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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.: 201191 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19933179 (220) Inn dato: 1993.07.02

(540)

LA PAZ
(730) Innehaver: La Paz Sigarenfabrieken BV,
Veldhoven, NL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201192 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19954678 (220) Inn dato: 1995.07.25

(540)

(730) Innehaver: Direct Line Insurance plc, Croydon,
Surrey CR9 1AG, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kodede kort og magnetkort.
KL. 16: Plastkort og bankkort, nemlig betalingskort,
kredittkort, kort for bruk i automatiske tellemaskiner,
medlemskort, identitetskort; skrivesaker og papirvarer
(ikke opptatt i andre klasser), trykksaker, publikasjoner,
reisesjekker.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201193 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19954679 (220) Inn dato: 1995.07.25

(540)

(730) Innehaver: Direct Line Insurance plc, Croydon,
Surrey CR9 1AG, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kodede kort og magnetkort.
KL. 16: Plastkort og bankkort, nemlig betalingskort,
kredittkort, kort for bruk i automatiske tellemaskiner,
medlemskort, identitetskort; skrivesaker og papirvarer
(ikke opptatt i andre klasser), trykksaker, publikasjoner,
reisesjekker.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201194 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19955256 (220) Inn dato: 1995.08.25

(540)

KRUPP
(730) Innehaver: Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp,
Dortmund, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og deres legeringer samt derav
fremstilte halvfabrikata i form av staver, stenger, bånd,
blikk, plater, tråd, profiler, barrer, rør, vevnader og
matter; formdeler og deler av uedle metaller og deres
legeringer i form av bånd, blikk, plater, staver og tråd;
bygningsmaterialer av metall; overflateforedlete og
overflatebehandlete blikk, bånd, rør; trådtau samt
tilbehør, fjærer; fjærelementer for vei- og skinnekjøretøy;
fjærtinner til jordbearbeidelsesapparater og for
innhøstingsmaskiner; rørtilbehør (flenser, bøy, bend,
formdeler, børtler, fittings); rørarmaturer; skrapjern,
containere til opptagelse av varer for transportformål,
mobilcontainere som provisoriske boligrom eller som
lagerrom; skinnebygningsmaterialer av metall; jernbane-
overbygningsmateriell; sviller og skinnefestemateriell;
jernbanespordeksler, stølbukker, penser, kryss samt
tilbehør (ikke opptatt i andre klasser); stålbroer.
KL. 7: Trykkluftverktøy, nemlig hammere og
betongbrytere; hydraulikkhammere, -brytetenger,
-pulveriserere, -borehammere; maskiner for fremstilling,
bearbeidelse, behandling og testing av blikkbokser,
beholderlokk og av blikkboksdeler, samt også av skille-,
false-, sinke-, lukke-, test-, lakkerings-, paletterings-,
stanse-, dyptrekkings-, valse-, gummieringsautomater og
tørkeovner; dekk- og gummimaskiner samt deres
enkeltbestanddeler (ikke opptatt i andre klasser);
oppberednings- og bearbeidelsesekstrudere; ekstrudere
for dekk-, dekkbaner, -sidevegger, -slanger;
dekkløpebaneskjæremaskiner; maskiner til vulkanisering
av gummiprofiler; dekk-konfeksjoneringsmaskiner;
dekkvarmepresser; maskiner til industriell oppberedning
og utvinning av oljefrø og spiseoljer; industrielle
oljeekstraksjons- og oljeforedlingsmaskiner, spiseolje-
videreforedlingsmaskiner; maskiner for såpe- og
proteinfremstilling samt for løsemiddeloppberedning;
maskiner for nærings-, nytelses- og fôrmiddelteknikk
samt for farmasi- og kjemiteknikk, maskiner til utvinning
av ekstrakter av naturstoffer og kjemiske grunnstoffer til
utnyttelse av dyrekropper og til avvanning av halvferdig
produkter i den kjemiske industrien ved hjelp av presser;
strekkblåsemaskiner for fremstilling av biaxalt orienterte
kunststoffhullegemer såsom flasker  og fat med stor
åpning; sprøytestøpemaskiner for fremstilling av
kunststoff-emner for kunststoff-hullegemer og tilhørende
sprøytestøpeverktøy; ekstrusjonsblåseformemaskiner til
fremstilling av hullegemer av termoplastiske kunststoffer,
etterbehandlingsmaskiner, blåseformverktøy;
ekstrusjonsblåseformmaskiner til fremstilling av
fritidsartikler, leketøy, motorkjøretøy- og andre tekniske
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deler av termoplastisk kunststoff (ikke opptatt i andre
klasser); dieselmotorer; maskiner for energiprodusering
ved hjelp av dieselmotorer; apparater for utvinning,
bearbeidelse og fremstilling av bygningsstoffer og
bygningsmaterialer; maskiner og apparater for ramming,
trekking, boring, pressboring, graving og fremdriving,
byggemaskiner, kompressorer; maskiner for dagbrudd,
båndtransportører, rydningstransportbroer, maskinelle
lasteapparater, skipslosseapparater; skuffehjulapparater;
apparater til lagring og blanding av rasgods med
beskikkings- og uttaksinnretninger; apparater til
blanding, rydding og uttaking av råstoffhauger; med
skrapere og skraperskuffer forsynte maskinelle
skrapeapparater; brytemaskiner til oppdeling av råstoffer,
båndfiltermaskiner; apparater til oppdeling, sortering og
klassering av gamle bygningsstoffer til
viderebearbeidelse; stykkgodsomslagsinnretninger med
løfteanlegg for lasting og lossing av transportmidler;
skipskraner, flytende mudringsapparater; mobile
hjelpebroer; apparater for be- og forarbeiding av stål og
andre metaller samt til fremstilling av derav bestående
gjenstander; dynamobånd.
KL. 9: Elektroblikk, elektrobånd; grafittelektroder;
elektroder og tilsatsmatenåler i sveiseteknikken;
sveiseapparater, periferiapparater.
KL. 10: Tannerstatning og hjelpedeler (ikke opptatt i
andre klasser); instrumenter og apparater for
odontologiske formål; kirurgiske implantater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201195 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19955430 (220) Inn dato: 1995.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
enerett til ordet OPTIMAL for trykkerivirksomhet i kl.
42. For de øvrige varer og tjenester er teksten unntatt fra
rettsvernet

(730) Innehaver: Optimal Gruppen AS, Hasleveien 28,
0572 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arnfinn Andersen, Postboks 34,
1401 Ski

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Hele klassen.
KL. 35: Hele klassen.
KL. 40: Hele klassen.
KL. 42: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201196 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19963840 (220) Inn dato: 1996.06.24

(540)

STAY THE DAY
(730) Innehaver: Clinique Laboratories, Inc, 767 Fifth
Avenue, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter,
parfyme og parfymevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201197 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19970234 (220) Inn dato: 1997.01.10

(540)

MIRATEL
(730) Innehaver: Teleste Viestinta OY, Åbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefonapparater, telefonmottakere,
telefonsendere, telefonledninger, teleprintere,
fjernskrivere, telefoninnretninger, telefonomkoplere,
koplere.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201198 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19974379 (220) Inn dato: 1997.06.05

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utvikling av datakommunikasjon;
konsulentvirksomhet i form av teknisk ekspertise innen
alarm-, tele- og datakommunikasjonsområdet; teknisk og
faglig konsulentbistand vedrørende  administrativ
utvikling, derunder bistand og tilretteleggelse ved
automatisering av kontortjenester; teknisk
konsulentvirksomhet vedrørende ord eller bilder gjennom
telekommunikasjonsnettet eller andre media og
fjernbearbeidelse derav, informasjonshåndtering i
forbindelse med datalagrede opplysninger og overføring
av opplysningene til opplysningsgivende og -indikerende
enheter; profesjonell konsulentvirksomhet i
sikkerhetsspørsmål; konsulentvirksomhet innen
telekommunikasjon; profesjonelle konsultasjoner innen
alarm-, tele- og datakommunikasjonsområdet;
konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende tekniske
beregninger; datastøttede konstruksjons- og
ingeniørtjenester; teknisk databehandling og -lagring;
forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjons-
apparater; leasing av atkomsttid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201199 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19977228 (220) Inn dato: 1997.09.09

(540)

THE STADIUM SPORTS
OUTLET

(730) Innehaver: Eklöf i Norrköping AB, Norrköping,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kundeinformasjonstjenester vedrørende klær og
klesbutikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201200 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19978138 (220) Inn dato: 1997.10.06

(540)

ELEKTROSKANDIA
(730) Innehaver: Elektroskandia AS, Postboks 205
Alnabru, 0614 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Skjerve-Nielssen & Brinch v/
Harald Skjerve-Nielssen, Postboks 239 Sentrum, 0103
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer og
elektriske apparater og instrumenter.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201201 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199710783 (220) Inn dato: 1997.12.23

(540)

BRONCHI-SHIELD
(730) Innehaver: American Home Products Corp,
Madison, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinære produkter og preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201202 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199800214 (220) Inn dato: 1998.01.09

(540)

(730) Innehaver: NOR-WAY Bussekspress AS, Karl
Johansgt. 2, 0154 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; frakt, befraktning;
busstransport, passasjertransport, transport av reisende;
reisereservering, plassreservering [transport],
transportreservering; sightseeing [turistbesøk]; utleie av
kjøretøyer, herunder turistbuss; turoperatører;
transportinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201203 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199800361 (220) Inn dato: 1998.01.16

(540)

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

(730) Innehaver: Arvid Nilsson A/S, Glostrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Overflatebehandling av materialer;
materialbehandling etter bestilling fra andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201204 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199800836 (220) Inn dato: 1998.01.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for overføring, opptak
og gjengivelse av lyd og bilder; fjernsyns- og
radiomottakere; videobåndopptakere, videokameraer,
lydbåndopptakere, CD-spillere, høyttalere, hodetelefoner,
mikrofoner; antenner; fjernkontroller for alle de
forannevnte varer.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester innenfor
fjernsyns- og radioområdet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201205 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199802736 (220) Inn dato: 1998.03.25

(540)

GEOSAFE
(730) Innehaver: Hays plc, Hays House, Millmead,
Guildford, Surrey GU2 5HJ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogramvare, datamaskiner; deler og
tilbehør til disse.
KL. 35: Lagring, styring, fremfinning og reorganisering
av data og informasjon; beskyttelse av data og elektronisk
informasjon (elektronisk databehandling).
KL. 42: Lagring, styring, fremfinning og reorganisering
av data og informasjon; beskyttelse av data og elektronisk
informasjon (dataprogrammering).

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201206 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199807058 (220) Inn dato: 1998.08.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Energi & Miljøteknikk AS, Postboks
425, 1373 Asker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet og
entreprenørvirksomhet i form av konsulent- og
rådgivningstjenester, ovennevnte tjenester innen
fagområdende VVS, energiøkonomisering, bygg og
inneklima.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201207 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199808186 (220) Inn dato: 1998.09.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Krane & Partner AS, Hoffsveien 17,
0275 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201208 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199811421 (220) Inn dato: 1998.12.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Analgetika/anti-infeksjonsmidler, unntatt
oftalmologiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.21 - 8/00

9

(111) Reg.nr.: 201209 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199900380 (220) Inn dato: 1999.01.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Schibsted ASA, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Aviser og tidsskrifter.
KL. 35: Publisering av reklametekster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201210 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901378 (220) Inn dato: 1999.02.09

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer, data og software; CD-rom;
magnetiske databærere.
KL. 16: Instruksjonsmanualer, brosjyrer, løpesedler og
trykksaker relatert til dataprogrammer, data og software.
KL. 35: Forretningsadministrasjon; rådgivning
vedrørende ledelse; rådgivning vedrørende profesjonell
forretningsvirksomhet; bistand i forbindelse med
outsourcing av tjenester vedrørende
informasjonsteknologi; bistand ved utførelse av
industrielle og kommersielle forretninger.
KL. 42: Rådgivning, systemledelse, og systemintegrering
vedrørende informasjonsteknologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201211 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901387 (220) Inn dato: 1999.02.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske innretninger for bruk ved
hjertekirurgi og til bruk ved medisinske og kirurgiske
formål.

(300) Prioritet:
US, 1998.10.21, 75/575323

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.21 - 8/00

10

(111) Reg.nr.: 201212 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901576 (220) Inn dato: 1999.02.17

(540)

BRIDGEBLANDNING
(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201213 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901577 (220) Inn dato: 1999.02.17

(540)

BRIDGE
(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201214 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901578 (220) Inn dato: 1999.02.17

(540)

CLOETTA
BRIDGEBLANDNING

(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201215 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901579 (220) Inn dato: 1999.02.17

(540)

CLOETTA BRIDGE
(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.21 - 8/00

11

(111) Reg.nr.: 201216 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199901580 (220) Inn dato: 1999.02.17

(540)

(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201217 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199902068 (220) Inn dato: 1999.02.26

(540)

IA FLUID
(730) Innehaver: Petro-Canada, Calgary, AB, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Bærer eller bestanddel av boreslam eller tilsetning
i polymere produkter eller penetreringsforsterkere.

(300) Prioritet:
CA, 1998.09.04, 889,384

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201218 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199902337 (220) Inn dato: 1999.03.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nippon Denshin Denwa KK,
Shinjuku-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Innhenting av betaling (for andre) for
fremskaffelse av informasjon via computere;
verdensomspennende/globale betalingstjenester;
elektroniske overføringer av fond og transaksjoner;
fremskaffe/tilby elektroniske banktjenester;
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom;
kredittkorttjenester, formidling av informasjon
vedrørende verdipapirer, lagerbeholdning, finans, og
verditransaksjoner overfor utlandet og med tanke på
markedet, eiendom og forsikring; eiendomsmegling og
formidling; banktjenester via et globalt computer-nett og
tilordnet felles kommunikasjonsprotokoller; elektronisk
pengeoverføring; tilveiebringelse av elektronisk
handelstjeneste; innhenting av informasjon vedrørende
ansvar (for andre) for å tilveiebringe av informasjon via
computere; verdensomspennende faktureringstjenester;
elektroniske fondsoverføringer og -transaksjoner;
formidling av elektroniske banksystemer.
KL. 37: Installasjon av telekommunikasjonsnettverk,
installasjon av kommunikasjonsutstyr, vedlikehold og
reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, vedlikehold
og reparasjon av kommunikasjonsutstyr;
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; installasjon, reparasjon og
vedlikehold av submarine kabler, luftkraftledninger,
kommunikasjonsapparater for betjening i bygninger,
telekommunikasjonssystemer,
telekommunikasjonsfasiliteter,
datakommunikasjonsfasiliteter, computersystemer;
bygningskonstruksjon; konstruksjon av
kommunikasjonsanlegg; installasjon og reparasjon av
telefonapparater og telefonledninger;
undergrunnskonstruksjon; utleie og leasing av
konstruksjonsutstyr, maskineri for bygg og anlegg,
jordflyttemaskiner og utgravere; tilveiebringelse av
informasjon relatert til konstruksjon; konsultasjon og
overvåking innenfor feltet konstruksjon og arbeider innen
bygg og anlegg; vedlikehold av elektriske anlegg i
bygninger og av bygningskonstruksjoner; desinfeksjon av
telefonapparater; installasjon av telekommunikasjonsnett,
installasjon av kommunikasjonsapparater, vedlikehold og
reparasjon av telekommunikasjonsnett, vedlikehold og
reparasjon av kommunikasjonsapparater.
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KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefonkataloginformasjon;
telekommunikasjonssentraltjenester, nemlig for å
tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til et
globalt datamaskinnett; digital interaktiv kommunikasjon,
nemlig digital transmisjon av interaktivt fjernsyn, audio,
trykte dokumenter, meldinger (ikke innbefattet
datamaskinspill) via globalt sammenkoplede
datamaskinnett; integrerte tjenester i digitale nett;
fjernsynskringkasting; kabelfjernsynskringkasting;
overføring av nyheter i visuelle bilder og tekst til
reportere og nyhetsbyråer via kabelfjernsynskringkasting
og fjernsyn i lukket nett; audio- og
videofjernkonferanser; elektronisk overføring av
meldinger; elektronisk talemeldetjeneste;
faksimileoverføringer; telefonkommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av data, bilder og dokumenter via
datamaskinterminaler; data- og talesamband; overføring
av meldinger og bilder ved hjelp av datamaskin;
satellittsambandstjenester; overføring av bilder via
sambandssatellitter; tilveiebringelse av informasjon som
er relatert til telekommunikasjon, datakommunikasjon og
kringkasting; telefonnummertjeneste; tilveiebringelse av
informasjon innenfor et større omfang innen
telekommunikasjon; samband via telefon, telegraf,
datamaskinterminaler, videotekst, nettjenester (VAN-
tjenester) for verdiøkning; teleteksttjenester;
radioanropstjenester for personsøking;
telefonsambandsapparattjenester; fjernskriving; utleie og
leasing av telekommunikasjonsutstyr; formidling for
tilgang til et verdiøket telekommunikasjonsnett,
innbefattet detaljvaretjenester direktekoplet via satellitt
eller telekommunikasjonskretser; kommunikasjon via
telefon, faksimile, computer, satellittoverføring; utleie av
telekommunikasjonsapparater, konsulenttjenester for
telekommunikasjonsnett, tilveiebringelse av bruksrett for
telekommunikasjonsnett; elektronisk datautveksling
(EDI); telegraftjenester.
KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; computer-tjenester, nemlig leasing eller
fremskaffelse av tilgangstid til/på computer-databaser,
etablering av WEB-sider og oppslagstavler som gjelder
undersøkelser, forskning og referansemateriale innenfor
forretning, handel, finans, nyheter, værvarsling, sport,
idrett, underholdning, reisevirksomhet, handling, bruk av
computer, programvare, musikk, teater, film, hobbyer,
utdannelse ved hjelp av computere, livsstilsområder og
emner med generell interesse; datamaskinbestilling via
telefon og terminaler for et stort omfang varer;
konsultasjon, utforming, konstruksjon, forskning og
utvikling, innenfor feltet computersystemer,
computernett, telekommunikasjon,
interkommunikasjonssystemer, kringkasting; oppdatering
av computerprogramvare; computertjenester, nemlig
tilveiebringelse av interaktiv tilgang til et globalt
computerinformasjonsnett for overføring og spredning av
et stort omfang informasjon; computertjenester, nemlig
tilveiebringelse av direktetilgang til computerdatabaser
innenfor forretning, handel, datamaskiner, kultur og
andre emner av generell interesse; computer-
programmering for andre; utleie og leasing av computere;

