, perforated cylinders and
screens for building purposes made of plastic wires,
plastic ropes and/or plastic bars; pipes (not made of
metal) for building purposes; transportable buildings (not
made of metal) for building purposes; transportable
buildings (not made of metal); monuments (not made of
metal).
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames; goods included in
this class made of wood, bark, reed, bulrush, willow,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber,
mother-of-pearl, sepiolite and their substitutes or plastic,
in particular wire fabrics and wire gratings made of
plastic for interior furnishing and as furniture materials.

Gazette nr.: 15/99
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(111) Int. reg. nr.: 716197
(151) Int. reg. dato: 1999.05.27

(540)

(730) Innehaver: “Dr. Maertens” Marketing GmbH, An
der Ach 3, D-82402 Seeshaupt, DE og “Dr. Martens”
International Trading GmbH, 20, Haidelweg, D-81 241
München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Footwear and parts thereof; clothing.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.30, 398 75 035.1/25

(111) Int. reg. nr.: 716298
(151) Int. reg. dato: 1999.06.12

(540)

SI 69
(730) Innehaver: Degussa-Hüls AG, 9,
Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Silanes.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716300
(151) Int. reg. dato: 1999.04.21

(540)

LOTUSIL
(730) Innehaver: Ispo GmbH, D-65830 Kristel, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Dispersions of synthetic resins, synthetic resins,
silicones, water glass.
KL. 2:  Colouring paints, primers, dyes.
KL. 17:  Isolating paints, fillers.
KL. 19:  Mortar, plaster, lime, cement.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716311
(151) Int. reg. dato: 1999.07.15

(540)

GLYDOLEP
(730) Innehaver: Zeneca Ltd, 15 Stanhope Gate, London
W1Y 6LN, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
GB, 1999.06.28, 2201388

(111) Int. reg. nr.: 716314
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

AMIRA
(730) Innehaver: Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co, 29, Espanstrasse, D-91238
Offenhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, in particular office furniture.

Gazette nr.: 15/99
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(111) Int. reg. nr.: 716316
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

PLENAR
(730) Innehaver: Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co, 29, Espanstrasse, D-91238
Offenhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, in particular office furniture.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716864
(151) Int. reg. dato: 1999.07.08

(540)

(730) Innehaver: Brüggli Produktion und Dienstleistung,
5, Hofstrasse, CH-8590 Romanshorn, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Trailers for bicycles; bicycle accessories
included in this class, baby carriages.
KL. 18:  Bags included in this class.
KL. 20:  Easy chairs.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.03, 462734

(111) Int. reg. nr.: 716877
(151) Int. reg. dato: 1999.04.14

(540)

GOLD CIRCLE
ENTERTAINMENT

(730) Innehaver: Gold Circle International BV, 74-A,
Brinklaan, NL-1404 GL Bussum, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Phonograph records, audio cassettes, videotapes
and other image and sound media.
KL. 41:  Production and presenting of musical pro-
grammes.

Gazette nr.: 23/99

(111) Int. reg. nr.: 717797
(151) Int. reg. dato: 1999.07.19

(540)

(730) Innehaver: Zhongshangshi Chaoyue Tongxun Piju
Youxian Gongsi, Huahui Huayuan Sanhuan, Nantouzhen,
Zhongshanshi, 528427 Guangdongsheng, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Leather cups for mobile phones; leather cups for
BP pagers.

