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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.: 202738 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199906295 (220) Inn dato: 1999.06.30

(540)

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

(730) Innehaver: Kristen Mediaallianse Drift AS,
Postboks 100, 5345 Knarrevik, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204787 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19962478 (220) Inn dato: 1996.04.16

(540)

AXIS
(730) Innehaver: Ceva Sante Animale (SA), Zone
Industrielle de la Ballastiére, F-33500 Libourne, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og til
bruk i landbruk, alle forannevnte varer til veterinært bruk.
KL. 3: Toalettprodukter, sjampo, såper, kosmetikk,
hudpleieprodukter; tannpussemidler; alle forannevnte
varer til bruk for husdyr.
KL. 5: Veterinære preparater; preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider og herbicider.
KL. 10: Veterinære apparater og instrumenter.
KL. 31: Næringsmidler til dyr.
KL. 42: Veterinære tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204788 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19963431 (220) Inn dato: 1996.06.03

(540)

VISION VIRTUAL
NETWORK

CONNECTION
(730) Innehaver: MCI Communications Corp,
Washington, DC 20036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig
elektronisk overføring av tale, data og informasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204789 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19964283 (220) Inn dato: 1996.07.16

(540)

MAXIMUM
(730) Innehaver: edelpitch AB, Box 1016, S-101 38
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haakonsen,
Blikom & Co DA v/Einar Heiberg, Postboks 1938 Vika,
0125 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD- og grammofonplater samt musikkassetter.

(300) Prioritet:
SE, 1996.02.08, 96-01423

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204790 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19968129 (220) Inn dato: 1996.12.17

(540)

MICROPORE
(730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing
Co, P.O. Box 33427, Saint Paul, MN 55133-3427, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer; kirurgiske bånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204791 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19971450 (220) Inn dato: 1997.02.24

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til AIR PORTUGAL TOURS

(730) Innehaver: Transportes Aereos Portugueses SA,
3844 Gillingham Street, London SW1V 1JW, England,
GB

(740,750) Fullmektig: Brækhus Dege Advokatfirma
ANS, Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport og reisevirksomhet.

(300) Prioritet:
GB, 1996.11.28, 2117187

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204792 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19974826 (220) Inn dato: 1997.06.19

(540)

TOP MAN
(730) Innehaver: Top Shop/Top Man Ltd, London,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, hodeplagg; hansker og belter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204793 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199801133 (220) Inn dato: 1998.02.06

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade, konfekt og konditorvarer, iskrem,
spiseis, iskonfekt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204794 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199803141 (220) Inn dato: 1998.04.08

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til GLOBAL EMPLOYER OF CHOICE

(730) Innehaver: Ernst & Young International Ltd, New
York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet og
markedsføringstjenester; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter samt rådgivning, informasjon
og undersøkelser; tjenester i forbindelse med regnskap,
revisjon og bokholderi; skatteforberedelses- og
rådgivningstjenester; databehandlingstjenester;
forretningsledelse og rådgivningstjenester på området
informasjonsteknologi; fremskaffelse av
forretningsinformasjon samt informasjon fremskaffet via
telekommunikasjonsnettverk, ved online levering og
globale lyd/stemme og datatelekommunikasjonsnettverk;
rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester.
KL. 36: Tjenester i forbindelse med finans og
formuesforvaltning, assistanse, veiledning, rådgivning,
informasjon og undersøkelser; skatte- og avgiftstjenester;
insolvenstjenester; investeringstjenester;
takseringstjenester; tjenester vedrørende fast eiendom;
formidling og forpaktning av fast eiendom og. taksering;
bestyrelse av fast eiendom; fremskaffelse av finansiell
informasjon samt informasjon fremskaffet via
telekommunikasjonsnettverk, ved online levering og
globale lyd/stemme og datatelekommunikasjonsnettverk;
skatterådgivning og representasjon av andre i skattesaker;
rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med veiledning,
rådgivning, assistanse, analyser, design, evaluering og
programmering relatert til computer software, firmware,
hardware og informasjonsteknologi; veiledning og
rådgivning relatert til evaluering, valg og implementering
av computer software, firmware, hardware,
informasjonsteknologi og av databehandlingssystemer;
utleie og lisensiering av computer software, firmware og
hardware; fremskaffelse av informasjon relatert til
tekniske saker, juridiske saker, informasjonsteknologi,
juridiske saker og immaterielle rettigheter, samt
informasjon fremskaffet via telekommunikasjonsnettverk,
ved online levering og globale lyd/stemme og
datatelekommunikasjonsnettverk; overvåkningstjenester;
juridiske- og juridiske representasjonstjenester; juridisk
rådgivning og representasjon av andre i juridiske saker;
juridiske undersøkelser; håndtering av immaterielle
rettigheter; rådgivningstjenester relatert til forannevnte
tjenester.
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(300) Prioritet:
GB, 1998.02.16, 2158349

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204795 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199807614 (220) Inn dato: 1998.08.25

(540)

ORTO
(730) Innehaver: Viggo Pleym, Postboks 1121 Skurva,
2605 Lillehammer, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Puter for medisinsk bruk i form av støtteputer
med varetrekk; medisinsk utstyr i form av skli- og
støtteposer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204796 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199811208 (220) Inn dato: 1998.12.03

(540)

(730) Innehaver: WNBA Enterprises LLC, 645 Fifth
Avenue, New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll 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;
alle forannevnte varer brukt i forbindelse med eller for å
fremme basketballsporten.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204797 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199901395 (220) Inn dato: 1999.02.10

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.10, 398 50 006.1/12

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204798 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199901862 (220) Inn dato: 1999.02.22

(540)

MARATHON
(730) Innehaver: Kalin Setterberg Data AB,
Gustavslundsvägen 151 A, S-16751 Bromma, SE

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS v/Alf M.
Andersen, Postboks 1734, 7416 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204799 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199902375 (220) Inn dato: 1999.03.09

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til LANDSFORENINGEN FOR KVINNER
MED BEKKENLØSNINGSPLAGER

(730) Innehaver: Norges Handikapforbund, Postboks
9217 Grønland, 0134 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Rådgivning og informasjonsvirksomhet i
forbindelse med å bedre funksjonshemmedes situasjon i
samfunnet når det gjelder livsvilkår og likestilling;
faglige konsultasjoner (ikke forretninger) i forbindelse
med informasjon om handikappolitisk arbeid av/for
funksjonshemmede.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204800 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199902672 (220) Inn dato: 1999.03.15

(540)

(730) Innehaver: Vår Skadeforsikring AS, Postboks 778
Sentrum, 0106 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Skadeforsikringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204801 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199902936 (220) Inn dato: 1999.03.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefonapparater, telekommunikasjonsapparater.
KL. 38: Telekommunikasjon.