utleie av computerprogramvare; tilveiebringelse av
computerprogramvare, innenfor forretning, handel,
datamaskiner, kultur, elektronisk handel og stort omfang
av felter som kan lastes ned fra et globalt computernett;
konstruksjon, utforming og formidling av hjemmesider
via et computernett for andre; tilveiebringelse av en
integrert firmainformasjonsdatabase; leasing, utleie eller
formidling av tilgangstid til computerdatabaser/WEB-
sider/hjemmesider for andre innenfor forretning,
datamaskiner, kultur, finans, nyheter, værvarsling, sport,
idrett, spill, leker, musikk, teater, film, underholdning,
reisevirksomhet, handling, hobbier og andre emner av
generell interesse via et globalt tilkoplet computernett,
konstruksjonsplanlegging, arkitektkonstruksjon, tjenester
innenfor ingeniørgrener, kartlegging, forskning og
utvikling på/av produkter for andre; teknisk analyse og
utprøving av produkter for andre; teknisk analyse,
utprøving og konsultasjon innenfor feltet konstruksjon og
drift av kommunikasjonsnett, integrasjonstjenester for
globale, internasjonale og lokalområdebegrensede
kommunikasjonsnett; konstruksjon og utvikling for andre
innenfor feltet telekommunikasjonsinstallasjoner og nett;
tilveiebringelse av informasjon innenfor et stort antall
emner med generell interesse og via et interaktivt
computerkommunikasjonsnett og et globalt computernett;
tilveiebringelse av informasjon innenfor et stort område
via et globalt computerinformasjonsnett; konsultasjon
innenfor feltet intellektuell eiendom,
computermaskinvare og arkitektur; tilveiebringelse av
informasjon innenfor feltet naturvitenskap og
sosialvitenskap, restauranter, kosmetologi, lov og rett,
kokekunst, computere, computerprogrammer, geografi,
værmelding og mote; tilveiebringelse av fasiliteter for
utstillinger; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til en
computer eller en elektronisk oppslagstavle innenfor
mote, underholdning, helse, livsstil og andre emner av
generell interesse; computertjenester, nemlig
tilveiebringelse av direkteoverførte avisartikler og
dokumentarinformasjon innenfor mange felter;
computertjenester, nemlig tilveiebringelse av direkte
overførte magasiner innenfor mote, underholdning, helse,
livsstil og andre emner av generell interesse;
tilveiebringelse av tilgang til en direkte oppkoplet
database for pratelinjevirksomhet i form av
sanntidsinteraksjon med andre computerbrukere og
vedrørende emner av generell interesse; lisensiering og
håndtering av industrielle rettigheter; inspeksjon av
elektriske installasjoner i bygninger; computertjenester,
nemlig leasing, utleie eller tilveiebringelse av tilgangstid
til en computerdatabase, WEB-sider, hjemmesider og/
eller oppslagstavler for andre; computer-
konsultenttjenester; computerprogrammering;
konstruksjon av nett og telekommunikasjonsinstallasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201219 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199902987 (220) Inn dato: 1999.03.22

(540)

(730) Innehaver: Camfil AB, Industrigatan 3, S-619 33
Trosa, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Luftfiltre og luftkondisjoneringsfiltre og deler og
tilbehør som deler dertil; filtre som deler for
husholdnings- eller industrielle installasjoner;
luftfiltreringsinstallasjoner; luftrenseapparater og
maskiner; luftsteriliseringsenheter;
luftkondisjoneringsapparater; lufttørkere; apparater for å
samle inn støv fra luften (klimatiseringsapparat);
ventilasjonsinstallasjoner og apparater;
vannfiltreringsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201221 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903089 (220) Inn dato: 1999.03.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Charlotte Sagvik, Holmsmoen 10,
2040 Kløfta, NO og Elisabeth Sagvik, Holmsmoen 10,
2040 Kløfta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hushjelpservice, hjemmehjelpstjenester,
omsorgtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201222 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903096 (220) Inn dato: 1999.03.24

(540)

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

(730) Innehaver: Future Preview AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsulentbistand og rådgivning om bedrifts- og
organisasjonsledelse; bedriftsundersøkelser;
informasjonstjenester; forretnings- og bedriftsevaluering;
markedsundersøkelser; meningsmålinger;
konsulentbistand vedrørende personalspørsmål,
personellrekruttering; rasjonaliseringsekspertise.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201223 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903108 (220) Inn dato: 1999.03.24

(540)

(730) Innehaver: BG plc, 100 Thames Valley Park
Drive, Reading, Berkshire RG6 1PT, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringstjenester vedrørende
utvinningsteknologi, brønnboring og brønnklargjøring,
konversjon fra gass til væske og faststoff, geovitenskap,
reservoarteknikk, offshore produksjonsteknologi,
gasslagring, gasstransport og gasskondensasjon,
opplæringstjenester vedrørende vedlikehold og
feildiagnostisering vedrørende varmeanlegg og
varmeapparater, opplæringstjenester vedrørende
planlegging av distribuerte databaser for å muliggjøre
innhenting og intelligent gjenfinning av informasjon,
analyse av rørledningsopplegg, styring av laster som
transporteres i rørledninger og av trykket som lastene
transporteres under, opplæringstjenester vedrørende
måling av brennverdien av gass, kalibrering av monitorer
og analyseapparater for gass-sammensetning,
mengdemåling av gass, kalibrering av gassmålere og
implementering av gassmåling, prosessteknikk,
fremstilling av flytdiagrammer og simuleringer
vedrørende slik prosessteknikk, opplæringstjenester
vedrørende planlegging og drift av anlegg for
dehydrering og duggpunktkontroll av gass og for fjerning
av karbondioksyd og svovel fra gass, opplæringstjenester
vedrørende testing av kundeprodukter med hensyn til
nasjonale og internasjonale standarder,
opplæringstjenester vedrørende modellering og
overvåking av luftutslipp med hensyn til forurensning på
land, opplæringstjenester vedrørende bruk og
nytteverdien av bruk av energi i hjemmet,
opplæringstjenester vedrørende planlegging av
varmeanlegg, brennere for kjeler, ildsteder og
kokeapparater, opplæringstjenester vedrørende utvikling
av sikkerhetsprosedyrer for bruk av gass i hjemmet,
opplæringstjenester vedrørende overvåking og
modellering av sammensetningen og nivået for eksterne
gassutslipp, opplæringstjenester vedrørende
kvalitetssikring av energiforbrukende
husholdningsapparater og -utstyr, opplæringstjenester
vedrørende forprosjektering av bruk, feltforsøk,
demonstrasjon, utvikling, operasjonsstyring,
gjennomføring, overvåking, styring, funksjonsevaluering,
integrering, ytelsesmaksimering og feilretting av
kjøleanlegg, varmeanlegg, kombinerte varme- og
energisystemer, avfuktingsapparater samt gass-apparater,
opplæringstjenester vedrørende datamaskinsimuleringer
av energitap fra bygninger, opplæringstjenester
vedrørende energirevisjon og -overvåking av bygninger

og målsetting for energibruk i gjenvinnings- og regenera-
tive brennere, varmtvannskjeler, damputviklingskjeler,
tørke- og røsteovner, metallsmelteovner,
forbrenningsprosesser med gass og oksygen, omdannelse
av universalkjeler til kombinasjonskjeler samt
etterbrenningsteknikk i vannrørs-kombinasjonskjeler,
opplæringstjenester vedrørende utvikling og
funksjonstesting av motorer, motorholdbarhet,
motoravgassutslipp, testing av kjøretøyer med hensyn til
funksjon, brennstofforbruk og avgassutslipp, utvikling av
naturgassdrevne motorer, opplæringstjenester vedrørende
vurdering av risiko og fare ved bruk av brenngass,
opplæringstjenester vedrørende prediksjon og
eksperimentell måling av gass-spredning, gassansamling,
brann og eksplosjon samt strukturell respons,
opplæringstjenester vedrørende studier av yrkeshygiene,
opplæringstjenester vedrørende geoteknisk teknologi og
høytrykksmaterialer, opplæringstjenester vedrørende
tekniske materialer for korrosjonsbeskyttelse,
opplæringstjenester vedrørende
rørledningsinspeksjonsteknikk, opplæringstjenester
vedrørende markedsinformasjon, undersøkelser og
potensial for nye teknologier, opplæringstjenester
vedrørende gassoverføring og -distribusjon,
opplæringstjenester vedrørende installasjon av
varmeutstyr herunder brennere for kjeler, ildsteder og
kokeapparater, opplæringstjenester vedrørende
luktbehandling av gass.
KL. 42: Konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester
vedrørende utvinningsteknologi, brønnboring og
brønnklargjøring, konversjon fra gass til væske og
faststoff, geovitenskap, reservoarteknikk, offshore
produksjonsteknologi, gasslagring, gasstransport og
gasskondensasjon, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende vedlikehold og
feildiagnostisering vedrørende varmeanlegg og
varmeapparater, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende planlegging av distribuerte
databaser for å muliggjøre innhenting og intelligent
gjenfinning av informasjon, analyse av
rørledningsopplegg, styring av laster som transporteres i
rørledninger og av trykket som lastene transporteres
under, konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester
vedrørende måling av brennverdien av gass, kalibrering
av monitorer og analyseapparater for gass-
sammensetning, mengdemåling av gass, kalibrering av
gassmålere og implementering av gassmåling,
prosessteknikk, fremstilling av flytdiagrammer og
simuleringer vedrørende slik prosessteknikk, konsulent-,
forsknings- og utviklingstjenester vedrørende planlegging
og drift av anlegg for dehydrering og duggpunktkontroll
av gass og for fjerning av karbondioksyd og svovel fra
gass, konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester
vedrørende testing av kundeprodukter med hensyn til
nasjonale og internasjonale standarder, konsulent-,
forsknings- og utviklingstjenester vedrørende
modellering og overvåking av luftutslipp med hensyn til
forurensning på land, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende bruk og nytteverdien av
bruk av energi i hjemmet, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende planlegging av
varmeanlegg, brennere for kjeler, ildsteder og
kokeapparater, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende utvikling av
sikkerhetsprosedyrer for bruk av gass i hjemmet,
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konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester vedrørende
overvåking og modellering av sammensetningen og
nivået for eksterne gassutslipp, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende kvalitetssikring av
energiforbrukende husholdningsapparater og -utstyr,
konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester vedrørende
forprosjektering av bruk, feltforsøk, demonstrasjon,
utvikling, operasjonsstyring, gjennomføring, overvåking,
styring, funksjonsevaluering, integrering,
ytelsesmaksimering og feilretting av kjøleanlegg,
varmeanlegg, kombinerte varme- og energisystemer,
avfuktingsapparater samt gass-apparater, konsulent-,
forsknings- og utviklingstjenester vedrørende
datamaskinsimuleringer av energitap fra bygninger,
konsulent-, forsknings- og utviklingstjenester vedrørende
energirevisjon og -overvåking av bygninger og
målsetting for energibruk i gjenvinnings- og regenerative
brennere, varmtvannskjeler, damputviklingskjeler, tørke-
og røsteovner, metallsmelteovner, forbrenningsprosesser
med gass og oksygen, omdannelse av universalkjeler til
kombinasjonskjeler samt etterbrenningsteknikk i
vannrørs-kombinasjonskjeler, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende utvikling og
funksjonstesting av motorer, motorstabilitet,
motoravgassutslipp, testing av kjøretøyer med hensyn til
funksjon, brennstofforbruk og avgassutslipp, utvikling av
naturgassdrevne motorer, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende vurdering av risiko og fare
ved bruk av brenngass, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende prediksjon og
eksperimentell måling av gass-spredning, gassansamling,
brann og eksplosjon samt strukturell respons, konsulent-,
forsknings- og utviklingstjenester vedrørende studier av
yrkeshygiene, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende geoteknisk teknologi og
høytrykksmaterialer, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende tekniske materialer for
korrosjonsbeskyttelse, konsulent-, forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende
rørledningsinspeksjonsteknikk, konsulent-, forsknings-
og utviklingstjenester vedrørende markedsinformasjon,
undersøkelser og potensial for nye teknologier;
konsulenttjenester vedrørende installasjon av
varmeutstyr, konsulenttjenester vedrørende installasjon
av brennere for kjeler, ildsteder og kokeapparater;
konsulenttjenester vedrørende overføring og distribusjon
av gass; konsulenttjenester vedrørende luktbehandling av
gass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201224 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903395 (220) Inn dato: 1999.04.07

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Aksent Kommunikasjon AS, Postboks
6753 Rodeløkka, 0503 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201225 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903479 (220) Inn dato: 1999.04.09

(540)

FRIMONT
(730) Innehaver: Frimont SpA, Piazza Bolivar 6,
Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Kjøleapparater og maskiner; kjøleapparater og
installasjoner; ismaskiner og apparater; deler for de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201226 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199903707 (220) Inn dato: 1999.04.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Bass plc, Burton-on-Trent, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker;
fruktsmaktilsetningsdrikker, kullsyreholdige drikker,
frukt juicer, frukt drikker; mineral- og kullsyreholdig
vann; øl, stout, pils, porter (øl), ale (øl).
KL. 33: Alkoholholdige drikker; alkoholholdige
fruktsmakstilsetningsdrikker, alkoholholdige
kullsyreholdige drikker; alkoholholdige fruktjuicer,
alkoholholdige fruktdrikker; vin, cocktails, brennevin og
likører.