Gazette nr.: 18/99

(111) Int. reg. nr.: 718279
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

POWERBALL
(730) Innehaver: Benckiser NV, World Trade Center
AA, Schiphol Boulevard 229, NL-1118 BH Schiphol, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
chemical preparations for laundry use, not included in
other classes; decalcifying and descaling agents for
industrial purposes; water softeners; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use and for dishwashing; laundry preparations for
dry cleaner’s; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; detergents; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; fabric softeners,
laundry preparations; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.26, 642350
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(111) Int. reg. nr.: 718581
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

SOFTONE
(730) Innehaver: Lord Invest AB, Riddargatan 43, S-
114 57 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes, computers,
computer memories, magnetic and optical data media,
diskettes, smart cards; integrated circuit cards; encoded
magnetic cards, scanners (data processing equipment),
modems.
KL. 42:  Leasing access time to a computer data base,
rental of computers, consulting services regarding
computers/hardware, creating, maintenance and updating
of software, computer system analyses, consulting
services regarding computer programmes.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.05.10, 99-03594

(111) Int. reg. nr.: 718603
(151) Int. reg. dato: 1999.07.08

(540)

KOLIBRI
(730) Innehaver: Cutisan Laboratorium A/S, Nordrupvej
88-90, DK-4100 Ringsted, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Hair care preparations, including shampoo and
medical shampoo.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 718606
(151) Int. reg. dato: 1999.08.07

(540)

CONDOR
(730) Innehaver: Condor Flugdienst GmbH, Am
Gruenen Weg 3, D-65451 Kelsterbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business and organization consultancy,
administration of foreign business interests.
KL. 39:  Transport of persons and goods by air, rescue
and ambulance transport flights, arranging and organizing
travel, organization of traffic services, aircraft rental.
KL. 42:  Providing of and organizing temporary accom-
modation and provision of food and drink.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 718607
(151) Int. reg. dato: 1999.07.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Uwe Schibat, 17, Wiesenweg, D-
37412 Herzberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; photo-
graphs and stationery; material for packaging made of
paper, cardboard and plastic, included in this class.
KL. 35:  Marketing, marketing research and market
analysis; advertising, publicity services and distribution
of samples; location of automobiles in local and long
distance transport by computer, systemization of informa-
tion into computer databases; public relations and sales
promotion for third parties.
KL. 39:  Transport of persons and goods by motor
vehicles, luggage services, chauffeur services; motor car
rental; carting and transport of motor cars; ambulance
transport; arranging of tours and sightseeing; delivery of
goods by mail order.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.15, 399 01 881
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(111) Int. reg. nr.: 718611
(151) Int. reg. dato: 1999.07.22

(540)

TRR
(730) Innehaver: Kollektivavtalsstiftelsen
Trygghetsrådet, Box 16291, S-103 25 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard; printed matter including
books and periodicals; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery and house-
hold purposes; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); playing cards; almanacs;
maps; transfers (decalcomanias); postcards; printers’
type; printing blocks.
KL. 35:  Business information; business management
and organization consultancy; personnel management
consultancy; personnel recruitment and employment
agencies; economic forecasting; relocation services for
businesses; marketing research; statistical information;
business inquiries and research; advertising agencies as
well as marketing by means of electronic media; business
appraisals.
KL. 36:  Insurance and insurance information; financial
affairs and financial information; monetary affairs.
KL. 41:  Arranging and conducting of seminars and
education; education consultancy and education informa-
tion for persons in search of work; publication of books
and texts (other than publicity texts); instruction services.
KL. 42:  Licensing of intellectual property and legal
services; design, development and maintenance (updat-
ing) of computer software and technical consultancy
related to computers and electronic media; computer
rental, leasing access time to computer databases; design
and drafting (programming) of web documents; editing of
written texts; translation; psychological testing related to
staff recruitment; vocational guidance.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.03.09, 99-02003

(111) Int. reg. nr.: 718615
(151) Int. reg. dato: 1999.07.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Otto Lampertz GmbH & Co KG, 2, In
der Aue, D-57584 Wallmenroth/Sieg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Security containers, safety chambers, safes,
cabinets and other containers of metal for burglary and
fireproof storage and protection in particular of EDP
hardware components.
KL. 9:  Electronic monitoring devices and systems
assembled from them, alarm systems, access control
devices and systems assembled from them, fire detecting
devices and systems assembled from them, fire extin-
guishing devices and systems assembled from them.
KL. 20:  Furniture of metal, aluminium, wood and
plastic, in particular for terminal and computer
workstations, such as cabinets, workstations, office
armchairs, office chairs as well as height-adjustable
workstations and chairs.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.21, 399 03 119.7/06
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(111) Int. reg. nr.: 718640
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate
products for the cosmetic, pharmaceutical, washing,
cleansing and food industry.
KL. 3:  Essential oils, soaps, cosmetics.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.05, 399 25 875.2/01