(300) Prioritet:
SE, 1998.09.30, 98-7326

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204802 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199903147 (220) Inn dato: 1999.03.26

(540)

CADIS
(730) Innehaver: Cantina Sociale Cooperativa di Soave,
Societa’ Cooperativa a Responsabilita’ Limitata, Soave,
IT

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204803 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199903913 (220) Inn dato: 1999.04.19

(540)

(730) Innehaver: Speedsports Norway AS, Postboks
1010, 5808 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; redskap for
fysiske øvelser og dykking i slep bak overflatefartøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204804 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199905403 (220) Inn dato: 1999.06.04

(540)

ILEARN
(730) Innehaver: Enlight Interactive AB, Dalagatan 7, S-
111 23 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram og andre verk lagret på elektronisk
eller digitalt medium.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke
apparater) og bøker.
KL. 28: Spill og leker.
KL. 38: Telekommunikasjonsbaserte tjenester innenfor
området pedagogikk, undervisning og kommunikasjon.
KL. 41: Undervisning og utdannelse i form av
utstillinger, seminarer, undervisning ledet av lærer og
fjernundervisning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204805 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199905966 (220) Inn dato: 1999.06.18

(540)

(730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater
og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse
av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
software (innregistrerte dataprogrammer);
brannslukningsapparater; datamaskiner; hardware (EDB),
arbeidsstasjoner (EDB); bærbare datamaskiner; bærbare
datamaskiner (notebook) og bærbare datamaskiner
(laptop); mikrodatamaskiner; servere; fastvare (EDB);
halvledere, mikroprosessorer, integrerte kretser; sett av
integrerte kretser; hovedkretskort og datterkretskort,
grafiske kretskort (EDB); nettverksmaskinvare; adaptere
for datanettverk, brytere (switches), rutere og hub’er;
periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske apparater
for bruk med datamaskiner; tastaturer; styrekuler; mus (til
datamaskiner); innenheter for datamaskiner; monitorer,
skjermer; videoapparater; videokretskort; apparater og
instrumenter for opptak, bearbeiding, mottak,
gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering,
dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller
forbedring av lyd, bilde, grafikk og data; algoritmer for
kompresjon og dekompresjon av data; apparater og
instrumenter for testing og kalibrering av
datakomponenter; dataprogrammer for nettverksdrift;
hjelpprogrammer (innregistrerte dataprogrammer);
operativsystemprogrammer og -programvare;
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dataprogrammer for opptak, bearbeiding, mottak,
gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering,
dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller
forbedring av lyd, video, bilder, grafikk og data;
dataprogrammer for design av nettsider; dataprogrammer
for tilgang til og bruk av globale datanettverk;
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater
og instrumenter for bruk i videokonferanser,
telekonferanser, dokumentutveksling og -redigering;
kameraer; hodetelefoner; deler, tilbehør og testapparater
for alle forannevnte varer; brukermanualer innregistrert
på databærer for bruk med og solgt sammen med alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204806 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199906428 (220) Inn dato: 1999.07.02

(540)

SANGCYA
(730) Innehaver: Sangstat Medical Corp, Fremont, CA,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204807 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199906708 (220) Inn dato: 1999.07.07

(540)

ALCAMIZER
(730) Innehaver: Kyowa Chemical Industry Co Ltd,
305, Yashimanishi-machi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Varmestabilisatorer for PVC; halogenrenovator
og stabilisator for plastikk; infrarøde absorbatorer;
ionebytter og ioneadsorberer; antiblokkingsmiddel.
KL. 2: Rust- og erosjonsbeskyttende middel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204808 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199907753 (220) Inn dato: 1999.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse
av hud, hodebunn og hår.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204809 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199907754 (220) Inn dato: 1999.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse
av hud, hodebunn og hår.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204810 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199907906 (220) Inn dato: 1999.08.05

(540)

(730) Innehaver: BMG Online LLC, a Limited Liability
Co, New York, NY 10036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, spesielt
tilveiebringelse av lydopptak og videoopptak via et
globalt kommunikasjonsnettverk.
KL. 41: Utdannelses- og underholdningsvirksomhet ved
musikklydopptak og musikkvideoopptak via et globalt
kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
EM, 1999.02.08, 001 067 933

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204811 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199909105 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

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

(730) Innehaver: Norsk Institutt for fiskeri og
havbruksforskning AS, 9291 Tromsø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, herunder
innen fiskeri; faglige og tekniske konsultasjoner;
miljøvernrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204812 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199909310 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.20, 399 29 125.3/12

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204813 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199909840 (220) Inn dato: 1999.09.27

(540)

(730) Innehaver: Bico Bygg og Innredning AS,
Postboks 7063 Vestheiene, 4602 Kristiansand S, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204814 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199909863 (220) Inn dato: 1999.09.28

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Enrique Bernat F. SA, Avda. Diagonal
662-664, 08034 Barcelona, ES

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204815 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910030 (220) Inn dato: 1999.09.30

(540)

(730) Innehaver: Web. plan AS, Postboks 2501, 3702
Skien, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner. Registreringen omfatter ikke brann-,
redningsstiger; radiomaster, antenner; armaturer
(elektrisitet), blitzpærer og -lamper; termostater; lamper
for mørkerom (fotografering); støvsugere; alarmklokker;
ringeklokker (varslingsapparater); briller.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204816 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910090 (220) Inn dato: 1999.10.04

(540)