(300) Prioritet:
EM, 1999.03.17, 1108349

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201227 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904140 (220) Inn dato: 1999.04.22

(540)

3D BIPHASIC
(730) Innehaver: Medtronic Physio-Control Corp,
Redmond, WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Defibrillatorer og tilbehør for defibrillatorer.

(300) Prioritet:
US, 1998.11.10, 75/591,736

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201228 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904210 (220) Inn dato: 1999.04.26

(540)

LYSHOLM
(730) Innehaver: Holy AS, Neufeldtsgt. 20, 7030
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, melk
og melkeprodukter.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, sennep,
salatdressing, sauser og krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201229 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904343 (220) Inn dato: 1999.04.29

(540)

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

(730) Innehaver: Imperial Tobacco Ltd, P.O. Box 244,
Southville, Bristol BS99 7UJ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Bearbeidet og ubearbeidet tobakk;
tobakksprodukter; tobakkserstatninger, ikke for
medisinsk eller legende formål; fyrstikker og artikler for
røkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201230 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904381 (220) Inn dato: 1999.05.03

(540)

(730) Innehaver: GexCon AS v/Jon T. Berg, Postboks
6015 Postterminalen, 5892 Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare innen brann eksplosjonssikkerhet,
strukturrespons, risikoanalyse, innregistrert på
databærere.
KL. 35: Kundeveiledning ved salg av programvare innen
brann eksplosjonssikkerhet, strukturrespons,
risikoanalyse.
KL. 42: Konsulenttjenester innen konstruksjoner for økt
sikkerhet, brann/eksplosjonssikkerhet, strukturrespons,
risikoanalyse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201231 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904512 (220) Inn dato: 1999.05.05

(540)

DOWN TOWN
(730) Innehaver: Eivind H. Solberg AS, Holbergs plass
3, 0166 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Bar- og restaurantvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201232 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904746 (220) Inn dato: 1999.05.14

(540)

MASTERPHONE
(730) Innehaver: MasterCard International Inc, 2000
Purchase Street, Purchase, NY 10577-2509, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; bank- og
kredittvirksomhet; utstedelse av kredittkort, debetkort,
betalingskort og tjenester i forbindelse med lagrede
verdier deponert i kort; opprettelse av fond lagret
elektronisk og valutaoverføringer, elektroniske
betalingstjenester, tjenester i forbindelse med
forhåndsbetalte telefonsamtalekort, kontantutbetalinger
og godkjennelse og gjennomføring av transaksjoner;
reiseforsikringstjenester; verifisering av sjekker;
utstedelse og innløsing av reisesjekker og
reiseanvisninger; kredittkorttjenester som gir kortholdere
tilgang til kjøp av telefontjenester; rådgivningstjenester
relatert til alle forannevnte tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonsvirksomhet basert på et globalt
datanettverk; datakommunikasjonstjenester, on-line
informasjonstjenester; elektrisk dataoverføring via et
globalt fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert et globalt
datanettverk; tjenester i forbindelse med overføring,
anskaffelse eller fremvisning av informasjon fra en
computerlagret databank eller via et globalt datanettverk;
overføring av data via bruk av elektronisk
bildebehandling ved telefonforbindelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201233 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199905094 (220) Inn dato: 1999.05.26

(540)

(730) Innehaver: Sanpaolo Imi SpA, Torino, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinsoftware.
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. 42: Tilveiebringelse av informasjon og
konsulenttjenester ytet ved on-line tilgang til databaser og
datamaskinnettverk.

(300) Prioritet:
IT, 1999.03.04, T099C000729

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201235 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199905419 (220) Inn dato: 1999.06.04

(540)

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

(730) Innehaver: Safety Cable AS, Schøningsgt. 29 B,
0362 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tyverialarmer, overspenningsvern.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201236 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199905696 (220) Inn dato: 1999.06.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av tekst, lyd og bilder; telefoner, billedtelefoner og
datamaskiner med tilhørende databehandlingsutstyr;
dataprogrammer registrert på databærere.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjon,
multimediakommunikasjon; overføring av tele- og
datakommunikasjon mellom datamaskiner; overføring av
informasjon, meldinger, lyd og bilder via datanettet,
telefonnettet og internasjonale nettverk.
KL. 42: Tilveiebringelse av brukerrettigheter og adkomst
til databaser og tele- og datakommunikasjonssystemer.

(300) Prioritet:
SE, 1998.12.21, 98-9580

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201237 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199905997 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Fortress Reklamebyrå AS,
Prinsensgate 3b, 0152 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Eitrem & Co
ANS, Drammensveien 20 A, 0255 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Magasiner, blader, aviser.
KL. 38: Kommunikasjon/formidling via globalt
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201238 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906012 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler; tannpasta, tannpoleringmidler.
KL. 5: Munnvann; tannpudder, tabletter og  preparater
for å påvise plaque, medisinsk tyggegummi og
konfektyrer for munnpleie, odontologiske tannavtrykk,
tape og tanntråd, materialer til tannplombering, utstyr og
artikler for rensing og behandling av tennene, tunge og
gum, tungeskrapere.
KL. 10: Odontologiske apparater og instrumenter;
odontologiske speil.
KL. 21: Tannbørster, tannpirkere, beholdere og esker for
tannbørster og tannpirkere.
KL. 30: Tyggegummi, pustforfriskende godterier og
konfektyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201239 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906013 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

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

(730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet,
nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer;
produksjon av filmer og live underholdningsinnslag;
produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester
i forbindelse med spillefilmsunderholdning,
fjernsynsunderholdning og live
underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av
bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201240 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906020 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

(730) Innehaver: Norske Gram AS, Fjordgt. 21, 7491
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201241 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906021 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

SODA
(730) Innehaver: Norske Gram AS, Fjordgt. 21, 7491
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201242 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906044 (220) Inn dato: 1999.06.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pernod Ricard, a joint-stock company,
142 Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater.
KL. 16: Skrivesaker og papirvarer så som papir (for
brev), penner, notisbøker, skrivebøker; fotoalbum,
postere, spillkort; brikker.
KL. 20: Rammer til bilder, speil.
KL. 21: Drikkeglass, serviser (andre enn kniver, gafler
og skjeer), karafler, glassflasker, brikker (ikke av papir
og andre enn bordduker), fatunderlag (bordredskap);
kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall).
KL. 24: Sengetepper, tepper, bordduker/brikker,
bordservietter, håndklær.
KL. 25: Klær, sko, slips, skjerf, hatter og luer,
skyggeluer og forklær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201243 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906212 (220) Inn dato: 1999.06.25

(540)

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

(730) Innehaver: Zapata AS, Postboks 283, 8376
Leknes, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kinematografiske filmer; fjernsynsprogrammer,
innregistrerte, samt grammofonplater, cd’er, lydbånd og
elektroniske lagringsmedia.
KL. 41: Produksjon og utleie av kinematografiske filmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201244 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906230 (220) Inn dato: 1999.06.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Arken AS, Postboks 133, 1740
Borgenhaugen, NO

(740,750) Fullmektig: Ragnar Klipper, Kalavn 68, 1743
Klavestadhaugen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201245 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906398 (220) Inn dato: 1999.07.01

(540)

FRESH CONFIDENCE
(730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022-7499, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannkrem og munnvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201246 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906443 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

FERDASKRINET
(730) Innehaver: Ferdamat AS, 6300 Åndalsnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, 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. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
catering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201247 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906445 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

(730) Innehaver: Vans Inc, 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, CA 90670, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Solbriller og brilleetuier, hjelmer til skateboard-
ing, snowboarding, wakeboarding, BMX-sykling,
motorcross og gatekjøring med kjelker; knebeskyttere;
audio og videokassetter og digitale audiobånd som viser
sportsevenementer og musikk.
KL. 25: Klær til herrer, damer og barn, nemlig gensere,
jakker, bukser, t-skjorter, løse krager, hansker og vanter,
vester, parkaser, skjorter og trøyer, poloskjorter, shorts,
badetøy, ermeløse topper, jumpere, fottøy, hodeplagg og
støvler til snøbrettkjøring.

(300) Prioritet:
US, 1999.03.01, 75/649,920
US, 1999.03.02, 75/651,675

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201248 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906446 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

(730) Innehaver: Vans Inc, 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, CA 90670, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær til herrer, damer og barn, nemlig gensere,
jakker, bukser, t-skjorter, løse krager, hansker og vanter,
vester, parkaser, skjorter og trøyer, poloskjorter, shorts,
badetøy, ermeløse topper, jumpere, fottøy, hodeplagg og
støvler til snøbrettkjøring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201249 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906494 (220) Inn dato: 1999.07.06

(540)

CHORUS
(730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street,
Gloucester GL1 2SL, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Heiser; heise- og løfteapparater for invalide;
hjelpemidler for å stå og gå; fatler, engangsfatler; deler
og tilbehør til forannevnte varer.

(300) Prioritet:
GB, 1999.02.19, 2189446

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201250 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906496 (220) Inn dato: 1999.07.06

(540)

SER-INN
(730) Innehaver: Sentrum Røntgeninstitutt AS, Postboks
594, 1522 Moss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Røntgenfotografier for medisinske formål.
KL. 42: Medisinsk behandling; legebehandling;
helsetjeneste; faglige konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201251 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906497 (220) Inn dato: 1999.07.06

(540)

(730) Innehaver: Sentrum Røntgeninstitutt AS, Postboks
594, 1522 Moss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Røntgenfotografier for medisinske formål.
KL. 42: Medisinsk behandling; legebehandling;
helsetjeneste; faglige konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201252 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906747 (220) Inn dato: 1999.07.08

(540)

STC
(730) Innehaver: Bakke Oil Tools AS, Bekkeleia 1,
4330 Ålgård, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201253 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199906761 (220) Inn dato: 1999.07.09

(540)

SWEET LOVERS
(730) Innehaver: Again AB, Kungsbacka, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade og søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201254 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199907068 (220) Inn dato: 1999.07.14

(540)

OPEL SPEEDSTER
(730) Innehaver: Adam Opel AG, D-65423
Russelsheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer og deler derav.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201255 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199907214 (220) Inn dato: 1999.07.21

(540)

AMBRIA
(730) Innehaver: Candle Corporation of America Inc,
Des Plaines, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Potpurri; luftoppfriskere; spray for bruk i
værelser; forfriskende oljer; parfymerte lukteposer.
KL. 4: Lys; stearinlys for juletrær; nattlys; vokslys; veker
for lys, lampeveker; trespon for opptenning;
belysningsstoffer; voks; parafin; ildtennere; garvefett.
KL. 21: Lysestaker (ikke av edelt metall); lysmansjetter
(ikke av edelt metall); kandelabre (ikke av edelt metall);
glassboller; glassesker; glassbeholdere; glassmugger;
emaljert glass; malte glassvarer; krystallglassvarer;
porselensvarer; keramikk for husholdningsformål;
steingods; bordserviser (ikke av edelt metall); redskaper
for husholdningsformål (ikke av edelt metall);
parfymebrennere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201256 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199907708 (220) Inn dato: 1999.08.02

(540)

TREDEGAR
(730) Innehaver: Tredegar Corp, 1100 Boulders
Parkway, Richmond, VA 23225, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isoleringsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall); ark og filmer av plast for generell industriell,
kommersiell og landbruksmessig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201257 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908463 (220) Inn dato: 1999.08.19

(540)

(730) Innehaver: Parker Pen Products, 101 Syon Lane,
Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Penner, og instrumenter for skriving, tegning og
markering; blekk og blekkrefiller og patroner til penner
og instrumenter for skriving, tegning og markering;
refiller og patroner til kulespisser, porøse spisser og roller
ball skriveinstrumenter og -penner; blyantbly; blyantbly-
refiller; esker og etuier, holdere og containere til skrive-,
tegne- og markeringsinstrumenter og penner, til blekk og
blekk-refiller og -beholdere, blyantbly og blyantbly-
refiller; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke
møbler); pennespisser/pennesplitter og spisser/tupper til
skrive-, tegne- og markeringsinstrumenter;
gummiviskelær/viskelær av gummi; bordsett;
korreksjonsvæsker, filmer og bånd til bruk innen retting
av trykkede, maskinskrevne og håndskrevne feil; tynnere
til bruk i de forannevnte korreksjonsvæsker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201258 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908471 (220) Inn dato: 1999.08.20

(540)

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Elektrisitetsdistribusjon og distribusjon av
energi.
KL. 40: Produksjon av energi.

(300) Prioritet:
DK, 1999.02.24, VA 1999 00935

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201259 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908701 (220) Inn dato: 1999.08.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: BBR Bare Bra Reklamebyrå AS,
Strandgaten 221, 5004 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Teknisk og faglig konsulent- og
rådgivningsvirksomhet innen data og
informasjonsteknologi; utarbeidelse, programmering og
vedlikehold av dataprogrammer; utleie av adkomsttid ved
databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201260 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908731 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

(730) Innehaver: Abry Industrial Design AS,
Sorgenfrigt. 2, 0365 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalisering, 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: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201261 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908732 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

DEPHASE
(730) Innehaver: Abry Industrial Design AS,
Inkognitogaten 1, 0258 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalisering, 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: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201262 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908757 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

DINERS CLUB
INTERNATIONAL

(730) Innehaver: Diners Club International Ltd, 8430
West Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201263 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908758 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

(730) Innehaver: Diners Club International Ltd, 8430
West Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201264 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908773 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

(730) Innehaver: Hells Angels Europe Ltd, Gillingham,
Kent ME7 2PU, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller; ur
og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer,
emblemer, kjeder, nåler.
KL. 16: Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker,
fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler,
materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker,
jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere,
hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter.
KL. 26: Emblemer, beltespenner, kniplinger og
broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg,
lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing,
utdannelses- og undervisningsvirksomhet, konsert- og
diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger,
spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige
og kulturelle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201265 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908774 (220) Inn dato: 1999.08.27

(540)

(730) Innehaver: Hells Angels Europe Ltd, Gillingham,
Kent ME7 2PU, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller; ur
og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer,
emblemer, kjeder, nåler.
KL. 16: Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker,
fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler,
materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker,
jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere,
hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter.
KL. 26: Emblemer, beltespenner, kniplinger og
broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg,
lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing,
utdannelses- og undervisningsvirksomhet, konsert- og
diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger,
spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige
og kulturelle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201266 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199908802 (220) Inn dato: 1999.08.31

(540)

(730) Innehaver: Wistex AS, Postboks 94, 1541 Vestby,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Ryggsekker.
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil,
sekker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201267 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909011 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

MIQITA
(730) Innehaver: Miqita Gruppen AS, Postboks 106,
1441 Drøbak, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, bilderammer, varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk og
erstatningsstoffer for disse materialene, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
-beholdere (ikke av edelt metall) eller plettert dermed;
kammer og svamper, børster, gjenstander til
rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk.
KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201268 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909012 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
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. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201269 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909040 (220) Inn dato: 1999.09.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Registrerte programvarer innen elektronisk
handel/elektronisk dataoverføring; virtuelt betalingskort
som presenteres på dataterminaler via det elektroniske
datanettet; magnetiske databærere; elektronisk
programvare for direkte tilknyttede weblesning.
KL. 36: Finansiell virksomhet; datamaskinbaserte
finanstjenester; monetære tjenester; betalingskort-,
kontokort- og kredittkorttjenester; on-line
informasjonstjenester angående finanser.
KL. 38: Data- og telekommunikasjoner; adkomst til
databanker via data- og telekommunikasjonsnett.
KL. 42: Datamaskintjenester og
direktetilknytningstjenester.

(300) Prioritet:
SE, 1999.03.10, 99-1960

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201270 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909098 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

BELAIR
(730) Innehaver: Imperial Tobacco Ltd, P.O. Box 244,
Southville, Bristol BS99 7UJ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Rå og ubearbeidet tobakk; tobakksprodukter;
tobakkserstatninger, ikke til medisinske eller helbredende
formål; fyrstikker og artikler for røkere.