(111) Int. reg. nr.: 719057
(151) Int. reg. dato: 1999.05.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bosch Telecom GmbH, 1,
Wernerstrasse, D-70469 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic and electromechanical apparatus,
computers and software for the field of telecommunica-
tion; apparatus for mobile communication, especially
mobile telephones, cordless telephones, auto radios and
parts of all aforesaid goods; telephone installations and
parts thereof.
KL. 16:  Printed matter, especially printed publications,
books, magazines, photographs, prospectus, operation
instructions, manuals, promotion matter.
KL. 37:  Assembling, maintenance, control and further
development of products in the field of information and
communication media and networks; control maintenance
and installation of multimedia hardware.
KL. 38:  Services in the field of telecommunication.
KL. 41:  Carrying out of training measures, carrying out
of seminars, conferences, fairs, training courses, carrying
out of training measures for sales promotion in the field
of communication, especially telecommunication.
KL. 42:  Development and further development of
multimedia hardware; consulting, conception and
development of products in the field of information and
communication media and networks.

Gazette nr.: 19/99
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(111) Int. reg. nr.: 719062
(151) Int. reg. dato: 1999.08.04

(540)

CERAX
(730) Innehaver: Colloid Surface Technologies GmbH,
Industriepark Kallee-Albert, Gebäude E232, 190-196,
Rheingaustrasse, D-65174 Wiesbaden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Ski equipment, especially skis, ski sticks,
accessories for the aforementioned goods, namely
transport bags for skis; snowboards, transport bags for
snowboards; lubrication material for skis or snowboards,
waxes for skis or snowboards, klister, kick-waxes, anti-
icing material for the kick-zones of cross-country skis;
equipment for the application of coatings on ski or
snowboard bases, namely ski clips.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.05, 399 06 483.4/28

(111) Int. reg. nr.: 719066
(151) Int. reg. dato: 1999.07.22

(540)

(730) Innehaver: Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co
KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, prefer-
ably for industry, installation, electronics, computers,
interactive terminal systems and information transmis-
sion, also in conjunction with bracket systems, also air-
conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or
explosion proof; component carriers for plug-in sub-
assemblies with electronic circuits (included in this
class); signalling devices for monitoring and security of
cabinets, particularly of switchgear cabinets; current
distribution components (included in this class), particu-
larly connector and apparatus adapters and load-breakers;
devices for monitoring gas conduits, particularly gas
pressure regulator stations; claddings of metal, glass or
plastics, eg. doors, walls; closure devices of metal, eg.
door locks; attachment devices of metal, eg. retaining
angles; mounting devices and mounting aids of metal,
fixed or movable, eg. mounting panels, pivoting frames,
compartment bases; installation accessories, eg. lamps for
switchgear cabinets; wiring aids of metal or plastic, eg.
cable clamp strips, cable inlets, profiled rubber clamps,
labelling strips; current supplies eg. mains parts; inserts
for subassembly carriers, plug-in cards, bus boards,
cassettes, plug-in connectors; parts for all the
abovenamed goods.
KL. 11: Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers filter, ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets.
KL. 42: Computer consultancy services; updating,
creating and hiring of programs for data processing;
design of computer software; research in the fields of
technology and engineering; construction planning,
materials testing; physical research.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.12, 399 08 145
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(111) Int. reg. nr.: 719303
(151) Int. reg. dato: 1999.08.04

(540)