WILFLEX
(730) Innehaver: Fosroc International Ltd, Burmah
Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3
1RE, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Fugemasse, tetningsmasse; fyllmasse; skum for
bruk som fyllmasse i hulrom og ventilasjonskontroll i
gruver og tunneler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204817 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910295 (220) Inn dato: 1999.10.07

(540)

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

(730) Innehaver: IT Akademiet AS, Østensjøvn. 39/41,
0667 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Frydenlund, St.
Olavs gt. 3, 0165 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
personalrekruttering, bistand til bedriftsledelse,
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet
vedrørende personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; personalutvelgelse ved hjelp av
psykosomatiske metoder; faglige og tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204818 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910296 (220) Inn dato: 1999.10.07

(540)

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

(730) Innehaver: IT Akademiet AS, Østensjøvn. 39/41,
0667 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Frydenlund, St.
Olavs gt. 3, 0165 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
personalrekruttering, bistand til bedriftsledelse,
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet
vedrørende personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; personalutvelgelse ved hjelp av
psykosomatiske metoder; faglige og tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204819 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910297 (220) Inn dato: 1999.10.07

(540)

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

(730) Innehaver: IT Akademiet AS, Østensjøvn. 39/41,
0667 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Frydenlund, St.
Olavs gt. 3, 0165 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
personalrekruttering, bistand til bedriftsledelse,
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet
vedrørende personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; personalutvelgelse ved hjelp av
psykosomatiske metoder; faglige og tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204820 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910298 (220) Inn dato: 1999.10.07

(540)

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

(730) Innehaver: IT Akademiet AS, Østensjøvn. 39/41,
0667 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Frydenlund, St.
Olavs gt. 3, 0165 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
personalrekruttering, bistand til bedriftsledelse,
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet
vedrørende personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; personalutvelgelse ved hjelp av
psykosomatiske metoder; faglige og tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204821 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910573 (220) Inn dato: 1999.10.14

(540)

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

(730) Innehaver: Oslo Konserthus v/adm. dir., Postboks
1437 Vika, 0115 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204822 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910651 (220) Inn dato: 1999.10.18

(540)

SPORTLINE
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater,
herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, stryke-
maskiner; støvsugere; deler til de forannevnte varer,
særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern, rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss;
elektriske foliesveiseapparater; elektrisk oppvarmede
papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter; apparater og
instrumenter til fjernbetjening og signalering; apparater
og instrumenter til kontroll og styring av
husholdningsapparater; bryter- og styreapparater for
bygnings-systemteknikk; hustelefoner; elektriske og
elektroniske alarminnretninger og -anlegg; apparater til
melding av og beskyttelse mot vann- og brannskader;
apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd,
bilder og data; kommunikasjonsapparater, maskinlesbare
databærere med eller uten innregistrerte data, f.eks.
magnetiske databærere og grammofonplater; elektriske
utleverings-apparater og -automater for drikke eller mat,
salgs-automater; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
databehandlingsprogrammer; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, nemlig komfyrer, apparater
til baking, steking, grilling, risting, opptining og
varmebevaring, dyppkokere, kokekar med integrert
oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner;
kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til
fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også
for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere;
lufteapparater, ventilatorer, luftavtrekksfiltre, -
innretninger og -hetter, klimaapparater og apparater til
forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere,
vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt
armaturer for dampproduksjons-, luft- og vannrørs-
anlegg, varmtvanns-beredere og -beholdere; oppvask-
kummer; varmepumper; iskrem-maskiner; deler til de
forannevnte varer.

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.16, 399 21 893.9/11

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204823 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199910678 (220) Inn dato: 1999.10.19

(540)

(730) Innehaver: Arc’Teryx Equipment Inc, Burnabay,
BC V5G1B2, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Kofferter og reisevesker, ryggsekker, lær og
lærimitasjoner samt varer av disse materialer.
KL. 20: Soveposer.
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, sekker; ubearbeidet
tekstilfibermateriale; materiale til polstring (ikke av
gummi eller plastikk).
KL. 25: Fottøy, hodeplagg, klær, spesielt jakker, bukser,
gensere, skjorter.
KL. 28: Sportsartikler; fjell-klatringsutstyr, spesielt seler,
utstyrsløkker-/-slynger for alpine idretter, krittposer;
taubager, bager til fjell-klatringsutstyr; skruer formet som
kiler med en hengslet karabiner for plassering i
fjellsprekker eller revner med hensikt å ta imot et tau;
karabin som et tau kan sikres i etter at kammen er stukket
inn i fjellsprekken eller kløften.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204824 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199912531 (220) Inn dato: 1999.12.02

(540)

(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; deler,
komponenter og tilbehør til bilmotorer, nemlig elektriske
lamper og lyspærer for bilapplikasjon, tette
frontlyskastere, lampeholdere, kombinerte oppvarmings-,
ventilasjons- og luftkondisjoneringsenheter for
motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.25, 75/739755

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204825 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199912537 (220) Inn dato: 1999.12.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; deler,
komponenter og tilbehør til bilmotorer, nemlig elektriske
lamper og lyspærer for bilapplikasjon, tette
frontlyskastere, lampeholdere, kombinerte oppvarmings-,
ventilasjons- og luftkondisjoneringsenheter for
motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.25, 75/737690

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204826 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199912583 (220) Inn dato: 1999.12.03

(540)

(730) Innehaver: Aust-Agder Energi AS, Postboks 115,
4801 Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og
databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204827 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199912629 (220) Inn dato: 1999.12.07

(540)

ECCOTHANE
(730) Innehaver: Essential Industries Inc, 28931
Essential Road, Merton, WI 53056, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler;  fargestoffer; beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metall
pulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 3: Preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning,
sliping og vedlikehold av gulv, nemlig
overflatebehandlingsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204828 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199912647 (220) Inn dato: 1999.12.07

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204829 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199913107 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

(730) Innehaver: Moldenett AS, Verftsgata 10, 6416
Molde, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder,
elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved
dataterminaler, kommunikasjon ved optisk/fiberoptisk
nettverk, overføring av beskjeder og bilder ved
datamaskiner, radiokommunikasjon, telefakstjenester,
telegrafisk kommunikasjon, telekommunikasjon.
KL. 42: Programmering og utvikling av internettbaserte
tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204830 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199913112 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