(300) Prioritet:
GB, 1999.03.09, 2191291

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201271 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909117 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fitness to Perfection, Frostaveien 10,
7043 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko, klær
for gymnastikk, sportssko, treningstøy.
KL. 35: Annonsevirksomhet for treningssenter.
KL. 41: Utdannelse- og kursvirksomhet, sportslige
aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning,
instruksjon (opplæring), drift av treningsstudioer, utleie
av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer).

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201272 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909120 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

(730) Innehaver: Willis Corroon Group Ltd, London
EC3P 3AX, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet og salgsfremmende
virksomhet; personal- og rekrutteringstjenester; regnskap,
revisjon og bokføring; utarbeiding av skatteberegning og
skatterådgivningstjenester; databehandlingstjenester;
forretnings- og ledelsesrådgivning, -konsultasjoner, -
informasjon og -forskning; forretnings- og
ledelseskonsultasjoner på området forsikring,
forretningsrisiko, informasjonsteknologi, strategiske
endringer og forretningsprosesser; fremskaffelse av
forretnings- og ledelsesinformasjon inkludert slik
informasjon skaffet til veie via
telekommunikasjonsnettverk, ved online-leveranser og
ved hjelp av det globale datanettverk og World Wide
Web.
KL. 36: Finansiell virksomhet og forsikringsvirksomhet;
finansiell ledelse, assistanse, rådgivning, konsultasjoner,
informasjon og forskning; utarbeidelse av finansielle
rapporter og forsikringsrapporter; assuranse-, forsikrings-
og gjenforsikringsvirksomhet; assuranse-, forsikrings-,
gjenforsikrings-, investerings- og pensjonsmeglings-,
formidlings- og rådgivningsvirksomhet; assuranse- og
forsikringstegningvirksomhet; aktuarvirksomhet;
finansielle vurderinger, dispasje- og
skadeoppgjørvirksomhet; bestyrelse av stiftelser;
fremskaffelse av finansiell informasjon og
forsikringsinformasjon, inkludert slik informasjon skaffet
til veie via telekommunikasjonsnettverk, ved online-
leveranser og ved hjelp av det globale datanettverk og
World Wide Web; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201273 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909121 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

(730) Innehaver: Willis Corroon Group Ltd, London
EC3P 3AX, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet og salgsfremmende
virksomhet; personal- og rekrutteringstjenester; regnskap,
revisjon og bokføring; utarbeiding av skatteberegning og
skatterådgivningstjenester; databehandlingstjenester;
forretnings- og ledelsesrådgivning, -konsultasjoner, -
informasjon og -forskning; forretnings- og
ledelseskonsultasjoner på området forsikring,
forretningsrisiko, informasjonsteknologi, strategiske
endringer og forretningsprosesser; fremskaffelse av
forretnings- og ledelsesinformasjon inkludert slik
informasjon skaffet til veie via
telekommunikasjonsnettverk, ved online-leveranser og
ved hjelp av det globale datanettverk og World Wide
Web.
KL. 36: Finansiell virksomhet og forsikringsvirksomhet;
finansiell ledelse, assistanse, rådgivning, konsultasjoner,
informasjon og forskning; utarbeidelse av finansielle
rapporter og forsikringsrapporter; assuranse-, forsikrings-
og gjenforsikringsvirksomhet; assuranse-, forsikrings-,
gjenforsikrings-, investerings- og pensjonsmeglings-,
formidlings- og rådgivningsvirksomhet; assuranse- og
forsikringstegningvirksomhet; aktuarvirksomhet;
finansielle vurderinger, dispasje- og
skadeoppgjørvirksomhet; bestyrelse av stiftelser;
fremskaffelse av finansiell informasjon og
forsikringsinformasjon, inkludert slik informasjon skaffet
til veie via telekommunikasjonsnettverk, ved online-
leveranser og ved hjelp av det globale datanettverk og
World Wide Web; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201274 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909122 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

PROCITE
(730) Innehaver: The Dow Chemical Co, Midland, MI
48640-1967, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Plastfilm for bruk i videre fabrikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201275 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909249 (220) Inn dato: 1999.09.09

(540)

(730) Innehaver: The Iams Co, Dayton, OH, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Næringsmidler til dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201276 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909311 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

CLK 43
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til
slike.

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.20, 399 29 126.1/12

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201277 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909524 (220) Inn dato: 1999.09.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jan Gisle Berger, Josefinesgate 28A,
0351 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sykkelhjelmer/beskyttelseshjelmer.
KL. 12: Sykler.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Sportsartikler, leketøy og spill,
gymnastikkartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201278 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909543 (220) Inn dato: 1999.09.21

(540)

ALTERRA
(730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as
Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, C.
Sundtsgt. 36, 5004 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, vogner, varebiler, lastebiler og
deler til forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201279 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909781 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

SATELAN
(730) Innehaver: British Telecommunications plc, 81
Newgate Street, London EC1A 7AJ, England, GB

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

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

(300) Prioritet:
GB, 1999.06.09, 2199831

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201280 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909796 (220) Inn dato: 1999.09.23

(540)

ORILLION
(730) Innehaver: Orillion Corporation Inc, Houston, TX
77032, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for bruk ved administrasjon av
nettverksdatabehandling og kommunikasjonsmidler brukt
på området databehandling og administrasjon av
kommunikasjonssystemer.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av
dataprogramvaresystemer og datanettverk.
KL. 41: Dataopplæringsvirksomhet i bruk og drift av
dataprogramvaresystemer og datanettverk.
KL. 42: Utarbeidelse og individuell tilpasning av og
støttetjenester for andre vedrørende
dataprogramvaresystemer og datanettverk;
rådgivningstjenester vedrørende
dataprogramvaresystemer og datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.03.24, 75/667,091

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201281 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909802 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

FLT
(730) Innehaver: Forbundet for Ledelse og Teknikk v/
styrets leder, Postboks 8906 Youngstorget, 0028 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Juridiske tjenester; faglige konsultasjoner;
informasjon om faglige rettigheter i arbeidsforhold og
fagforeningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201282 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909803 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

(730) Innehaver: Forbundet for Ledelse og Teknikk v/
styrets leder, Postboks 8906 Youngstorget, 0028 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Juridiske tjenester; faglige konsultasjoner;
informasjon om faglige rettigheter i arbeidsforhold og
fagforeningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201283 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909804 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

DEN LILLE FONDUE
(730) Innehaver: Torbjørn Goli, President Harbitzgt. 18,
0259 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restauranter; bartjenester; bevertning og
tilbringing av mat og drikke; catering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.02.21 - 8/00

34

(111) Reg.nr.: 201284 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909816 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

COOL FISK
(730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2,
1366 Lysaker, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201285 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909869 (220) Inn dato: 1999.09.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Paramedical A/S, Høeghsmindevej 83,
DK-2820 Gentofte, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
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: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201286 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199909870 (220) Inn dato: 1999.09.28

(540)

ESTEREX
(730) Innehaver: Exxon Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201287 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199910016 (220) Inn dato: 1999.09.30

(540)

CRM
(730) Innehaver: Customer Relationship Management
AS, Vestbaneplassen 2, 0250 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201288 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199910022 (220) Inn dato: 1999.09.30

(540)

(730) Innehaver: Arendi AS, Skovveien 2, 0257 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte programmer for datamaskiner;
computerprogrammer for telekommunikasjon som tillater
adgang til og navigasjon i (søking/arbeid innenfor) et
internasjonalt kommunikasjonsnett, andre computernett,
direktelinjetjenester og bulletinsamlinger
(oppslagstavler).
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av tale, digitalsignaler (data), faksimile- og
videosignaler; elektroniske post- og meldetjenester;
adgangstjenester for internasjonalt kommunikasjonsnett,
andre computernett, direktelinjetjenester og
bulletinsamlinger (oppslagstavler); tjenester for
telekommunikasjonsnettverk overfor andre for å vise
innhold fra internasjonalt kommunikasjonsnett, andre
computernett, direktelinjetjenester og
oppslagstavletjenester; datahjulpet overføring av
beskjeder og bilder vedrørende informasjon om vær,
sport, helse, finans, hobbyer, nyheter, utdannelse,
rekreasjon, transport, natur, selvforbedring, offentlige
saker, hjemmeorganisering, litteratur, innkjøp,
internasjonale tjenester, reiser, stilarter og mote,
forretningsdrift og lokalinformasjon; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder, (EDI) elektronisk
utveksling av data ved hjelp av datamaskiner,
faksimiletjenester, fjernskrivertjenester, visuelle og
elektroniske verts- og hjelpetjenester til formidling og
fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser for
transaksjoner ved et globalt computernettverk;
ekspedering av data-informasjoner ved hjelp av
elektronisk overføring.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av
dataprogrammer og software; ajourføring og vedlikehold
av dataprogrammer; programmering for datamaskiner;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige
konsultasjoner (ikke om forretninger);
datanettverksdesign.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201289 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199910028 (220) Inn dato: 1999.09.30

(540)

ROOMS TO GO
(730) Innehaver: Rooms To Go Inc, 11540 Highway 92
East, Seffner, FL 33584, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201290 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199910570 (220) Inn dato: 1999.10.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201291 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911241 (220) Inn dato: 1999.11.02

(540)

PS20
(730) Innehaver: CollaGenex International Ltd, The Old
Stable Block, 7 Buttermarket, Thame, Oxfordshire OX9
3EW, GB

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

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

(300) Prioritet:
GB, 1999.10.08, 2210911

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201292 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911459 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201293 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911460 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

ZOMAREX
(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for forebyggelse og/
eller behandling av forstyrrelser i sentralnervesystemet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201294 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911473 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

(730) Innehaver: Global Product Channel, 0164 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere.
KL. 42: Dataprogrammering, utforming, oppdatering og
vedlikehold av dataprogramvare, on-line tilgang til og
nedlastning av dataprogram, on-line tilgang til varehandel
på globalt nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201295 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911474 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

SKIPPERTAKET
(730) Innehaver: Per Frode Hansen, 4632 Kristiansand
S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bærehåndtak av metall, for håndtering av tung
last.
KL. 22: Bærehåndtak, ikke av metall, for håndtering av
tung last.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201296 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911476 (220) Inn dato: 1999.11.05

(540)

COMPELLO
(730) Innehaver: Compello Software AS, Strandveien
50, 1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer lagret på datamaskiner og på
elektroniske lagringsmedier.
KL. 16: Trykksaker, instruksjon og
undervisningsmateriell.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og
ajourføring av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201297 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199911477 (220) Inn dato: 1999.11.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Compello Software AS, Strandveien
50, 1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer lagret på datamaskiner og på
elektroniske lagringsmedier.
KL. 16: Trykksaker, instruksjon og
undervisningsmateriell.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og
ajourføring av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201298 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19920864 (220) Inn dato: 1992.02.20

(540)

(730) Innehaver: Ehapa Verlag GmbH, Leinfelden-
Echterdingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Eksponerte filmer; bånd og kassetter med
spillefilmer eller hørespill, audio- og videobånd og
-kassetter; magnetiske bærere til registrering av data, lyd
eller bilder.
KL. 16:  Papir, papp, varer laget av papir og papp, ikke
opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser, magasiner og
tidsskrifter, bøker, fotografier, plakater, skrivesaker og
skrivepapirvarer, klebemidler for varer av papir; artikler
til bruk for kunstnere, nemlig materialer til tegning,
maling og modellering; malerpensler, malerkoster; ikke-
elektriske skrivemaskiner, kontorrekvisita (ikke møbler);
dokumentordnere og ringpermer, brevkurver, brevåpnere,
skriveunderlag, skrivebordssett, hulleapparater og
heftemaskiner (kontorartikler), binders og stifter til
heftemaskiner, fargebånd, korrekturmidler for
kontorformål, stempler (kontorartikler), stempelputer,
blekk til stempelputer, blekk og tusj til skriving, maling
og tegning; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater) i form av trykksaker, spill, dyre- og
plantepreparater, geologiske modeller og preparater,
globuser og materiell til å tegne og skrive på tavler;
spillkort; trykktyper, klisjéer.

(300) Prioritet:
DE, 1991.08.21, E 31030/16 Wz

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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(111) Reg.nr.: 201299 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199900820 (220) Inn dato: 1999.01.25

(540)

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

(730) Innehaver: Radio 1 Molde AS, Postboks 496,
6401 Molde, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Radiokringkasting, sending av radioprogram,
radiosendinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21

(111) Reg.nr.: 201300 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 199904573 (220) Inn dato: 1999.05.10

(540)

DERKUM
DIAMANTPOLISH MED

VAX.
(730) Innehaver: Dakapo Consult & Trade ANS,
Smultronvägen 1, S-26041 Nyhamnsläge, SE

(740,750) Fullmektig: Produktideer, Postboks 3087
Bliesenberg, 0207 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering og flekkfjerning
samt slipemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.02.21
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REGISTRERTE VAREMERKER

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

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

(111) Reg.nr.: 201190 (151) Reg.dato: 2000.01.27

(210) Søk.nr.: 19922553 (220) Inn dato: 1992.05.15

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 21.02.00
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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.: 213234
(151) Int. reg. dato: 1998.09.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.09.25

(540)

META

(730) Innehaver: Lonza SA, CH-3945 Gampel/Valais,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Alcohol; chemical products for industry, science
and photography.
KL. 5: Chemical products for medical and sanitary use,
excluding soaps and soap powders; disinfectants;
herbicides and preparations for destroying vermin.

Gazette nr.: 23/98

(111) Int. reg. nr.: 2R219346
(151) Int. reg. dato: 1999.04.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.03

(540)

(730) Innehaver: Montres Rolex SA, 3-5-7, rue
Francois-Dussaud, CH-1211 Genève 24, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Components of clocks and watches of all kinds
and parts thereof.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: R221740
(151) Int. reg. dato: 1999.07.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.04.29

(540)

FÜRSTENBERG
(730) Innehaver: Fürstenberg Ehemalige Herzoglich
Braunschweigische Porzellanmanufaktur, D-37699
Fürstenberg über Höxter/Wesser, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Base materials for making china.
KL. 19: Base materials for making china.
KL. 21: China base materials and objects.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: R223920
(151) Int. reg. dato: 1979.09.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.25

(540)

AESCULO
(730) Innehaver: Karl Engelhard Fabrik Pharm.
Präparate GmbH & Co KG, 94, Sandweg., D-60 316
Frankfurt, DE

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

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 294194
(151) Int. reg. dato: 1985.02.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.08.21

(540)

(730) Innehaver: Arcus Elektrotechnik Alois
Schiffmann GmbH, 15, Streitfeldstrasse, D-81 673
München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Cable shoes.
KL. 8: Tools, especially for assembling terminals,
crimping pliers, socket wrenches.
KL. 9: Terminals and connectors for overhead wire lines
and cables, as well as for distribution installations and
distribution apparatus; earthing and short-circuiting
fittings; switch rods, shorting clips, voltage testing
apparatus.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: R377154
(151) Int. reg. dato: 1991.04.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.19

(540)

BORDEAU-CHESNEL
(730) Innehaver: Luissier Bordeau Chesnel Société en
Nom Collectif, Rue Léopold Gouloumès, F-72470
Champagne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Any dietetic and dietary products.
KL. 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
jams, eggs, milk and other milk products, edible oils and
fats, preserves, pickles; any charcuterie and salted meats,
giblets and offal, food preserves of all kinds, semi-
preserves; deep-frozen, dehydrated and freeze-dried food
products, ready-made dishes.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice, honey, golden syrup, yeast, baking powder,
salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ice; ready-
made dishes, deep-frozen, dehydrated and freeze-dried
food products.
KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals,
fresh fruits and vegetables, seeds, live plants and real
flowers, animal feed, malt.
KL. 32: Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages.
KL. 33: Wine, spirits, liqueurs.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: R421272
(151) Int. reg. dato: 1996.02.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.11

(540)

APHTORAL
(730) Innehaver: Pierre Fabre Sante SA, 45, place Abel
Gance, F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Mouth plasters.