(730) Innehaver: Luigi Zanini, via Comi, CH-6853
Ligornetto, CH

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

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.30, 463762

(111) Int. reg. nr.: 719304
(151) Int. reg. dato: 1999.08.04

(540)

(730) Innehaver: Luigi Zanini, via Comi, CH-6853
Ligornetto, CH

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

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.30, 463763

(111) Int. reg. nr.: 719616
(151) Int. reg. dato: 1999.07.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: MoTip Dupli Group NV, 89,
Zuiveringweg, NL-8243 PE Lelystad, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.02, 648068
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(111) Int. reg. nr.: 719624
(151) Int. reg. dato: 1999.07.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Process Conception Ingenierie SA, 9,
Avenue du Marechal Juin, F-92190 Meudon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, namely industrial robots, machine
tools, i.e. automated production machines, handling
means; controlling systems for industrial machinery,
namely controls for machines, engines or motors,
hydraulic controls for machines and motors and engines,
pneumatic controls for machines, motors and engines.
KL. 42:  Engineering services, advice and technical
support.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.02.04, 99/772992

(111) Int. reg. nr.: 719627
(151) Int. reg. dato: 1999.08.27

(540)

THERMASEPT
(730) Innehaver: Connectors Verbindungstechnik AG,
Ringstrasse 24, CH-8317 Tagelswangen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric welding apparatus.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.11, 464381

(111) Int. reg. nr.: 719634
(151) Int. reg. dato: 1999.08.06

(540)

JENTRO
(730) Innehaver: intraWeb Information Technologies
GmbH, 28-30, Peter-Henlein-Strasse, D-85540 Haar, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware (included in this class)
including data processing equipment, computers,
computer peripheral equipment as well as parts of the
afore-mentioned goods; computer software (included in
this class) including programs for electronic data
processing and databases; machine-readable data carriers
equipped with programs for electronic data processing
and databases; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; automatic vending
machines; calculating machines.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; organizational and
business consultancy.
KL. 38:  Telecommunication.
KL. 42:  Scientific and industrial research; computer
programming; technical consultancy, surveying activities
as well as services of an engineer.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.12, 399 08 158.5/09
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(111) Int. reg. nr.: 719645
(151) Int. reg. dato: 1999.08.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: E F P Floor Products Fussböden-
GmbH, 20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Chipboard and wood fiber boards and goods
manufactured from these (not included in other classes);
floor boards and panels (laminated and not laminated)
made of compregnated chipboard and wood fiber boards.
KL. 27:  Materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
AT, 1999.04.30, AM 2679/99

(111) Int. reg. nr.: 719673
(151) Int. reg. dato: 1999.08.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: E F P Floor Products Fussböden-
GmbH, 20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Chipboard and wood fiber boards and goods
manufactured from these (not included in other classes);
floor boards and panels (laminated and not laminated)
made of compregnated chipboard and wood fiber boards.
KL. 27:  Materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
AT, 1999.04.29, AM 2649/99

(111) Int. reg. nr.: 719675
(151) Int. reg. dato: 1999.08.04

(540)

COSMO
(730) Innehaver: Braun GmbH, Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Electric hair drying appliances and attachments
such as nozzles or diffusers thereof; parts of the aforesaid
appliances.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.28, 399 24 508.01/11
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(111) Int. reg. nr.: 719724
(151) Int. reg. dato: 1999.08.10

(540)