(730) Innehaver: WNBA Enterprises LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, NJ 07094, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; audio-, video-,
computer- og laserdisker, forhåndsinnspilte audio- og
videokassetter, forhåndsinnspilte audio- og videobånd,
forhåndsinnspilte kompaktdisker, forhåndsinnspilte
computerdisker, alt relatert til basketball;
computertilbehør, nemlig musematter, mus, diskesker,
computer carry-on cases, håndleddsstøtter til tastaturer,
papprammer til computermonitorer, alt relatert til
basketball; computerprogram som gir informasjon og
viser statistikk og/eller fakta om basketball;
computeropererte systemer innen området basketball;
computer software som gir/viser basketball, nemlig
skjermsparere, videospill-software, videospillkassetter og
videospillmaskiner brukt sammen med
fjernsynsapparater; videospillkassetter, elektroniske
videospillmaskiner radioer og telefoner; kikkerter;
solbriller; brilleinnfatninger; snorer for briller, lenker og
brilleetuier; magneter.
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; publikasjoner og trykksaker, nemlig,
basketballhandelskort, handelskort for dansegrupper,
handelskort for maskotter, handelskort for
underholdning, klistremerker, overføringsbilder,
basketballminnemerker, handelsdisker av papp for
samleformål, memotavler, clipboards, ølbrikker av papp,
postkort, kuvertbrikker av papir og plast, noteringskort,
memoblokker, kulepenner, blyanter, penne- og
papirholdere, stående tavler (standing boards),
minnebøker og album, gummistempler og -merker,
papirbannere og flagg, bokmerker, 3-rings ringpermer,
brevfoldere, notatbøker med spiralrygg,
porteføljenotatbøker, umonterte og monterte fotografier,
postere, kalendere, merker til å klistre på støtfangere,
bokomslag, innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn,
statistikkbøker, rettledningsbøker og referansebøker til
basketball, magasiner innen området basketball,
minnespillprogrammer, papirvimpelskrivesaker og -varer,
dokumentomslag og -mapper (kontorrekvisita) og
statistikkark for basketballemner, nyhetsbrev og brosjyrer
innen området basketball for distribuering til fjernsyns-
og radiomedia; sykkeletiketter/-merkelapper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig trikotklær,
fottøy, t-skjorter, gensere, treningsbukser, underbukser,
ermeløse topper, strikkegensere, shortser, pyjamaser,
sportsskjorter, rugbyskjorter, jumpere, belter, slips,
nattskjorter, hatter, oppvarmingsdresser, jakker, parkaser,
kåper/kapper/frakker, tøysmekker, hodebånd,
håndleddsbånd, forklær, boxershortser, bukser, luer,
ørevarmere og hansker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og
sportsartikler, nemlig basketballer, golfballer,
leke(plass)baller, sportsballer, actionballer av gummi,
actionballer av skum, basketballnett, basketball-målplate,
pumper til å pumpe opp basketballer og nåler dertil,
golfkøller, golfbager, golfputtere, gavesett med golfballer
og repareringsverktøy, og/eller tee-sted og ballmarkører,
golftilbehør, nemlig trekk til golfbager, trekk til
køllehodene, golfbagbærer (golf bag den caddy),
golfhansker, golfballhylser, elektroniske
basketballbordspill, videospillkassetter,
basketballbordspill, basketballtavlespill, basketballsett
inneholdende basketballnett og fløyte, dukker, utstoppede
leker, puslespill og juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet
i form av live underholdning, messer og arrangementer;
igangværende fjernsynsprogrammer; produksjon og
distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer; ledelse og
arrangering av kurs og seminarer, treningsprogrammer,
utstillinger og sportslige- og
underholdningsarrangementer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204831 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199913161 (220) Inn dato: 1999.12.17

(540)

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Ltd, London WC2R 2PG, England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204832 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199913204 (220) Inn dato: 1999.12.21

(540)

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

(730) Innehaver: Ernst & Young U.S. LLP, 787 Seventh
Avenue, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningskonsulent tjenester innen elektronisk
handel.
KL. 36: Finansielle analyser og konsulentbistand;
skatterådgivningstjenester; forretningsrevisjon og
forsikringstjenester, skatterådgivning.
KL. 42: Datakonsulenttjenester innenfor datasikkerhet;
konsulent og rådgivningsvirksomhet i forbindelse med
evaluering, utvelgelse og implementering av
datasoftware, firmware og hardware og data
prosessutstyr; juridisk rådgivning.

(300) Prioritet:
US, 1999.08.18, 75/778,577

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204833 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 199913269 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

TYRIHANS
(730) Innehaver: Gunnar Nove Agenturer AS, 7590
Tydal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Brensel, briketter til opptenning i ovner, peiser og
griller, trebriketter, torvbriketter, trespon for opptenning,
veker.
KL. 11: Peiser, ovner (unntatt for forskning), innsatser til
peiser/ovner; askeskuffer for ildsteder, askebøtter,
askespader, vedklyper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204834 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000015 (220) Inn dato: 2000.01.03

(540)

CAMEDIA
(730) Innehaver: Olympus Kogaku Kogyo KK
(Olympus Optical Co Ltd), Shibuya-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske apparater, digitale kameraer, vesker for
digitale kameraer, utskiftbare linser, digitale skrivere,
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; kommunikasjonstilpasningsenheter, data
programvare for behandling av digital bildeinformasjon
hentet fra et digitalt kamera, lagringsmedia,
lagringsmediatilpasningsenheter, nettlikerettere
(batteriladere), magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papir for digitale printere, papp og varer
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort;
trykktyper; klisjéer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204835 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000017 (220) Inn dato: 2000.01.04

(540)

(730) Innehaver: Seal Adventure ANS, Gjerstad, 6640
Kvanne, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.
KL. 28: Sportsartikler.
KL. 36: Finansiell sponsorvirksomhet.
KL. 39: Organisering av reiser og ekspedisjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204836 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000021 (220) Inn dato: 2000.01.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SkoleMedia, Østre Stasjonsvej 43,
DK-5000 Odense, DK