Gazette nr.: 14/99
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(111) Int. reg. nr.: R438787
(151) Int. reg. dato: 1998.06.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.03.26

(540)

D-C-FIX
(730) Innehaver: Konrad Hornschuch AG, D-74679
Weissbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Plastic adhesive sheets for covering organic,
ceramic, mineral surfaces, in particular furniture, interior
decoration objects and objects for everyday use; the
goods mentioned before intended mostly for private use.
KL. 27: Plastic adhesive sheets for covering smooth
walls; the goods mentioned before intended mostly for
private use.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: R441557
(151) Int. reg. dato: 1998.11.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.20

(540)

(730) Innehaver: Trigema GmbH & Co KG, D-72 393
Burladingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Knitted and woven knit-type clothing, under-
wear.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: R444021
(151) Int. reg. dato: 1999.03.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.08

(540)

ALTIPLUS
(730) Innehaver: Trelleborg Industrie, ZI La Combaude,
F-63000 Clermont-Ferrand, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Hoses wholly or partially made of rubber or
plastics.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 481987
(151) Int. reg. dato: 1984.01.03
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.11.05

(540)

TANKAPAL
(730) Innehaver: Paguag Schlauchtechnik GmbH & Co
KG, 41, am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Pipes not included in other classes.

Gazette nr.: 1/99

(111) Int. reg. nr.: 481990
(151) Int. reg. dato: 1984.01.03
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.11.05

(540)

CHEMOPAL
(730) Innehaver: Paguag Schlauchtechnik GmbH & Co
KG, 41, am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Rubber pipes for carrying chemical products
(not included in other classes).

Gazette nr.: 1/99
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(111) Int. reg. nr.: 501207
(151) Int. reg. dato: 1986.03.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.08

(540)

MYCOSTER
(730) Innehaver: Pierre Fabre Dermatologie Société par
actions simplifiée, 45, place Abel Gance, F-92100
Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products, products
for skin hygiene and care; dietetic substances for medical
use, food for infants; disinfectants.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 501397
(151) Int. reg. dato: 1986.03.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.25

(540)

CYTELIUM
(730) Innehaver: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SA,
45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
products; dentifrices.
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
and skin care products; dietetic substances for medical
use, baby food; disinfectants.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 508353
(151) Int. reg. dato: 1987.01.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.11.05

(540)

(730) Innehaver: Paguag Schlauchtechnik GmbH & Co
KG, 41, am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Pipes, not included in other classes.

Gazette nr.: 1/99

(111) Int. reg. nr.: R536842
(151) Int. reg. dato: 1999.03.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.04.15

(540)

(730) Innehaver: HR Rüegg AG, Felbenstrasse 10, CH-
9403 Goldach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Slide fasteners with built-in tear strips for
facilitating the opening and closing bags made of multi-
layer paper and sacks made of plastic materials.

Gazette nr.: 14/99
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(111) Int. reg. nr.: 537376
(151) Int. reg. dato: 1989.04.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.03.18

(540)

DUSCHOLUX
(730) Innehaver: Altura Leiden Holding BV, Hagenweg
1F, NL-4131 LX Vianen ZH, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallic shower and bath screens, metallic shower
cubicles, metallic dividing partitions for shower and bath
cubicles.
KL. 9: Thermostats and monitoring apparatus.
KL. 11: Vertical and hand-held showers, valves and
fittings for showers, shower heads, valves and fittings for
steam rooms, hot and cold water mixing taps and
monitoring elements therefor, toilet installations and
accessories thereto, including facilities for cleaning the
posterior area, bathtubs and shower basins.
KL. 19: Shower screens, bathtub screens, shower
cubicles and dividing partitions for shower and bath
cubicles of plastic material.
KL. 20: Mirror lockers and furniture for bathrooms and
shower rooms.
KL. 21: Brushes for body and beauty care, cylindrical
hair brushes, scraping brushes, nail brushes.

Gazette nr.: 17/99

(111) Int. reg. nr.: 566623
(151) Int. reg. dato: 1991.01.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.15

(540)

SWISSMETICS
(730) Innehaver: Swissmetics Ltd a Providence Rhode
Island (USA) Succursale de Montreux, Zone industrielle
de la Foge, Chailly sur Montreux, CH-1816 Montreux,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Swiss cosmetics.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 572071
(151) Int. reg. dato: 1991.05.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.08.17

(540)

LUTA-LYSIN
(730) Innehaver: BASF AG, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-
67063 Ludwigshafen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use.

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 572268
(151) Int. reg. dato: 1991.06.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.09.13

(540)

APAX
(730) Innehaver: Apax Partners et Cie snc, 45, avenue
Kléber, F-75784 Paris Cedex 16, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter and publications of all kinds.
KL. 35: Business services, especially business manage-
ment assistance, commercial or industrial management
assistance; business management consultancy; business
assessments, evaluations and expert opinions, business
investigations and research, business inquiries; organiza-
tional and business consulting; commercial information
agencies; consultancy in connection with company and
staff management, strategy planning, organization and
administration, consultancy regarding staff training and
recruitment as services related to staff recruitment;
market research and studies.
KL. 36: Financing services, financial and loaning
operations, financial transactions; investment activities of
all kinds and especially as regards equity capital;
financial engineering; services in connection with
company ownership transfer, company merger and
acquisition, in all forms; investment research, selection,
studies and advice; financial, fiscal and real estate
appraisals; brokerage; building and real estate appraisals,
assessments and management; financial analysis; leasing
of real estate; factoring, financial and monetary affairs;
accumulation, investment and management of funds,
management of venture enterprise investment funds,
capital constitution and investment, risk capital, invest-
ment capital and development capital activities.

Gazette nr.: 20/99
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(111) Int. reg. nr.: 573021
(151) Int. reg. dato: 1991.07.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.27

(540)

(730) Innehaver: BB GR SA, 22 rue de Montmorency,
F-75003 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical appliances and instruments, eyewear
frames and lenses, contact lenses, eyewear cases, cases
for contact lenses.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 575704
(151) Int. reg. dato: 1991.09.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Facen SA, 110, avenue de Flandre, F-
59 290 Wasquehal, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators and data
processing equipment; fire-extinguishers.
KL. 42: Providing of services of engineers in the field of
electricity, electronics, computing, computer peripherals
and terminals, automated systems and related fields
particularly for writing of reports, appraisals, valuations
and research unrelated to business dealings.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 594755
(151) Int. reg. dato: 1992.12.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.26

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, meat extracts, poultry (except for slaugh-
tered Gallus poultry), charcuterie and salted meats.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 616093
(151) Int. reg. dato: 1994.03.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.01.11

(540)

(730) Innehaver: Sarl Wega SarL, 91, rue Ernest
Bradfer, F-55000 Bar-Le-Duc, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, cosmetics.
KL. 24: Woven fabrics, household linen, table linen.
KL. 25: Clothing, pret-a-porter, footwear.

Gazette nr.: 6/99
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(111) Int. reg. nr.: 645101
(151) Int. reg. dato: 1995.10.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.03.16

(540)

MEDIAGUARD
(730) Innehaver: Canal+ SA, 85/89, quai André Citroën,
F-75015 Paris Cedex 15, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific (other than medical), nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound
or images; audio visual, telecommunication, computer
communication apparatus and instruments, television
sets, tape recorders, video recorders, radio sets, projection
apparatus, car radios, antennas, satellite dishes, cabinets
for loudspeakers, amplifiers, high-fidelity sound systems,
computers, recorded computer software, decoders,
encoders, microphones, exposed films, video recordings
and sound recordings, magnetic tapes, videotapes,
compact disks (audio/video), optical disks, magnetic
disks, telephones; magnetic recording media; magnetic
cards; sound recording disks, television facilities;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing and computer apparatus; fire
extinguishers.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof,
namely writing or drawing books, albums, jackets for
papers, files; printing products; bookbinding material;
books, journals, newspapers, periodicals, catalogues;
photographs, photograph stands; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging, namely, bags,
sachets, small bags, plastic films (stretchable, expansible)
for palletizing purposes; passes (non magnetic), credit
cards (non magnetic); playing cards; printing types;
printing blocks; pens, writing pads, writing tablets,
business cards, check books; time planners, wall calen-
dars; postcards.
KL. 28: Games, toys, gymnastic and sporting articles,
namely play balls and balloons, billiards and balls,
billiard cues, billiard tables, skating boots with skates
attached, boxing gloves, fishing rods, golf clubs, kites,
targets, machines for physical exercises, gymnastic
appliances and physical exercise apparatus for body-
building, chest expanders (exercisers), gymnastic
apparatus, dumb-bells, paragliders, ice skates and
rollerskates, skateboards and sailboards (without motor),
surf boards, protective paddings (parts of sports suits),
rackets, skis, waterskis, surf skis, tables for table football,
tables for table tennis; Christmas tree decorations.
KL. 38: Telecommunications; news agencies; radio
broadcasting, telegraph or telephone communications,
television broadcasting; telematics communication

services, teleprinting, message sending, transmission of
telegrams; program broadcasting, in particular via radio,
television, cable, microwave and satellite transmissions,
and also as video and sound recordings; rental of message
sending apparatus; communication via computer termi-
nals; television programs.
KL. 41: Education; training; entertainment; radio or
television entertainment; sporting and cultural activities;
book and magazine publishing; book loaning; animal
training; production of shows, films, television films,
television programs, press reports, debates, video
recordings and sound recordings; performing arts’
agencies; rental of video and sound recordings, films,
phonograph records, audio recordings, videotapes, movie
projection apparatus, decoders, encoders, theater sets and
their accessories; organization of contests and of educa-
tional and recreational games; production of programs,
broadcasts, debates and press reports; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, reservation of seats for shows.
KL. 42: Computer consultancy services; computer
programming, computer rental; quality control; design of
interior decor; industrial design services, graphic design
services; copyright management; videotape filming;
exhibition-site management; horoscope casting; hotel
reservations; restaurant activity; cocktail lounge services;
fashion information; photographic services, photographic
reporting; missing person investigations; marriage
bureaux, dating and human relations services; styling.

Gazette nr.: 14/99
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(111) Int. reg. nr.: 649028
(151) Int. reg. dato: 1995.11.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.04.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery articles, perfumes, eaux de toilette,
pre-shave and aftershave lotions, scented soaps, non-
medicinal body, face and hair lotions and creams, bath
salts, make-up, cosmetics, lip pencils and lipsticks,
eyeliner pencils, nail varnish, powder and cream
eyeshadows, eyebrow cosmetics, shampoos, dentifrices,
cosmetic preparations for eyelashes, cosmetic suntan
preparations, pomanders.
KL. 18: Leather and imitation leather articles (excluding
cases adapted to the products they are intended to
contain), luggage, mainly trunks, suitcases, bags,
rucksacks, school bags, shoulder bags, handbags, attaché
cases, wallets, purses, umbrellas.
KL. 25: Men’s, women’s and children’s wear, mainly
coats, jackets, trousers, skirts, suits, ladies’ suits, shirts,
ladies shirts, pullovers, frocks and dresses, made of
textile materials, of leather, of fur; underwear; dressing
gowns; bathing suits, beachwear; tracksuits; footwear,
slippers, neckties, neckscarves, scarves, gloves, belts,
hats.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 661422
(151) Int. reg. dato: 1996.08.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.07.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: adp engineering GmbH, 27b, Justus
von Liebig Strasse, D-63128 Dietzenbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Bicycles.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 672347
(151) Int. reg. dato: 1997.03.12

(540)

SERVICE PRO
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG,
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing apparatus and computers,
computer programmes and data processing programmes.

Gazette nr.: 9/97
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(111) Int. reg. nr.: 677192
(151) Int. reg. dato: 1997.07.02

(540)

TICONA
(730) Innehaver: Hoechst AG, D-65926 Frankfurt am
Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, unprocessed plastics.
KL. 17: Plastics in extruded form for use in manufacture.

Gazette nr.: 16/97

(111) Int. reg. nr.: 689616
(151) Int. reg. dato: 1998.02.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.03.05

(540)

REFERENCE
(730) Innehaver: Espe Dental AG, Espe Platz, D-82 229
Seefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Tooth filling materials, dental cements, dental
lacquers, compounds, dental impression materials, lining
compounds for dental medicine and odontotechny,
materials used for dental coatings, material for crowns
and bridges for use in dental medicine and odontotechny,
fixing material for use in dental medicine, material for
Maryland bridges for use in dental medicine and
odontotechny.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 690324
(151) Int. reg. dato: 1998.03.27

(540)

CORALAN
(730) Innehaver: Biofarma, 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 preparations for the treatment of
cardiovascular disease.

Gazette nr.: 8/98
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(111) Int. reg. nr.: 690956
(151) Int. reg. dato: 1998.02.13

(540)

(730) Innehaver: Ralston Energy Systems SA, 8 Impasse
Colombelle, Case postale 230, CH-1218 Le Grand
Seconnex, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific (other than medical), nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), and life-
saving apparatus and instruments, teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines; data processing
apparatus, computers and their peripheral equipment,
recorded computer programs, computer software;
extinguishers; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or control-
ling electric current, electric cells, electric batteries,
electrochemical generators, rechargeable storage batter-
ies.

Gazette nr.: 8/98

(300) Prioritet:
FR, 1997.09.04, 97/693.725

(111) Int. reg. nr.: 691094
(151) Int. reg. dato: 1998.04.14

(540)

FRUISTAR
(730) Innehaver: Delifruits SA, Margès, F-26260 St
Donat sur L’Herbasse, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Fruit juices, fruit beverages and preparations for
preparing non-alcoholic fruit beverages.

Gazette nr.: 9/98

(111) Int. reg. nr.: 691237
(151) Int. reg. dato: 1997.12.24

(540)

MEU
(730) Innehaver: Omega Pharma GmbH Gesellschaft für
diätetische und pharmazeutische Produkte, 100,
Scharnweberstrasse, D-13405 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted
for medical use; dietetic substances and food supplements
on the basis of vitamins, minerals and trace elements.
KL. 29: Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the
basis of plants and also containing proteins, amino and
fatty acids, fish and train oil.
KL. 30: Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the
basis of carbohydrates and also containing proteins,
amino and fatty acids.

Gazette nr.: 7/99

(300) Prioritet:
DE, 1997.06.24, 397 29 917
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(111) Int. reg. nr.: 691356
(151) Int. reg. dato: 1998.04.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.12

(540)

CAT COUNTRY
(730) Innehaver: HB Foodmarketing BV, 14,
Oranjelaan, NL-1815 JS Alkmaar, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Tray litter for cats.

Gazette nr.: 24/99

(111) Int. reg. nr.: 691440
(151) Int. reg. dato: 1998.03.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Life pharma Vertriebs GmbH, 3,
Mainstrasse, D-67141 Neuhofen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.
KL. 35: Consultancy, design and development of
concepts for market research related to medication,
dietetic products, additives to foodstuffs and diagnostic
products.

Gazette nr.: 9/98

(111) Int. reg. nr.: 692835
(151) Int. reg. dato: 1998.04.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.04.02

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text LA MAISON DU
CHOCOLAT is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: La Maison du Chocolat SA, 97/99, rue
Henri Dunant, F-92700 Colombes, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and other milk products; edible oils and
fats, pickles.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice, honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice.
KL. 33: Wine, spirits and liqueurs.

Gazette nr.: 10/99

(111) Int. reg. nr.: 693708
(151) Int. reg. dato: 1998.04.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Terramark Markencreation GmbH, 32,
Hollerallee, D-28209 Bremen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Small ironware, screws and screwed nuts, rivets,
notched pins; clamps and similar connecting and locking
elements made of wire and sheet metal.