TEMPORE
(730) Innehaver: Tempore Zeiterfassungssysteme
GmbH, 1-7/1/EG, Inkustrasse, A-3400 Klosterneuburg,
AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic and optical apparatus and
instruments for signalling, monitoring, control and testing
electronic data processing apparatus and computers and
their peripheral devices, parts and fittings for all the
above goods; computer software (recorded); magnetic
recording media; electronic apparatus and instruments for
monitoring and testing objects, procedures and opera-
tions.
KL. 37:  Installation, repair and maintenance of electric,
electronic and optical apparatus and instruments for
signalling, monitoring, controlling and testing as well as
for electronic apparatus for data processing and comput-
ers and their peripheral devices, apparatus and instru-
ments for the monitoring and testing of objects, proce-
dures and operations.
KL. 42:  Research, development and documentation in
the field of electric, electronic and optical apparatus and
instruments for signalling, monitoring, controlling and
testing; computer program development; development of
designs for the monitoring and the testing of objects as
well as monitoring and controlling procedures and
operations; development of designs for the monitoring
and the testing of objects as well as monitoring and
controlling procedures and operations.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
AT, 1999.02.11, AM 807/99

(111) Int. reg. nr.: 719726
(151) Int. reg. dato: 1999.08.23

(540)

LAUREA
(730) Innehaver: Pont-A-Mousson SA, 91, avenue de la
Liberation, F-54000 Nancy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal pipes, flange adaptors, coupling sleeves,
juncture devices for assembling or repairing pipes,
tapping sleeves for water supply lines, sleeves for
repairing pipes.
KL. 11:  Plumbing appliances for water supply networks,
shut-off valves for water supply networks, butterfly
valves; apparatus for waterpump and watertank equip-
ment; regulating apparatus for water supply, namely
control valves, pressure regulators, flow restrictors, level
regulators; water tank taps; safety valves, adjustable
opening valves for water supply networks; stop cocks;
curb cocks; apparatus for protecting networks, namely air
relief valves for water supply as parts of water supply
installations; air bleed cocks for water supply as parts of
water supply installations.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.03.08, 99 779 602

(111) Int. reg. nr.: 719727
(151) Int. reg. dato: 1999.08.02

(540)

TRINITY
(730) Innehaver: Trinity Truck Services Ltd, 3 Savoy
Place, London WC2R 0DX, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Oils; greases; lubricants; fuels.
KL. 12:  Motor land vehicles and parts and fittings
therefor (other than pumps and valves); tyres and inner
tubes; internal combustion engines; repair outfits for
tyres; brakes and accessories for brakes, all for use in
relation to motor land vehicles.
KL. 35:  Vehicle fleet services; vehicle administration
and management services.
KL. 37:  Vehicle service station services; vehicle
lubrication, cleaning, maintenance and repair services; oil
changing services.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
GB, 1999.05.20, 2198008
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(111) Int. reg. nr.: 719733
(151) Int. reg. dato: 1999.08.23

(540)

ELODRIVE
(730) Innehaver: Elodrive AG, c/o Wenger Plattner,
Aeschenvorstadt 55, CH-4010 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal valves for heating, ventilation and air-
conditioning apparatus.
KL. 7:  Electric micro-motors; devices for manoeuvring
vent flaps and valves.
KL. 20:  Nonmetallic valves for heating, ventilation and
air-conditioning apparatus.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.28, 464250

(111) Int. reg. nr.: 719734
(151) Int. reg. dato: 1999.08.27

(540)

BARON DE SIGOGNAC
(730) Innehaver: Société Armagnacaise de Distribution
et d’Exportation, 8, rue d’Artagnan, F-32 440 Caselnau
d’Auzan, FR

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

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 719750
(151) Int. reg. dato: 1999.08.12

(540)

PUMPY
(730) Innehaver: Disetronic Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical apparatus and instruments, namely
protective devices for medication administering appara-
tus.
KL. 41:  Training in the field of medicine and diabetes.
KL. 42:  Professional consultancy in the field of medi-
cine and diabetes.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.02.12, 464016

(111) Int. reg. nr.: 719756
(151) Int. reg. dato: 1999.07.21

(540)

ARGUSAUTO
(730) Innehaver: Société Nouvelle d’Etudes d’Edition et
de Publicité - S N E E P, 1, Place Boïeldieu, F-75002
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Press agencies; radio, telegraph, telephone,
computer network or computer terminal communications;
teletypewriter services; message transmission, telegrams,
video conference services.