(740,750) Fullmektig: Edda Interbok AS,
Malerhaugveien 20, 0661 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram som gjør det praktisk mulig for
lærere og elever å arbeide bevisst og fleksibelt med
undervisningsfaktorene struktur, mål, prosesser og
resultater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204837 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000026 (220) Inn dato: 2000.01.04

(540)

(730) Innehaver: Avisenes Pressebyrå, Postboks 2394
Solli, 0201 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Pressebyråtjenester.
KL. 42: Reportasjetjenester, nyhetsreportasjetjenester,
øvrige redaksjonelle tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204838 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000133 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

(730) Innehaver: AvantGo Inc, 1650 S. Amphlett Blvd.,
Suite 212, San Mateo, CA 94402, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer;
dataprogrammer for å knytte sammen, få tilgang til og
integrere felles lokale og globale datanettverk til
manuelle datamaskiner, telefoner og personsøkere samt
manualer (brukerhåndbøker) innregistrert på databærere
som en enhet og nedlastbare fra et on-line datanettverk;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser; utleie av datamaskiner; utleie av tilgangstid til
databaser for datahåndtering; utleie og leasing av
dataprogrammer, utleie og leasing av dataprogrammer via
et globalt datanettverk innen området for å knytte
sammen, få tilgang til og integrere felles lokale nettverk
og globale datanettverk til manuelle datamaskiner,
telefoner og personsøkere.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.07, 75/744,975

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204839 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000141 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

MEDINOR
(730) Innehaver: Medinor ASA, Postboks 94 Bryn,
0611 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer,
desinfeksjonsmidler, forbindingsmateriale [medisinsk],
bandasjer for forbindinger, gas [for forbindinger],
kompresser, klebebånd for medisinsk bruk, plaster,
hefteplaster, bomull for medisinsk bruk, vatt for
medisinsk bruk, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk,
rensemidler for medisinsk bruk, øyevann, farmasøytiske
produkter, farmasøytiske midler for hudpleie, hygieniske
bind, sanitetsbind, gass for medisinsk bruk, kjemiske
preparater for diagnostisering av graviditet, medisinsk
infusjon, kjemiske reagenser for medisinsk eller
veterinært bruk, kjemiske ledere for elektrokardiografiske
elektroder, fargeoppløsninger for medisinsk bruk,
oppløsningsmidler for fjerning av plaster.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter, magnetiske databærere,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, databærere
[optiske], innregistrerte programmer for datamaskiner,
dataprogrammer [innregistrerte på databærere], akustiske
alarmapparater, lydalarmer, alarminstrumenter,
varselanordninger (elektrisitet), elektriske apparater for
kontroll og overvåkning, røkdetektorer, branntepper,
elektriske brytere, ergometer, telefonsendeapparater,
fjernstyringsapparater, spesialmøbler for laboratorium,
vekter, høydemålere, kapillærrør, pipetter, prøveglass,
sukkermålere, luper [optiske], mikroskoper, skrin for
objektglass til mikroskoper, objektiver [optiske],
livredningsutstyr.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, analyseapparater
for blod, analyseapparater for medisinsk bruk,
blodtrykkmåleapparater, diagnoseapparater for
medisinske formål, anestesiapparater, anestesimasker,
elektrokardiografer, elektroder for medisinsk bruk,
fysikalske apparater for medisinsk bruk,
fysioterapiapparater, medisinske apparater for fysiske
øvelser, fødselshjelpeapparater, fødselstenger,
gjenopplivningsapparater, inhaleringsapparater,
spirometre [medisinske apparater], kunstige lemmer,
øyne og tenner, ortopediske artikler, ortopediske
bandasjer for å fremme blodsirkulasjon, gipsbandasjer for
ortopediske formål, elastiske bind, forstøvere for
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medisinsk bruk, bekkener for medisinsk bruk, bestikk for
kirurger og leger, agraffer [kirurgiske klemmer],
akupunkturnåler, brystpumper, melkepumper, bårer,
rullende bårer, sykebårer, dråpetellere for medisinsk bruk,
hansker for medisinsk bruk, injeksjonssprøyter, lakener
for inkontinente, intraokulære linser [implantater],
isposer for medisinsk bruk, kanyler, ørekanyler, kateter,
katgut, kirurgiske speil, kirurgiske tråder, klær for bruk i
operasjonsrom, kirurgiske kniver, spesialkofferter for
medisinske instrumenter, sterile laken for operasjoner,
lamper for medisinsk bruk, lansetter, laser for medisinsk
bruk, masker for helsepersonell, spesialmøbler for
medisinsk bruk, nåler for medisinsk bruk, oftalmometer,
oftalmoskop, operasjonskniver, operasjonstekstiler
[legges over pasienter ved operasjon], ortopediske
artikler, overtrekksfottøy for medisinsk bruk, pumper for
medisinsk bruk, sakser for kirurgi, skalpeller, sonder for
medisinsk bruk, sprøyter for medisinsk bruk, stetoskoper,
stoler for medisinsk eller dental bruk, suturmaterialer,
suturnåler, tannlegeapparater og -instrumenter,
varmetepper for medisinsk formål, termometre til
medisinsk bruk.
KL. 11: Bakteriedrepende lamper for luftrensing,
elektriske lamper, laboratorielamper, lamper for
belysning, sterilisatorer, luftsterilisatorer,
varmluftapparater, ventilasjonsapparater [klimatisering],
ventilasjonshetter for laboratorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204840 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000142 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

(730) Innehaver: Medinor ASA, Postboks 94 Bryn,
0611 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer,
desinfeksjonsmidler, forbindingsmateriale [medisinsk],
bandasjer for forbindinger, gas [for forbindinger],
kompresser, klebebånd for medisinsk bruk, plaster,
hefteplaster, bomull for medisinsk bruk, vatt for
medisinsk bruk, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk,
rensemidler for medisinsk bruk, øyevann, farmasøytiske
produkter, farmasøytiske midler for hudpleie, hygieniske
bind, sanitetsbind, gass for medisinsk bruk, kjemiske
preparater for diagnostisering av graviditet, medisinsk
infusjon, kjemiske reagenser for medisinsk eller
veterinært bruk, kjemiske ledere for elektrokardiografiske
elektroder, fargeoppløsninger for medisinsk bruk,
oppløsningsmidler for fjerning av plaster.

KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter, magnetiske databærere,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, databærere
[optiske], innregistrerte programmer for datamaskiner,
dataprogrammer [innregistrerte på databærere], akustiske
alarmapparater, lydalarmer, alarminstrumenter,
varselanordninger (elektrisitet), elektriske apparater for
kontroll og overvåkning, røkdetektorer, branntepper,
elektriske brytere, ergometer, telefonsendeapparater,
fjernstyringsapparater, spesialmøbler for laboratorium,
vekter, høydemålere, kapillærrør, pipetter, prøveglass,
sukkermålere, luper [optiske], mikroskoper, skrin for
objektglass til mikroskoper, objektiver [optiske],
livredningsutstyr.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, analyseapparater
for blod, analyseapparater for medisinsk bruk,
blodtrykkmåleapparater, diagnoseapparater for
medisinske formål, anestesiapparater, anestesimasker,
elektrokardiografer, elektroder for medisinsk bruk,
fysikalske apparater for medisinsk bruk,
fysioterapiapparater, medisinske apparater for fysiske
øvelser, fødselshjelpeapparater, fødselstenger,
gjenopplivningsapparater, inhaleringsapparater,
spirometre [medisinske apparater], kunstige lemmer,
øyne og tenner, ortopediske artikler, ortopediske
bandasjer for å fremme blodsirkulasjon, gipsbandasjer for
ortopediske formål, elastiske bind, forstøvere for
medisinsk bruk, bekkener for medisinsk bruk, bestikk for
kirurger og leger, agraffer [kirurgiske klemmer],
akupunkturnåler, brystpumper, melkepumper, bårer,
rullende bårer, sykebårer, dråpetellere for medisinsk bruk,
hansker for medisinsk bruk, injeksjonssprøyter, lakener
for inkontinente, intraokulære linser [implantater],
isposer for medisinsk bruk, kanyler, ørekanyler, kateter,
katgut, kirurgiske speil, kirurgiske tråder, klær for bruk i
operasjonsrom, kirurgiske kniver, spesialkofferter for
medisinske instrumenter, sterile laken for operasjoner,
lamper for medisinsk bruk, lansetter, laser for medisinsk
bruk, masker for helsepersonell, spesialmøbler for
medisinsk bruk, nåler for medisinsk bruk, oftalmometer,
oftalmoskop, operasjonskniver, operasjonstekstiler
[legges over pasienter ved operasjon], ortopediske
artikler, overtrekksfottøy for medisinsk bruk, pumper for
medisinsk bruk, sakser for kirurgi, skalpeller, sonder for
medisinsk bruk, sprøyter for medisinsk bruk, stetoskoper,
stoler for medisinsk eller dental bruk, suturmaterialer,
suturnåler, tannlegeapparater og -instrumenter,
varmetepper for medisinsk formål, termometre til
medisinsk bruk.
KL. 11: Bakteriedrepende lamper for luftrensing,
elektriske lamper, laboratorielamper, lamper for
belysning, sterilisatorer, luftsterilisatorer,
varmluftapparater, ventilasjonsapparater [klimatisering],
ventilasjonshetter for laboratorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204841 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000200 (220) Inn dato: 2000.01.11

(540)

(730) Innehaver: K. Lund Holding AS, 7005
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel og
sanitære formål; vannrørinstallasjoner.
KL. 37: Rørleggervirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204842 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000202 (220) Inn dato: 2000.01.11

(540)

AIBIZ
(730) Innehaver: Computas AS, Postboks 482, 1327
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204843 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000215 (220) Inn dato: 2000.01.11

(540)

NETTLAST
(730) Innehaver: NSB Biltrafikk AS, Storgata 5, 0048
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport av gods og logistikktjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204844 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000216 (220) Inn dato: 2000.01.11

(540)

NETTREISER
(730) Innehaver: NSB Biltrafikk AS, Storgata 5, 0048
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Persontransport, turbilvirksomhet og
organisering av reiser og pakketurer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204845 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000217 (220) Inn dato: 2000.01.11

(540)

NETTBUSS TRAVEL
(730) Innehaver: NSB Biltrafikk AS, Storgata 5, 0048
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Persontransport, turbilvirksomhet og
organisering av reiser og pakketurer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204846 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000265 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

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

(730) Innehaver: Bransjeforeningen for Helse, Miljø,
Sikkerhet, Postboks 96, 1381 Vettre, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse
av konferanser, seminarer og kongresser; utgivelse av
tekster, annet enn reklametekster.
KL. 42: Faglige konsultasjoner; miljøvernrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204847 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000270 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

NETSTORM RESOURCE
MANAGER

(730) Innehaver: Exabyte Corp, 1685 38th Street,
Boulder, CO 80301, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Browserbasert software for globale
kommunikasjonsnettverk, for fjernkonfigurasjon,
overvåkning, drift og administrasjon av nettverksbaserte
lagringsanordninger, herunder båndbiblioteker.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.27, 75/761,887

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204848 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000272 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

SUPPORTSUITE
(730) Innehaver: Exabyte Corp, 1685 38th Street,
Boulder, CO 80301, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningsadministrasjon i form av
leverandøradministrasjon.
KL. 36: Garantivirksomhet; tilveiebringelse av en
omfattende portefølje av garanti, utvidet garanti og
postgaranti innen området datalagringssystemer, herunder
fabrikkekspedert reparasjon og konvertering og teknisk
brukerstøttevirksomhet for hardware og software derfor,
herunder tjenester utført på stedet.
KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet innen området
datalagringssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204849 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000274 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

SANWORKS
(730) Innehaver: Compaq Information Technologies
Group LP, 20555 State Highway 249, Houston, TX
77070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare, nemlig modulære delsystemer
for lagring og komponentdeler derfor, og
dataprogrammer for nettverksoperasjon av computer
periferiutstyr.