Gazette nr.: 12/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.01.22, 398 03 021
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(111) Int. reg. nr.: 696298
(151) Int. reg. dato: 1998.07.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Credit Suisse Group, 8, Paradeplatz,
CH-8001 Zurich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance underwriting and financial services;
banking transactions of all kinds.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.05.08, 453382

(111) Int. reg. nr.: 697127
(151) Int. reg. dato: 1998.07.01

(540)

PRO-DACH
(730) Innehaver: Gerthold Pröckl, 11, Rosenstrasse, D-
94424 Arnstorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; building
materials made of metal, in particular for making roof
constructions; transportable buildings made of metal; rail
track construction materials made of metal; cables and
wires made of metal (not for electrical purposes);
locksmith’s goods and small iron ware; goods made of
metal (included in this class).
KL. 19: Building materials (not of metal); in particular
sealing foils; asphalt, pitch and bitumen; transportable
buildings (not of metal); heat insulator materials.
KL. 37: Building trade, installation work.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 698402
(151) Int. reg. dato: 1998.09.02

(540)

SIR SALMON
(730) Innehaver: Armoric SA, 55, Avenue de
Keradennec, F-29000 Quimper, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fish; foodstuffs not included in other classes
made of fish.

Gazette nr.: 19/98

(111) Int. reg. nr.: 698873
(151) Int. reg. dato: 1998.07.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof (included in
this class).
KL. 37: Repair and maintenance of motor vehicles.

Gazette nr.: 9/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.01.29, 398 04 153
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(111) Int. reg. nr.: 700983
(151) Int. reg. dato: 1998.10.14

(540)

ICTESS
(730) Innehaver: Paraphar SA, 10 rue Varet, F-75 015
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning, degreasing and bleaching preparations;
soaps; cosmetic products, moisturising creams (cosmet-
ics), perfumery articles, hair care products.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
FR, 1998.04.15, 98 728 137

(111) Int. reg. nr.: 701197
(151) Int. reg. dato: 1998.10.08

(540)

TASKI ERGODISC
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Cleaning, washing and scouring machines and
apparatus; parts and accessories of the aforesaid goods,
included in this class; electric floor-cleaning and polish-
ing machines.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
BX, 1998.05.26, 631255

(111) Int. reg. nr.: 702292
(151) Int. reg. dato: 1998.08.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Remy-Finance BV, 15, Kneuterdijk,
NL-2514 EM’s-Gravenhage, NL

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

Gazette nr.: 23/98

(300) Prioritet:
BX, 1998.02.26, 631520
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(111) Int. reg. nr.: 703014
(151) Int. reg. dato: 1998.11.25

(540)

(730) Innehaver: Eklöf i Norrköping AB, Box 773, S-
601 17 Norrköping, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Rucksacks, haversacks, travelling bags also in
the form of bags of textile material and/or leather.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 28: Gymnastic and sporting articles included in the
class.
KL. 35: Marketing and customer services in connection
with selling of clothing and athletic, sporting and leisure
articles.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 703563
(151) Int. reg. dato: 1998.11.05

(540)

(730) Innehaver: Travellers Exchange Corporation plc,
65, Kingsway, London WC2B 6TD, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Money exchange services; credit, debit and
charge card services; insurance services; discount card
services; automated payment services; issue and redemp-
tion of tokens and vouchers; financial affairs; monetary
affairs; information and advisory services, all relating to
the aforesaid services.

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
GB, 1998.10.16, 2179737

(111) Int. reg. nr.: 704410
(151) Int. reg. dato: 1998.10.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Industrial chemicals.
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
preparations for treating, washing, dyeing, coloring,
bleaching, styling and perming hair.
KL. 21: Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.06.26, 398 35 620
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(111) Int. reg. nr.: 704411
(151) Int. reg. dato: 1998.10.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Industrial chemicals.
KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
preparations for treating, washing, dyeing, coloring,
bleaching, styling and perming hair.
KL. 21: Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.06.26, 398 35 621

(111) Int. reg. nr.: 706026
(151) Int. reg. dato: 1998.12.11

(540)

YELLOWTEX
(730) Innehaver: Dieter Ernst Knayer, Chemin
Jauregiborda, F-64200 Arcangues, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Shoes and boots.

Gazette nr.: 2/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.08, 398 37 941

(111) Int. reg. nr.: 706299
(151) Int. reg. dato: 1998.12.11

(540)

VITASTYLE
(730) Innehaver: Johannes W Raats, 19, Jasmijnstraat,
NL-1601 KZ Echt, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Mineral food supplements; food supplements for
medical use; vitamins; dietetic substances adapted for
medical use.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.06.16, 632421

(111) Int. reg. nr.: 706660
(151) Int. reg. dato: 1998.11.24

(540)

WEBVISION
(730) Innehaver: NetVision NV, 74, Parijsstraat, B-3000
Leuven, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising; business management; business
administration; administrative services; setting up and
management of databases; providing databases containing
commercial information.
KL. 38: Telecommunications, particularly provision of
access to the global telecommunication network (called
“internet”).
KL. 42: Automation services, middle man services
concerning legal matters relating to acquiring domain
names on the global telecommunication network (called
“internet”); designing web sites and advice on such
matters; scientific or industrial research; computer
programming; rental of computer software, computers
and peripheral equipment; rental of access time to a
database.

Gazette nr.: 3/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.07.02, 918850
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(111) Int. reg. nr.: 707308
(151) Int. reg. dato: 1998.06.25

(540)

TELFI
(730) Innehaver: Deja-Accessoires GmbH, 4,
Beethovenstrasse, D-51427 Bergisch Gladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Storing devices in form of cases, bags, folders,
albums, boxes, cabinets, lockers and stands for sound,
image and data carriers; devices in form of bags for
sound, image and data carriers, particularly for using with
the aforementioned storing devices.
KL. 16: Storing devices in form of cases, bags, folders,
albums, boxes, cabinets, lockers and stands for docu-
ments, prospects, visiting cards or the like; devices in the
form of bags made of plastic material for documents,
prospects, visiting cards or the like particularly for use
with the aforementioned storing devices; files, ring
binders.
KL. 18: Storing devices in form of cases, bags, folders,
albums made of leather, leather imitation or plastic or
textile materials, the aforementioned goods for docu-
ments, prospects, visiting cards or the like; devices in
form of bags made of plastic material for documents,
prospects, visiting cards or the like, particularly for use
with the aforementioned storing devices.

Gazette nr.: 4/99

(111) Int. reg. nr.: 707846
(151) Int. reg. dato: 1999.02.24

(540)

DEPOLAN
(730) Innehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S-200
61 Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; materials for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet:
SE, 1998.10.28, 98-8034

(111) Int. reg. nr.: 708242
(151) Int. reg. dato: 1999.01.15

(540)

BERGLAND

(730) Innehaver: Bergland-Pharma Naturheilmittel
Manfred Klein, 15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, cosmetics, essential oils, fragrant oils,
soaps, hair lotions, dentifrices.
KL. 5: Pharmaceutical products, hygiene products,
dietetic products for medical use. The registration does
not cover sanitary panties and absorbent pants and
nappies for incontinents.

Gazette nr.: 5/99

(111) Int. reg. nr.: 708460
(151) Int. reg. dato: 1999.01.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electronic components.

Gazette nr.: 6/99
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(111) Int. reg. nr.: 708676
(151) Int. reg. dato: 1999.01.29

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Centre Vinicole de la Champagne,
Chouilly, F-51200 Epernay, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Wine, sparkling wines, wine originating from
France namely champagne, ciders, brandy, liqueurs,
alcohols and spirits.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.08.21, 98 746 993

(111) Int. reg. nr.: 710814
(151) Int. reg. dato: 1999.03.15

(540)

PAUL’S
HANDWASCHPASTE

(730) Innehaver: Mesch Casa Cosmetica GmbH & Co
KG, 49-53 a, Altenaer Strasse, D-58769 Nachrodt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Agents for the personal hygiene, namely hand
washing agents.

Gazette nr.: 9/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.04, 398 69 912

(111) Int. reg. nr.: 710830
(151) Int. reg. dato: 1999.03.10

(540)

(730) Innehaver: Mesch Casa Cosmetica GmbH & Co
KG, 49-53 a, Altenaer Strasse, D-58769 Nachrodt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Agents for the personal hygiene, namely hand
washing agents.

Gazette nr.: 9/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.05, 398 70 196

(111) Int. reg. nr.: 711877
(151) Int. reg. dato: 1999.03.16

(540)

(730) Innehaver: Badische Tabakmanufaktur Roth-
Händle GmbH, 6, Industriehof, D-77933 Lahr, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith included in this class,
especially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar
and cigarette holders.
KL. 34: Tobacco products; cigarette paper, cigarette
tubes with and without filter, cigarette filters; smokers’
articles, namely ashtrays (not of precious metals, their
alloys or coated therewith), lighters, apparatus for rolling
and stuffing cigarettes; matches.

Gazette nr.: 10/99
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(111) Int. reg. nr.: 711899
(151) Int. reg. dato: 1999.02.25

(540)

(730) Innehaver: A 2 I SA Archivage et Analyse
d’Images, 4, rue St-Michel, CH-1510 Moudon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, microsoftware; recorded
computer programs; equipment and media used for
storing machine-readable texts and data; data presented in
machine-readable form; data processing equipment;
computers; apparatus intended for use with computers;
peripheral equipment for computers, such as computer
mice, joysticks, scanners; printers; screens; keyboards;
magnetic disks; magnetic tape readers; mouse mats.
KL. 16: Printed matter; instructional and teaching
material (other than apparatus); accessories for comput-
ers, namely cartridges, computer paper, unrecorded
computer programs, databases in printed form; books and
manuals.
KL. 42: Computer programming; computer software
design, realization, rental and maintenance; database
production, realization and operation; leasing access time
to a computer database; computer appraisal and auditing;
exploitation of industrial property rights; computer
software licensing.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.10.15, 459164

(111) Int. reg. nr.: 711905
(151) Int. reg. dato: 1999.03.29

(540)

IMMUNOHALE
(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

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

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.14, 459 928

(111) Int. reg. nr.: 712269
(151) Int. reg. dato: 1999.02.17

(540)

I-LINE
(730) Innehaver: Infogrames Multimedia, Les Côteaux
de Saône, 13/15, Rue des Draperies, F-69450 Saint Cyr
au Mont D’Or, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer-gaming software; electronic game
consoles; appliances for games intended for use with a
television receiver; automatic coin-operated amusement
machines; video games.
KL. 28: Games; appliances for electronic games other
than those intended for television use only; automatic
gaming apparatus, other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; toys.
KL. 38: Telecommunications via and connections to
computer, computer communication and electronic
networks; data, image and sound transmissions via
computer terminals; communication via computer
terminals; services pertaining to real-time interactive
communication and data transmission among users of
computers or television apparatus connected to electronic
telecommunication networks; television broadcasting.
KL. 41: Entertainment services; services of entertainment
by means of electronic game dissemination on telecom-
munication and television networks; computer game
software rental; online recreational and educational
services; book, magazine and film editing; computer
program and software media publishing for recreational,
cultural and educational purposes; computer and
telematics training; televised and filmed entertainment;
film and audiovisual program production.
KL. 42: Consultancy and information on computers and
computer programs disseminated by electronic and
telematic means.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.08.21, 98 747 482
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(111) Int. reg. nr.: 712271
(151) Int. reg. dato: 1998.09.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Erothitan Titanimplantate AG, 68,
Allendestrasse, D-98574 Schmalkalden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Pulsed laser coating of implants and metals
using hydroxylapatite and ceramics.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.04.16, 398 21 650

(111) Int. reg. nr.: 712293
(151) Int. reg. dato: 1999.04.30

(540)

(730) Innehaver: Cobweb-Trading Investimentos,
Limitada, Rua dos Murcas, 68, 9000 Funchal, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags and other bags not adapted to the
products they are intended to contain; small leather
goods, especially purses, pocket wallets, key cases
(leatherware); suitcases and small traveling trunks,
umbrellas, parasols and walking sticks.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 11/99

(111) Int. reg. nr.: 712581
(151) Int. reg. dato: 1999.03.31

(540)

PULMOTEC
(730) Innehaver: Medsym Ärzteservice GmbH, 3,
Gutenbergstrasse, D-82178 Puchheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions (excluding radio-pharmaceutical products); dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
KL. 42: Development of medical apparatus and instru-
ments; investigation in the field of medicine; services of a
physician.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.02, 398 56 631
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(111) Int. reg. nr.: 712713
(151) Int. reg. dato: 1999.02.01

(540)

(730) Innehaver: Asprey Holdings Ltd, Normandy
House, Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel
Islands, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumes; toilet waters; non-medicated toilet
preparations; cosmetics; soaps; essential oils; hair lotions,
preparations for the hair; depilatory preparations; toilet
articles; non-medicated cleaning preparations for personal
hygiene purposes; anti-perspirants; dentifrices; potpourri;
preparations for the bath.
KL. 8: Cutlery (other than surgical); boxes adapted for
cutlery; knives, forks and spoons; manicure and pedicure
sets (sold complete); nail files, nail clippers, fingernail
polishers; penknives; hand tools; razors; shavers; hand
implements for kitchen use; scissors.
KL. 13: Firearms; ammunition and projectiles; explo-
sives; fireworks; parts and fittings.
KL. 14: Articles included in this class made of precious
metals or coated or plated therewith; jewellery and
imitation jewellery; horological and chronometric
instruments; parts and fittings for all the aforesaid;
precious stones; statues; cufflinks; tie pins.
KL. 16: Writing paper and envelopes sold in sets;
engagement cards; memoranda; books; notebooks;
visiting cards, invitation cards; writing cases; desk sets all
being items of stationery; ordinary playing cards; pens;
pencils; ink stands; letter openers; pen holders; pencil
holders; pen trays; bookmarks; note pads; blotters; paper
clips; document holders; seals; printed matter, printed
publications, diaries; photographs, photograph albums;
wrapping and packaging materials; gift tags; letter trays;
pen stands; paper knives; posters; artists’ materials (other
than colours or varnish); typewriters.
KL. 18: Articles of leather or of imitation leather; articles
of luggage; trunks; travelling bags; brief cases; attaché
cases; portfolio bags for carrying suits; hand bags; purses,
pocket wallets; cheque book covers and passport cases all
made of leather; leather shoulder belts; dog collars and

leads; vanity cases; card holders; note cases; key holders;
leather pouches; umbrellas; parasols; shooting sticks;
walking sticks; whips, harnesses and saddlery; wash
bags; tie cases; satchels.
KL. 20: Furniture; picture frames; mirrors included in
this class; jewel cases not of precious metal or coated
therewith; hand-held mirrors; hampers; articles made of
wood, wax, plaster, plastic, cork, wicker, shell, cane and
mother of pearl; fans for personal use; cigar and cigarette
boxes not of precious metal.
KL. 21: Tea services, coffee and dinner services; cocktail
shakers; chinaware, glassware; porcelain and earthenware
not included in other classes; brushes, combs, grooming
aids; clothes brushes; cork screws; bottle openers; hip
flasks; crystal; candle holders; small domestic utensils
and containers; scent bottles and vases (none of precious
metal or coated therewith); toothpicks; picnic baskets;
figurines; sponges (none for surgical use); powder puffs.
KL. 25: Clothing; footwear; headgear; belts; ties;
scarves, shawls.
KL. 28: Toys; games (other than ordinary playing cards);
playthings; golf bags; Christmas crackers and decorations
(other than candles or lamps) all for Christmas trees.
KL. 29: Meat, fish, poultry and game, none being live;
food products included in this class made from meat, fish,
poultry or from game; meat extracts; preserved, dried or
cooked fruits and vegetables; jellies and dairy products,
all for consumption; jams; edible oils, edible fats; fruit
preserves, vegetable preserves and pickles.
KL. 30: Pastry and pastry products for consumption, pies
and flans, all containing meat, fish, poultry, game, fruit
and vegetables; coffee, tea, cocoa, coffee essences and
coffee extracts; snack foods; preparations made from
cereals for food for human consumption, bread, biscuits
(other than biscuits for animals), cakes, pastries, non-
medicated confectionery, honey, treacle; mustard, sauces
and spices, condiments; chocolate.
KL. 33: Spirits (beverages); champagne; wines; liqueurs;
cider.
KL. 34: Lighters for smokers; cigar and cigarette boxes
and cases; cigar holders, cigarette holders; smokers’
ashtrays; matchboxes; tobacco jars none being of
precious metal or coated therewith; tobacco pipe cleaners,
tobacco pipe scrapers; cigar cutters; pyrophoric lighters
for smokers and parts and fittings thereof; cigarettes,
tobacco, cigarillos, cigars, pipes.