Gazette nr.: 20/99
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(111) Int. reg. nr.: 719758
(151) Int. reg. dato: 1999.06.26

(540)

CITYSMART
(730) Innehaver: Neostyle Nufer-Optik GmbH & Co
KG, 19-21, Dieselstrasse, D-70 839 Gerlingen/Württ, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Frames for spectacles and sunglasses as well as
cases therefor.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.23, 399 03 605.9/09

(111) Int. reg. nr.: 720074
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

PERIOMAT
(730) Innehaver: Dürr + Pflug GmbH + Co KG, 27,
Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used for photographic purposes.

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 720088
(151) Int. reg. dato: 1999.09.07

(540)

(730) Innehaver: Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski
KG, Swarovskistrasse 33, A-6130 Schwaz, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Tools for machine tools; in particular grinding
wheels, cutting-off grinding wheels, reinforced snagging
grinding wheels, flap discs; milling tools.
KL. 8:  Hand tools; in particular grinding tools, snagging
tools for foundries, polishing tools, handheld dressing
tools for grinding wheels.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
AT, 1999.03.29, AM 1883/99
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(111) Int. reg. nr.: 720110
(151) Int. reg. dato: 1999.06.22

(540)

DIRTBLOKKER
(730) Innehaver: Hans Grohe GmbH & Co KG, 9,
Auestrasse, D-77761 Schiltach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, water heating installations, solar
systems (not included in other classes), water treatment
systems, mixing faucets, taps and fittings for manual and
automatic water inlet and outlet control; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower
fixtures; showers and shower compartments, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower supports; pre-assembled
multipurpose showers; complete shower units; water inlet
and outlet valves and fittings for sanitary basins, hand-
wash basins, sinks, bidets, baths and showers; traps,
water inlet and outlet pipes; lighting appliances; essen-
tially nonmetallic housings and linings as parts of shower
cubicles; pipe fittings for sanitary installations; parts of
the aforementioned goods.
KL. 20:  Shaving mirrors, mirrors, consoles, nonmetallic
valves other than machine parts; cabinets with mirrors
and small bathroom cabinets; nonmetallic wall arms;
brackets for bath and toilet utensils; parts of the afore-
mentioned goods.
KL. 21:  Soap holders, glasses (receptacles), toothbrush
glasses, towel holders not of precious metal, supports for
toilet paper and for toilet brushes, toilet brushes, tooth-
brush holders, supports for bath and toilet utensils, dental
water jets as medical apparatus.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.27, 399 11 472.6/11

(111) Int. reg. nr.: 720128
(151) Int. reg. dato: 1999.08.31

(540)

MATINIGHT
(730) Innehaver: Guerlain SA, 68, Avenue des Champs-
Elysées, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.03.30, 99/784.972

(111) Int. reg. nr.: 720133
(151) Int. reg. dato: 1999.08.18

(540)

BIKER-X
(730) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd),
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and alloys and goods made
thereof or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.04.30, 467134

(111) Int. reg. nr.: 720146
(151) Int. reg. dato: 1999.08.13

(540)