(300) Prioritet:
US, 1999.08.06, 75/770,678

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.10.16 - 42/00

26

(111) Reg.nr.: 204850 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000275 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

(730) Innehaver: Wenzel Schreiber & Sohne
Musikinstrumentenbau-Export GmbH, Industriestrasse
17, D-64569 Nauheim Bei Gross Gerau, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 15: Musikkinstrumenter, deler og tilbehør dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204851 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000276 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

AQUAFRESH NATURAL
WHITENING

(730) Innehaver: Beecham Group plc, Four New
Horizons Court, Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Tyggegummi og pastiller for tannhelsen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204852 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000277 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

(730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo, JP

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.10.16 - 42/00

27

(111) Reg.nr.: 204853 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000278 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204854 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000331 (220) Inn dato: 2000.01.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Drammens Tidende Buskeruds Blad
AS, Postboks 7033, 3007 Drammen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester;
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204855 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000334 (220) Inn dato: 2000.01.17

(540)

ZAX
(730) Innehaver: Vigdis Reksten, Bjørnsvikveien 3A,
1312 Slependen, NO

(740,750) Fullmektig: Søren Hielm Friis, Rådhusgaten
23, 0158 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204856 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000338 (220) Inn dato: 2000.01.17

(540)

(730) Innehaver: Energiforsyningens Lederforening,
Postboks 274, 1326 Lysaker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Tidsskrifter, publikasjoner og trykksaker.
KL. 41: Utgivelse av databaserte publikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204857 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000410 (220) Inn dato: 2000.01.19

(540)

(730) Innehaver: spaus AB, S-102 14 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såpe; parfymer, eteriske oljer; kosmetikk;
hudpleieprodukter (for kosmetisk bruk);
hårpleiepreparater; tannpulver, -krem og pasta.
KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; medisinske drikker;
helsepreparater for medisinsk bruk; naturlegemidler;
vitaminpreparater og mineraler; medisinsk gytje; havvann
for medisinske bad; medisinske badepreparater og -salter.
KL. 9: Video-, film- og musikkopptak; registrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker, aviser og bøker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; matter, puter og tepper for
treningsformål.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 35: Bedriftsutredninger; profesjonelle
bedriftskonsultasjoner; bedriftsinformasjon;
markedsføring av produkter innen helse, omsorg, filmer,
musikk, aviser og bøker, klær samt rekreasjonstjenester.
KL. 39: Organisering av reiser.
KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet;
organisering av veiledning/instruksjon;
underholdningsvirksomhet; sports- og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet; utgivelse av bøker; film- og
musikkproduksjon; helseklubber; informasjon angående
rekreasjon, helseinstitusjoner og omsorg;
rekreasjonstjenester; tjenester i forbindelse med
tilretteleggelse av ferier; arrangering og avholdelse av
seminarer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; tilretteleggelse
av ferier (losji); hvilehjem; medisinsk og hygienisk
behandling og skjønnhetspleie; helsepleie og omsorg;
sykegymnastikk; profesjonelle konsultasjoner (ikke
bedrifter); konsultasjoner innen helsepleie og omsorg;
legemiddelrådgivning; arkitektkonsultasjoner;
interiørarkitekttjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204858 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000411 (220) Inn dato: 2000.01.19

(540)

DANGER OF
ADDICTION

(730) Innehaver: Brynildsens Fabrikker AS, Mossevn.
1, 1600 Fredrikstad, 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: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204859 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000413 (220) Inn dato: 2000.01.19

(540)

SUPER EVA
(730) Innehaver: Noble Drilling Corp, Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Halvt nedsenkbare boremaskiner for olje og gass
og deler herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204860 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000642 (220) Inn dato: 2000.01.20

(540)

(730) Innehaver: Pilotene Transport AS, Gunnar
Schjeldrupsvei 11, 0485 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon innenfor
bil- og transportbransjen.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakking og lagring av
varer; utleie av lagerplass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204861 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000683 (220) Inn dato: 2000.01.21

(540)

(730) Innehaver: NorgesGruppen AS, Parkvn. 61, 0254
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pølser; spekemat;
ferdigretter, hovedsakelig laget av varer i klasse 29;
pålegg hovedsakelig laget av varer i klasse 29.
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; bindemidler for pølser, ferdigretter,
hovedsakelig laget av varer i klasse 30; pålegg,
hovedsakelig laget av varer i klasse 30.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; pålegg,
hovedsakelig laget av varer i klasse 31.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204862 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000704 (220) Inn dato: 2000.01.24

(540)

ESTEE LAUDER
IDEALIST

(730) Innehaver: Estee Lauder Cosmetics Ltd, 767 Fifth
Avenue, New York, NY 10153, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204863 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000766 (220) Inn dato: 2000.01.25

(540)

SURGALLOY OPTIVIS
(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 nåler.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.19, 75/898082

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204864 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000770 (220) Inn dato: 2000.01.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Finnforest Corp, Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Tømmer og tømmerprodukter; sagtømmer,
skurlast; høvellast; paneler og plater, ikke av metall, for
bygging og konstruksjoner; kryssfinerplater; laminerte
plater og paneler av tre eller trebaserte materialer; stolper
av tre; impregnert tømmer og impregnerte
spesialprodukter av tre; fiberplater og belagte fiberplater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204865 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000771 (220) Inn dato: 2000.01.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd, 4-7,
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
8514, JP

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204866 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000772 (220) Inn dato: 2000.01.25

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Potet chips og -flak, samt snacks inneholdende
ost eller potetprodukter.
KL. 30: Snacks og chips laget av korn preparater og/eller
mais; maisbaserte tortilla chips.