Gazette nr.: 17/99
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(111) Int. reg. nr.: 712728
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Detergent base materials.
KL. 3: Soaps; cosmetics; cleaning and polishing agents;
rinsing agents for dishwashing and laundry; washing and
bleaching agents for laundry use.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.03, 399 05 744

(111) Int. reg. nr.: 712729
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Detergent base materials.
KL. 3: Soaps; cosmetics; cleaning and polishing agents;
rinsing agents for dishwashing and laundry; washing and
bleaching agents for laundry use.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.03, 399 05 745

(111) Int. reg. nr.: 712737
(151) Int. reg. dato: 1999.04.22

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Letter sorting systems and parts thereof.
KL. 9: Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class), in particular
electrical signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission,
storage and output devices; data processing programs.
KL. 42: Development, generation and leasing of data
processing programs.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.07, 398 70 503.8

(111) Int. reg. nr.: 712755
(151) Int. reg. dato: 1999.03.30

(540)

YES GOLD
(730) Innehaver: Nordland Papier AG, 1, Nordlandallee,
D-26892 Dörpen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Special paper for printed matter, paper for
photocopies, writing paper.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.09, 398 58 292
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(111) Int. reg. nr.: 712756
(151) Int. reg. dato: 1999.03.30

(540)

WOW! FAMILY PAPER
(730) Innehaver: Nordland Papier AG, 1, Nordlandallee,
D-26892 Dörpen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Special paper for printed matter, paper for
photocopies, writing paper.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.09, 398 58 294

(111) Int. reg. nr.: 713223
(151) Int. reg. dato: 1999.02.19

(540)

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

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

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

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.21, 398 67 257
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(111) Int. reg. nr.: 713341
(151) Int. reg. dato: 1999.04.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sonic Foundry Inc, 754, Williamson
Street, Madison, WI 53703, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software (recorded computer programs).
KL. 35: Intermediary services relating to the sale of
software.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.20, 641016

(111) Int. reg. nr.: 713366
(151) Int. reg. dato: 1999.04.28

(540)

HIMOD
(730) Innehaver: W S Shamban Europa A/S (WS
Shamban & Company A/S), Fabriksvej 15-17, DK-3000
Helsingør, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Bearings and sealing joints and parts thereof;
parts made of wear-resisting, sealing and/or friction
reducing materials.
KL. 17: Sheets (non-textile), blocks, rods and tubes, all
made wholly or principally of plastics materials and all
for use in the manufacture of engineering parts; seals;
coatings made from plastics materials in the form of
sheets or of films, for use in reducing friction in engineer-
ing parts; sealant compounds for seal joints.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DK, 1999.02.16, VA 1999 00740

(111) Int. reg. nr.: 713391
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

(730) Innehaver: Meimei Dianchi Youxian Gongsi, Xian
Taishang Touzi Shiyanqu, Shanfen Donglu, Huanggang
Zhen, Raoping, 515700 Guangdong, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Enclosed lead-acid batteries, lead-acid accumula-
tor jars, rechargeable nickel batteries, lead storage
batteries, steel storage batteries, solar batteries.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 713488
(151) Int. reg. dato: 1999.04.09

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Berentzen Brennereien GmbH + Co, 7,
Ritterstrasse, D-49740 Haselünne, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alcoholic beverages (except beers).

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.12, 399 07 964
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(111) Int. reg. nr.: 713490
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

(730) Innehaver: Wenzhou Augustus Shoes Co Ltd
(Wenzhou Aogusidu Xieye Youxian Gongsi), (Wenzhou
Quhua Dongnan Gongmao Gongsi Nei) 20, Hao Xiaoqu,
Jingji Kaifaq, Wensho, 325012 Zhejiang, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning facial milk, laundry preparations, boot
cream, leather cleaning preparations, scouring prepara-
tions, emery paper, cosmetics, soaps, perfumery,
dentifrices.
KL. 14: Tie clips, key rings (trinkets or fobs), watches,
clocks, electronic clocks with calendar display, jade
carvings, cases for watches (presentation), stopwatches.
KL. 25: Clothing, footwear, belts (clothing), ties,
headgear, hosiery, gloves (clothing), bathing suits,
layettes (clothing), football shoes.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
CN, 1999.03.29, 9900029245

(111) Int. reg. nr.: 713846
(151) Int. reg. dato: 1999.02.10

(540)

(730) Innehaver: Christiane Leister, Moosboden, CH-
6063 Stalden, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Production machines, machine tools and packing
machinery, particularly welders, millers, electric ma-
chines, portable or fixed, for welding, soldering, milling
joints and panels, blowing machinery and hot air blowing
machinery designed for removing and sealing plastic
materials, from pallets and packaging as well as for
supplying industrial heat for machining and manufactur-
ing industrial objects and goods; electrical control
devices as well as components of the above products.
KL. 9: Electric welding units, soldering apparatus, test
facilities, test and measuring apparatus, electronic control
devices as well as components of the above products.
KL. 11: Heating, drying and ventilating installations and
apparatus, sterilizers, blowing machinery, hot air
apparatus, hot air blowing machinery as well as compo-
nents of the above products.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.08.10, 458675

(111) Int. reg. nr.: 713894
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

HEALTHNEWS CAST
(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Services aimed at providing information on
health, nutrition, agriculture, forestry and horticulture.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.16, 461 372
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(111) Int. reg. nr.: 713972
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

SILENT-CLIP
(730) Innehaver: Kronospan AG, CH-6122 Menznau,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Reconstituted wood boards and medium-density
fibre boards.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.02.16, 461370

(111) Int. reg. nr.: 713973
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

(730) Innehaver: Kronospan AG, CH-6122 Menznau,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Reconstituted wood boards and medium-density
fibre boards.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.02.16, 461398

(111) Int. reg. nr.: 714179
(151) Int. reg. dato: 1999.03.25

(540)

(730) Innehaver: G+J Electronic Media Service GmbH,
11, Am Baumwal, D-20459 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and comput-
ers.
KL. 16: Printed matter; photographs.
KL. 35: Advertising.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 39: Travel arrangement.
KL. 41: Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: 714222
(151) Int. reg. dato: 1999.04.09

(540)

CREATEUR DE
MAQUILLAGE

(730) Innehaver: Laboratoires France Parfum (SA), 44,
rue de la Croix, F-92000 Nanterre, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, deodorant soap, perfumery
goods, eau de toilette, scented water, essential oils, oils
for toilet purposes, almond oil and almond milk for
cosmetic purposes, cleansing milk, colorants for toilet
purposes, anti-perspirants, cosmetics, lipsticks, cotton
wool for cosmetic purposes, make-up powder, cosmetics
for skin care, cosmetic bath preparations, cotton buds for
cosmetic purposes, cosmetic creams, cosmetic pencils,
make-up removing preparations, make-up, paper guides
for eye make-up, nail varnish for cosmetic purposes,
pomades for cosmetic purposes, cosmetic suntan
preparations, shampoos, hair lotions, cosmetic dyes,
shaving products, after-shave lotions, dentifrices, non-
medicated mouth care products, talcum powder for toilet
use, depilatories, hair lotions, hair bath cream, hair bath
oil, perfumery goods, smoothing stones, rubbing stones,
pumice stones.
KL. 8: Shaving sets, razor blades, electric or non-electric
razors, razor cases, razor leathers.
KL. 21: Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith);
unworked or semi-worked glass (except building glass),
crockery made of glass; perfume burners made of glass or
china; pots, flasks, bottles and containers of glass or
china; brush-making materials, hair brushes and combs,
toothbrushes; baskets, for domestic use, not of precious
metal.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.11.26, 98/761359

(111) Int. reg. nr.: 714327
(151) Int. reg. dato: 1999.05.06

(540)

VITALIC
(730) Innehaver: SA Henkel Belgium NV, 66,
Havenlaan, B-1210 Bruxelles, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.12.08, 642313

(111) Int. reg. nr.: 714364
(151) Int. reg. dato: 1999.02.19

(540)

CULIGEL
(730) Innehaver: Stockhausen GmbH & Co KG,
Bäkerpfad 25, D-47805 Krefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, science and agricul-
ture, horticulture and forestry; plastic polymers for use in
agriculture, forestry as well as in horticulture, soil-
conditioning chemicals, agricultural chemicals; manures;
chemical substances for preserving harvested crops.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; preparations for destroying vermin, rodenticides,
molluscicides; fungicides, herbicides, insecticides,
pesticides, nematicides, antiparasitic preparations.
KL. 42: Veterinary and agricultural services; aerial and
surface spreading of fertilizers and other agricultural
chemicals; scientific and industrial research, especially
agricultural chemistry research; vermin exterminating for
agriculture, horticulture as well as forestry; weed killing.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.23, 398 61 099
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(111) Int. reg. nr.: 714507
(151) Int. reg. dato: 1999.04.30

(540)

GUARD
(730) Innehaver: Daimler-Chrysler AG, Epplestrasse
225, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof (included in
this class).
KL. 37: Repair and maintenance of motor vehicles.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.06, 398 64 156.0/12

(111) Int. reg. nr.: 714565
(151) Int. reg. dato: 1999.05.06

(540)

SECOFIX
(730) Innehaver: bima Industrie-Service GmbH, 39,
Flosswörthstrasse,  D-68199 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Latticework for windows and doors, banisters,
balustrades, gates, fences, all made of metal; parts of the
aforementioned goods.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.17, 398 72 745.7/06

(111) Int. reg. nr.: 714724
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: NV Find It, 1, Ajuinlei, B-9000 Gent,
BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Marketing, telemarketing, marketing studies,
analyses and surveys; organisation of direct marketing
campaigns and advisory services in this field; direct mail
advertising, organisation of fairs and exhibitions for
publicity, or for commercial purposes; sales promotion,
publicity, opinion polls, commercial information,
accountancy; drawing up of statistics; business manage-
ment and organisation consultancy.
KL. 36: Financial and tax advisory services; management
of investments and assets.
KL. 41: Trainings and courses in relation to software.
KL. 42: Legal advice; management of copyrights;
software installation and updating; technical advice in
relation to software and information technology.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.29, 643354

(111) Int. reg. nr.: 714730
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

ILOPREX
(730) Innehaver: Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE

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

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.12, 645132
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(111) Int. reg. nr.: 714740
(151) Int. reg. dato: 1999.03.16

(540)

CAFEA
(730) Innehaver: Kord Beteiligungsgesellschaft mbH &
Co KG, 2, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
KL. 29: Coffee creamer.
KL. 30: Coffee, cocoa, drinking chocolate and sweet
products, particularly in bar form, including those
containing milk and fruit products, nuts and/or cereal
products; fine bakery goods and confectionery; coffee,
cocoa and chocolate based beverages, including those
containing milk products and/or flavourings and/or
sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes
and sweeteners; coffee, cocoa and chocolate preparations
for the manufacture of alcoholic beverages.
KL. 32: Non-alcoholic beverages, including those
containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or
fruit products.
KL. 42: Restaurant services.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.26, 398 68 369

(111) Int. reg. nr.: 714755
(151) Int. reg. dato: 1999.06.14

(540)

CHX 2000
(730) Innehaver: E M S Electro Medical Systems SA,
31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.03, 462162

(111) Int. reg. nr.: 714756
(151) Int. reg. dato: 1999.04.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Compagnie Guadeloupeenne de
Boissons Gazeuses, Morne Vergain,  F-97139 Abymes
Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (except those based on coffee, tea or
cocoa, and milk drinks), in particular sodas, carbonated
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups for
beverages.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.10.05, 98.752.686
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(111) Int. reg. nr.: 715476
(151) Int. reg. dato: 1999.04.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tailleur Dubot Emballage, 44/46, rue
de la Bienfaisance, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport, packing, and packaging of all goods;
storage, warehousing; archiving; rental of vehicles,
garages, warehouses; logistics services in the field of
transport.
KL. 42: Expertise activities in the field of transport.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.11.18, 98 759 943

(111) Int. reg. nr.: 715478
(151) Int. reg. dato: 1999.05.27

(540)

(730) Innehaver: Ingrid Engel, Vossberg 13, D-22926
Ahrensburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medicines, dietetic products for children and sick
persons; chemical products for sanitary purposes;
disinfectants; diagnostic preparations (included in this
class) with the exception of dentistry preparations.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715485
(151) Int. reg. dato: 1999.05.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Edible ice.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.02.09, 644333

(111) Int. reg. nr.: 715504
(151) Int. reg. dato: 1999.05.17

(540)

TOPKER
(730) Innehaver: Pneumatiques Kleber, Zone
Industrielle-Croix-de-Metz, Route de Pont-a-Mousson, F-
54200 Toul, FR

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

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.11.23, 98/761202.
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(111) Int. reg. nr.: 715512
(151) Int. reg. dato: 1999.06.24

(540)

PLAYR
(730) Innehaver: Magix Entertainment Products GmbH,
Rotherstr. 19, D-10245 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio and video recording instruments for sound,
images or software; disks and electronic memory units
with and without information; computer software, video
apparatus, video cassettes, video processing apparatus
and instruments, recording apparatus, music software,
music software also in the form of instruction manuals
and music sheets.
KL. 16: Printed matter.
KL. 35: Advertising, marketing.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715517
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

ID 220
(730) Innehaver: Dürr + Pflug GmbH + Co KG, 27,
Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Material for stopping teeth, dental wax; disinfect-
ants for dental purposes.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715518
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

FD 322
(730) Innehaver: Dürr + Pflug GmbH + Co KG, 27,
Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim, DE

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

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715772
(151) Int. reg. dato: 1999.03.13

(540)

BIONIC
(730) Innehaver: Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH
& Co, Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Writing, drawing, painting and modelling
material; mechanical pencils, signing and marking
appliances, pencils, coloured and copying pencils, leads
or refills, coloured leads or refills and copying leads or
refills, retractable pencils, ballpoint pens, refills for
ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fibre pens;
chalks for painting and to be used by artists; applicators
for writing and marking fluids; correcting fluids and
correcting appliances for writing, drawing, painting and
marking purposes, expedients and working appliances for
overhead daylight projection (for visual use), namely
transparent foils in the form of sheets and rolls to write
on with special pencils, foils with special layers for
copying machines, self adhesive colour foils, rub on
letters, pointers, correcting preparations for foils, wallets,
boxes, packaging made of plastics, metal, glass, paper
and cardboard, for transport, storage, presentation and
use of writing material, boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for
copying, albums for colouring, posters, instructional and
teaching material (other than apparatus) all included in
this class; index appliances, namely filing cards, staples
for index cards, intermediate sheets; teaching materials in
the form of games; rubbers, adhesive for offices supplies,
paper and stationery; file stapler, visible cover, stapling
presses.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.04, 398 70 095
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(111) Int. reg. nr.: 715780
(151) Int. reg. dato: 1999.05.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, 11,
Grüner Weg, D-63450 Hanau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dental synthetic materials; single or multi-
component synthetic materials in liquid, paste-like or
powder form for the production and repairing of pros-
thetic devices, dental prostheses, dental crowns, dental
bridges, palate plates, as well as filling materials or
veneering materials.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.15, 398 71 039.8/05

(111) Int. reg. nr.: 715835
(151) Int. reg. dato: 1999.05.05

(540)