CÔTÉ FEMME
(730) Innehaver: Redcats, 110, rue de Blanchemaille, F-
59100 Roubaix, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof (other than
for dental use); jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; photo-
graphs; paper stationery; printers’ type; printing blocks;
mail-order catalogues.
KL. 18:  Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases, handbags, travelling bags and
school bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear (excluding orthopaedic
footwear); headgear.
KL. 38:  Press agencies, radio, television, telegraphic or
telephone transmissions; information, message and
telegramme transmission, via teleprinting, via data
communication networks, voice networks and via global
telecommunication networks, excluding all other radio,
cable or satellite networks; communication via computer
terminals.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.02.25, 99/778.599
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 17494
Reg. nr.: 28367
Reg. nr.: 38661
Reg. nr.: 39203
Reg. nr.: 39607
Reg. nr.: 40749
Reg. nr.: 54460
Reg. nr.: 54783
Reg. nr.: 54840
Reg. nr.: 55088
Reg. nr.: 55119
Reg. nr.: 56706
Reg. nr.: 56707
Reg. nr.: 56773
Reg. nr.: 56846
Reg. nr.: 57812
Reg. nr.: 57973
Reg. nr.: 76264
Reg. nr.: 77663
Reg. nr.: 77683
Reg. nr.: 77762
Reg. nr.: 77817
Reg. nr.: 77903
Reg. nr.: 77919
Reg. nr.: 77950
Reg. nr.: 78047
Reg. nr.: 78070
Reg. nr.: 78081
Reg. nr.: 78146
Reg. nr.: 78325
Reg. nr.: 78383
Reg. nr.: 78431
Reg. nr.: 78501
Reg. nr.: 78658
Reg. nr.: 103218
Reg. nr.: 103305
Reg. nr.: 103344
Reg. nr.: 103351
Reg. nr.: 103513
Reg. nr.: 103669
Reg. nr.: 103701
Reg. nr.: 103876
Reg. nr.: 103954
Reg. nr.: 104000
Reg. nr.: 104331
Reg. nr.: 104623
Reg. nr.: 104803
Reg. nr.: 105272
Reg. nr.: 105331
Reg. nr.: 105477
Reg. nr.: 106207
Reg. nr.: 106209
Reg. nr.: 136011
Reg. nr.: 136012
Reg. nr.: 136081
Reg. nr.: 136136
Reg. nr.: 136589

Reg. nr.: 137201
Reg. nr.: 137655
Reg. nr.: 138801
Reg. nr.: 138802
Reg. nr.: 138811
Reg. nr.: 138916
Reg. nr.: 138960
Reg. nr.: 139021
Reg. nr.: 139068
Reg. nr.: 139188
Reg. nr.: 139213
Reg. nr.: 139294
Reg. nr.: 139313
Reg. nr.: 139379
Reg. nr.: 139406
Reg. nr.: 139531
Reg. nr.: 139581
Reg. nr.: 139715
Reg. nr.: 139718
Reg. nr.: 139762
Reg. nr.: 139804
Reg. nr.: 140690
Reg. nr.: 140730
Reg. nr.: 140770
Reg. nr.: 140771
Reg. nr.: 140810
Reg. nr.: 140871
Reg. nr.: 140882
Reg. nr.: 141034
Reg. nr.: 141048
Reg. nr.: 141072
Reg. nr.: 141073
Reg. nr.: 141161
Reg. nr.: 141213
Reg. nr.: 141475
Reg. nr.: 141744
Reg. nr.: 141814
Reg. nr.: 142029
Reg. nr.: 142234
Reg. nr.: 142326
Reg. nr.: 142375
Reg. nr.: 142402
Reg. nr.: 142444
Reg. nr.: 142445
Reg. nr.: 142813
Reg. nr.: 142971
Reg. nr.: 143549
Reg. nr.: 1909435
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Int. reg. nr.: 664257*
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 200081

Kunngj. i NT nr.: 47/1999

(730) Innehaver: The Original Black Vodka Co, Ltd,
London, GB

Innsiger: United Distillers & Vintners Ltd/UDV North
America, Inc, Stamford, CT, US



NORSK VAREMERKETIDENDE Avgjørelser i innsigelser 2000.02.14 - 7/00

66

Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 185675

(730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP

Innsiger: Digtal Equipment Corp, Maynard, MA, US

KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt
i andre klasser); vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
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; fjernsynsapparater og fjernsynsantenner, samt
deler for slike varer (ikke opptatt i andre klasser);
magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassa-apparater,
regnemaskiner, data-behandlingsutstyr og data-maskiner;
brannslukningsapparater.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes





RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