DWIX
(730) Innehaver: Budapesti Ertektözsde, Deak Ference
Str. No. 5, H-1052 Budapest, HU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Teaching materials (except apparatus).
KL. 35:  Advertising and business management.
KL. 36:  Insurance, financial affairs, monetary affairs.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716092
(151) Int. reg. dato: 1999.06.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: CSE Systems Computer & Software
Engineering GmbH, 4, St. Veiter Strasse, A-9020
Klagenfurt, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus and components
thereof; computers, data processing equipment for
computers, computer software and peripheral equipment.
KL. 16:  Computer programs printed on paper; manuals
and operating instructions for computers.
KL. 35:  Business management, company administration,
office functions.
KL. 41:  Education, especially training courses and
seminars.
KL. 42:  Computer program design.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
AT, 1998.12.18, AM 7839/98
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(111) Int. reg. nr.: 716299
(151) Int. reg. dato: 1999.06.02

(540)

ALU - M
(730) Innehaver: Sabemo SA c/o STG Coopers &
Lybrand, 25, St. Jakobs-Strasse, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in foundries.
KL. 6:  Aluminium and alloys comprising preferentially
of aluminium in the form of ingots, pins, pegs and bolts,
pig ingots, bars, pipes and other shaped parts; construc-
tion materials made of aluminium and aluminium alloys.
KL. 9:  Electric conductors made of aluminium and
aluminium alloys.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716304
(151) Int. reg. dato: 1999.06.18

(540)

RX2
(730) Innehaver: Renault SA, 34, Quai du Point du Jour,
F-92100 Boulogne-Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land;
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers
for automobiles, sun shields and visors for automobiles,
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle
engines, bodies, crankcases for land vehicle components
(other than for engines), safety belts for vehicle seats,
anti-skid chains, driving chains for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land
vehicles, reduction gears for land vehicles, turn signals
for vehicles, electric motors for land vehicles, electric
vehicles, clutches for land vehicles, children safety seats
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windshield wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for
vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land
vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle

accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars,
propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles,
turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery for vehicles, upholstery padding for vehicles,
vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels;
vehicles for locomotion by land; motor cars, cycles,
bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and
tricycles; their components, parts and accessories
especially: horns and luminous warning signals and
indicators, engine hoods, bodies, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
wheel hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and
tricycles.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.01.29, 99 771 935

(111) Int. reg. nr.: 716320
(151) Int. reg. dato: 1999.06.09

(540)

(730) Innehaver: Institut der beim Europäischen
Patentamt zugelassenen Vertreter, 27, Erhardstrasse, D-
80331 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Group advertising for persons engaged in the
field of European patent law.
KL. 41:  Organizing and conducting courses and
conferences, in particular for the training and further
training of experts in the field of European patent law,
and for the exchange of information in the field of
European law; editing and publication of books, maga-
zines, journals, bulletins, newsletters and other publica-
tions in the field of European patent law.
KL. 42:  Advisory services for authorised representa-
tives, official bodies and persons engaged in the field of
intellectual property and copyright protection in matters
pertaining to European patent law.

Gazette nr.: 15/99
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(111) Int. reg. nr.: 716327
(151) Int. reg. dato: 1999.06.23

(540)

(730) Innehaver: Finnet-Liitto Ry, Sinebrychoffinkatu
11, SF-00120 Helsinki, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 38:  Telecommunication; rental of access time to
communications networks.
KL. 42:  Consultancy, design development and testing
and maintenance services relating to communication
networks and systems, data networks and systems and
data communication equipment; rental of access time to
data networks and databases; design development and
consultancy services relating to equipment for telecom-
munication; rental and consulting services relating to data
processing equipment and computers; computer program-
ming services; consulting, installing, modifying, updating
and rental of computer programs.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716333
(151) Int. reg. dato: 1999.07.17

(540)

ALCATEL 4400 @Ease
(730) Innehaver: Alcatel, 54, rue la Boétie, F-75008
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication apparatus, devices and
installations; switching systems (including those used for
optical switching).

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.01.28, 99 771 670

(111) Int. reg. nr.: 716342
(151) Int. reg. dato: 1999.05.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Force 7 Société privée à responsabilité
limitée, 178F, Sterrebeekstraat, B-1930 Zeventem, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use; chemical
additives for industrial oils.
KL. 3:  Cleaning, polishing, degreasing preparations,
more precisely for polishing (shining) car bodies.
KL. 4:  Industrial oils and greases, lubricants, non-
chemical additives for industrial oils, more precisely for
motor oils.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.06, 641312
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(111) Int. reg. nr.: 716343
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

VENGA BOYS
(730) Innehaver: Violent Publishing BV, 26,
Voorhaven, NL-3024 Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, publications, books, magazines,
stationery, rulers (office requisites), erasers, pencil
sharpeners, car stickers, photographs, photo albums,
reception albums, diaries, calendars, posters, writing pads
and notebooks, document files (stationery), files (office
requisites), writing boxes, pen cases; wrapping paper;
playing cards; stickers, admission tickets; labels, not of
textile; greeting cards, gift vouchers, sheet music.
KL. 18:  Articles made of leather or imitations of leather,
not included in other classes; rucksacks, trekking bags,
bags, travelling bags, wallets, purses, key cases (leather
ware), suitcases, umbrellas and parasols.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.03.19, 644756

(111) Int. reg. nr.: 716558
(151) Int. reg. dato: 1999.06.23

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Belvedere, 10, Avenue Charles
Jaffelin, F-21200 Beaune, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Bottles.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer), vodka,
whisky, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

Gazette nr.: 16/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.23, 98 765 939

(111) Int. reg. nr.: 717854
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

INFORMUS
(730) Innehaver: Informus AB, Ekhöjden, S-741-91
Knivsta, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, business management, office
functions.
KL. 38:  Telecommunications, functions relating to
access to international computer networks.
KL. 42:  Computer programming, consulting functions
relating to international computer networks.

Gazette nr.: 18/99
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(111) Int. reg. nr.: 717874
(151) Int. reg. dato: 1999.07.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Travelprice.Com, 66, Avenue des
Champs Elysées, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Organisation of advertising events relating to
travel and tourism.
KL. 36:  Issuance of travel vouchers and cheques.
KL. 38:  News agencies, data exchange (transmission)
relating to travel, communication via computer terminals
over the Internet or any other network.
KL. 39:  Travel agency services (except for hotel and
boarding-house reservations), advice on travelling,
tourism, adventure, trips around the world and tours,
transport of goods and passengers, airline services
(transport), booking of seats and tours.
KL. 41:  Organisation of competitions for cultural or
educational purposes, holding of conventions on tourism.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.02.25, 99/777 498

(111) Int. reg. nr.: 718201
(151) Int. reg. dato: 1999.08.23

(540)

(730) Innehaver: Aculab plc, Lakeside, Bramley Road,
Mount Farm, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1PT, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer telephony equipment; computer
software relating to telecommunications; speech process-
ing equipment; circuit boards for computers; integrated
circuits; computer hardware relating to telecommunica-
tions.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware and
software.
KL. 38:  Computer telephony; communication by
computers; telephone communication services; telecom-
munications services.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
GB, 1999.02.23, 2 189 909

(111) Int. reg. nr.: 719632
(151) Int. reg. dato: 1999.06.02

(540)

DALET
(730) Innehaver: Dalet SA, 251, rue du Faubourg saint
Martin, F-75010 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication software.
KL. 42:  Computer programming, software, computer
consultancy and services; data processing system design;
computer application design.

Gazette nr.: 20/99
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(111) Int. reg. nr.: 719637
(151) Int. reg. dato: 1999.09.14

(540)

OROPRAM
(730) Innehaver: Omega Farma ehf, Skutuvogur 1H,
104 Reykjavik, IS

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicine and medicinal products intended for
human therapy.

Gazette nr.: 20/99

(111) Int. reg. nr.: 719661
(151) Int. reg. dato: 1999.08.06

(540)

ORGANICS
AQUASPRAY

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau
de cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products,
in aerosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions;
shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
cosmetic products for the bath and shower; toiletry
products for hair care, including shampoos, conditioners,
mousses and gels, hair sprays; hair styling and setting
products; dentifrices; bath and shower gels, oils and
foams; talcum powder, for toilet use; toiletry products not
for medical use; antiperspirants and deodorants for
personal use.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.04.08, 648107

(111) Int. reg. nr.: 719672
(151) Int. reg. dato: 1999.08.24

(540)

FIREDOOR
(730) Innehaver: Firedoor Network Security AB, Stora
Badhusgatan 18-20, S-41121 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer software, computers.
KL. 38:  Telecommunications; computer supported
transfer of messages and images.
KL. 42:  Computer programming; consultancy regarding
computers and computer software.

Gazette nr.: 20/99
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PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP – DELVIS OVERDRAGELSE
- i.h.t. Rule 27(2) i de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen.

Den internasjonale registrering nr. 692747, det kombinerte merket ”THE REASEARCH ALLIANCE”, som tidligere er
besluttet gjeldende og kunngjort i Norge, er blitt gjenstand for en delvis overdragelse i henhold til Rule 27(2) i de
alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen.
I notifikasjonen fra WIPO fremgår det at den delvis overdragelsen for Norges vedkommende omfatter hele den opprinnelige
varefortegnelsen til den internasjonale registreringen. Den delvis overdragelsen i nærværende sak blir derved i praksis å anse
som en fullstendig overdragelse i Norge.
For å markere den delvis overdragelsen, og for å skille den utskilte delen fra den opprinnelige internasjonale registreringen,
har nummeret til den utskilte delen av  registreringen hos WIPO fått et tillegg bestående av den store bokstaven A. Det nye
registreringsnummeret for den norske delen av den utskilte internasjonale registreringen vil således være 692747 A.
Den internasjonale registreringen 692747 opphører samtidig å gjelde i Norge, og dette blir kunngjort under delen
”SLETTELSER”.
Den utskilte registreringen blir kunngjort nedenfor, med nytt registreringsnummer og ny innehaver.
Da beslutningen om å gjøre merket gjeldende for Norge allerede er rettskraftig, vil det ikke gjelde noen ny innsigelsesfrist
for og følgelig heller ikke kunne innleveres innsigelser mot den nye registreringen.

(111) Int. reg. nr.: 692747A
(151) Int. reg. dato: 1998.04.07

(540)

(730) Innehaver: Paul Harrison Marketing Sciences Ltd,
8 St. Clement Street, Winchester-Hampshire S023 9DR,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Market research, business management.

Gazette nr.: 13/99
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 7613
Reg. nr.: 10236
Reg. nr.: 27188
Reg. nr.: 28137
Reg. nr.: 28827
Reg. nr.: 38030
Reg. nr.: 38031
Reg. nr.: 38898
Reg. nr.: 38997
Reg. nr.: 40070
Reg. nr.: 42965
Reg. nr.: 54452
Reg. nr.: 54693
Reg. nr.: 54742
Reg. nr.: 54842
Reg. nr.: 54851
Reg. nr.: 55179
Reg. nr.: 55338
Reg. nr.: 55410
Reg. nr.: 55501
Reg. nr.: 55571
Reg. nr.: 55819
Reg. nr.: 55822
Reg. nr.: 55976
Reg. nr.: 56192
Reg. nr.: 56207
Reg. nr.: 57005
Reg. nr.: 57511
Reg. nr.: 57622
Reg. nr.: 76784
Reg. nr.: 77570
Reg. nr.: 77588
Reg. nr.: 77618
Reg. nr.: 77650
Reg. nr.: 77768
Reg. nr.: 77795
Reg. nr.: 77824
Reg. nr.: 77893
Reg. nr.: 77946
Reg. nr.: 78028
Reg. nr.: 78158
Reg. nr.: 78289
Reg. nr.: 78290
Reg. nr.: 78332
Reg. nr.: 78430
Reg. nr.: 78481
Reg. nr.: 78560
Reg. nr.: 78612
Reg. nr.: 78684
Reg. nr.: 78719
Reg. nr.: 78760
Reg. nr.: 78770
Reg. nr.: 78797
Reg. nr.: 78806
Reg. nr.: 78870
Reg. nr.: 78923
Reg. nr.: 78924

Reg. nr.: 79358
Reg. nr.: 80278
Reg. nr.: 80310
Reg. nr.: 102407
Reg. nr.: 103195
Reg. nr.: 103309
Reg. nr.: 103341
Reg. nr.: 103364
Reg. nr.: 103366
Reg. nr.: 103382
Reg. nr.: 103431
Reg. nr.: 103471
Reg. nr.: 103477
Reg. nr.: 103500
Reg. nr.: 103501
Reg. nr.: 103528
Reg. nr.: 103530
Reg. nr.: 103544
Reg. nr.: 103612
Reg. nr.: 103638
Reg. nr.: 103682
Reg. nr.: 103708
Reg. nr.: 103712
Reg. nr.: 103780
Reg. nr.: 103790
Reg. nr.: 103795
Reg. nr.: 103830
Reg. nr.: 103899
Reg. nr.: 103944
Reg. nr.: 104076
Reg. nr.: 104187
Reg. nr.: 104227
Reg. nr.: 104245
Reg. nr.: 104348
Reg. nr.: 104528
Reg. nr.: 104661
Reg. nr.: 104696
Reg. nr.: 104697
Reg. nr.: 104756
Reg. nr.: 104867
Reg. nr.: 104981
Reg. nr.: 105737
Reg. nr.: 106246
Reg. nr.: 106251
Reg. nr.: 106300
Reg. nr.: 134177
Reg. nr.: 137604
Reg. nr.: 138492
Reg. nr.: 138720
Reg. nr.: 138922
Reg. nr.: 138926
Reg. nr.: 138947
Reg. nr.: 139005
Reg. nr.: 139012
Reg. nr.: 139013
Reg. nr.: 139032
Reg. nr.: 139052

Reg. nr.: 139057
Reg. nr.: 139059
Reg. nr.: 139088
Reg. nr.: 139124
Reg. nr.: 139135
Reg. nr.: 139156
Reg. nr.: 139171
Reg. nr.: 139177
Reg. nr.: 139187
Reg. nr.: 139197
Reg. nr.: 139301
Reg. nr.: 139350
Reg. nr.: 139357
Reg. nr.: 139362
Reg. nr.: 139374
Reg. nr.: 139518
Reg. nr.: 139519
Reg. nr.: 139520
Reg. nr.: 139524
Reg. nr.: 139584
Reg. nr.: 139598
Reg. nr.: 139609
Reg. nr.: 139610
Reg. nr.: 139620
Reg. nr.: 139639
Reg. nr.: 139690
Reg. nr.: 139717
Reg. nr.: 139757
Reg. nr.: 139780
Reg. nr.: 139797
Reg. nr.: 139910
Reg. nr.: 139914
Reg. nr.: 139994
Reg. nr.: 140076
Reg. nr.: 140095
Reg. nr.: 140096
Reg. nr.: 140102
Reg. nr.: 140130
Reg. nr.: 140178
Reg. nr.: 140214
Reg. nr.: 140234
Reg. nr.: 140315
Reg. nr.: 140354
Reg. nr.: 140390
Reg. nr.: 140391
Reg. nr.: 140537
Reg. nr.: 140547
Reg. nr.: 140758
Reg. nr.: 140938
Reg. nr.: 140976
Reg. nr.: 141110
Reg. nr.: 141270
Reg. nr.: 141747
Reg. nr.: 142548
Reg. nr.: 142861
Reg. nr.: 142875
Reg. nr.: 143040

Reg. nr.: 143041
Reg. nr.: 143052
Reg. nr.: 1909431
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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.: 692747*
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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.: 200295

Kunngj. i NT nr.: 49/1999

(730) Innehaver: Grid Strategisk Design AS, Postboks
2073 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO

Innsiger: Stordal Møbler AS, 6250 Stordal, NO

(111) Reg.nr.: 200325

Kunngj. i NT nr.: 49/1999

(730) Innehaver: American Home Products Corp,
Madison, NJ, US

Innsiger: Knoll AG, Knollstrasse, D-67061
Ludwigshafen, DE

(111) Int. reg.nr.: 711117

Kunngj. i NT nr.: 48/1999

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

Innsiger: Amgen Inc, 1840 De Havilland Drive, Amgen
Center, Thousand Oaks, CA 91320-1789, US









RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