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.18, 10484/1999

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204867 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000847 (220) Inn dato: 2000.01.26

(540)

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

(730) Innehaver: Jakt & Friluft AS, Stoa
Industriområde, 4801 Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 18: Ryggsekker, lær og lærimitasjoner samt varer av
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Fiskeredskaper og fiskeutstyr; spill og leketøy;
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre
klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204868 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000886 (220) Inn dato: 2000.01.27

(540)

(730) Innehaver: Pennzoil-Quaker State Co, P.O. Box
2967, Houston, TX 77002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bilpleiemidler; midler for rengjøring, polering og
voksing av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204869 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000887 (220) Inn dato: 2000.01.27

(540)

(730) Innehaver: Pennzoil-Quaker State Co, P.O. Box
2967, Houston, TX 77002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Luftforfriskningsmidler, luktfjerningsmidler for
luft, nøytraliseringsmidler for luft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204870 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000888 (220) Inn dato: 2000.01.27

(540)

(730) Innehaver: Pennzoil-Quaker State Co, P.O. Box
2967, Houston, TX 77002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Tilleggsutstyr for kjøretøyer;
solbeskyttelsesskjerm til frontruter, konsollordnere og
utstyr for sete/skulder belter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204871 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000905 (220) Inn dato: 2000.01.28

(540)

(730) Innehaver: Retevision Interactiva SA, Paseo de la
Castellana 83-85, 28046 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjons- og telematikktjenester;
tjenester for overføring av beskjeder; overføring av
informasjon gjennom privat og offentlig nettverk av
telekommunikasjon; tilgangstjenester til det globale
nettverket og elektronisk handel; utforming og utvikling
av informasjonstjenester direktekoplet (on-line) og
frakoplet (off-line); elektroniske posttjenester; muntlige
og visuelle kommunikasjonstjenester for mennesker
gjennom datamaskiner, radiotelefon eller andre
telematiske terminaler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204872 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000907 (220) Inn dato: 2000.01.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Minerva SA Edible Oils Enterprises,
31 Valaoritou str., Metamorphosis Attikis, GR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204873 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200000908 (220) Inn dato: 2000.01.31

(540)

(730) Innehaver: Exel OYj, Pl 29, SF-52701
Mäntyharju, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Inne-bandykøller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204874 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001227 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204875 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001231 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

HEMSEN
(730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204876 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001232 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

EKSPERTEN
SPORTSBAR

(730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204877 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001233 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

LOFTET KAFE
(730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204878 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001234 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

OXEN RESTAURANT
(730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204879 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001439 (220) Inn dato: 2000.02.09

(540)

COFFEETOUCH
(730) Innehaver: Leasing Business Machines of Norway
AS, Postboks 153, 1330 Fornebu, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Maskiner for fremstilling av varme drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204880 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001509 (220) Inn dato: 2000.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sune Gellberg, Sunnanväg 4, S-216 17
Limhamn, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Undervisningsmateriell i form av
dataprogramvare.
KL. 16: Undervisningsmateriell såvel i form av trykt
materiale, trykksaker og kundeaviser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204881 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001986 (220) Inn dato: 2000.02.23

(540)

OMNY
(730) Innehaver: Cucumber AS, Postboks 1126
Sentrum, 5809 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsemedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkram varer); metallrør,
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i  andre klasser); malmer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og  anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204882 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200001997 (220) Inn dato: 2000.02.23

(540)

(730) Innehaver: Direktoratet for naturforvaltning, 7485
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Regnskapskontroll; utsendelse av
reklamemateriell til alle jegere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204883 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002158 (220) Inn dato: 2000.02.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eilag Handel AS, Postboks 43, 1483
Skytta, NO

(740,750) Fullmektig: Ole Nyfløt v/Heidi Grette,
Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger
og anordninger for overføring av drivkraft;
landbruksredskaper.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler
og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner.
KL. 9: Elektriske, fotografiiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll;
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. 11: Apparater og innretning for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer,
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk,
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita, instruksjons og undervisningsmateriell,
plastemballasje, spillekort, trykktyper og klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, kammer og svamper, børster, materialer for
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull,
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen
og keramikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204884 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002159 (220) Inn dato: 2000.02.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eilag Handel AS, Postboks 43, 1483
Skytta, NO

(740,750) Fullmektig: Ole Nyfløt v/Heidi Grette,
Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger
og anordninger for overføring av drivkraft;
landbruksredskaper.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler
og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner.
KL. 9: Elektriske, fotografiiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll;
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. 11: Apparater og innretning for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer,
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk,
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita, instruksjons og undervisningsmateriell,
plastemballasje, spillekort, trykktyper og klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, kammer og svamper, børster, materialer for
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull,
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen
og keramikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204885 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002178 (220) Inn dato: 2000.02.25

(540)

E! NETWORKS
(730) Innehaver: E! Entertainment Television Inc, 5750
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsynssendinger.
KL. 41: Programmeringstjenester i forbindelse med
fjernsyn; produksjon av fjernsynsprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204886 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002240 (220) Inn dato: 2000.02.29

(540)

KAHLUA
(730) Innehaver: Hiram Walker (International) AG,
Rosslimattstrasse 37, CH-6002 Lucerne, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin, brennevin, likører, cocktails og
alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204887 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002465 (220) Inn dato: 2000.03.02

(540)

EUROPLAY
(730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503
Kristiansund N, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204888 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002505 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

BAGHETTI
(730) Innehaver: Pan D’Or SpA, Piazza della
Repubblica 1, Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204889 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002561 (220) Inn dato: 2000.03.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse
av hud, hodebunn og hår.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204890 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002849 (220) Inn dato: 2000.03.10

(540)

TAKISAI
(730) Innehaver: Patentstyret, Postboks 8160 Dep, 0033
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Identitetskort, kort med integrerte kretser,
dataprogrammer.
KL. 35: Innsamling av informasjon for bruk i databaser,
systematisering av informasjon for bruk i databaser,
formidling av informasjon, avskrift, dokumentkopiering.
KL. 42: Drift, vedlikehold, programmering av databaser,
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser,
programmering av dataprogrammer, tjenester ved
utvekslinger av korrespondanse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204891 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002883 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

EXOMET
(730) Innehaver: Exomet Norge AS, Postboks 801, 7651
Verdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Loddemetall.
KL. 9: Sveiseelektroder; sveiseapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204892 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002889 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

(730) Innehaver: Serviteur AS, Grorudvn. 55, 0976
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; kontorrekvisita; plastemballasje;
poser for emballasje av papir eller plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204893 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002894 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

(730) Innehaver: American Home Products Corp, 5
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204894 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002895 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204895 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002904 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

(730) Innehaver: Sunehari Exports Ltd, New Dehli, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tannbørster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204896 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200002907 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

THINK OUTSIDE THE
BOOK

(730) Innehaver: Switchboard Inc, 115 Flanders Road,
Westborough, MA 01581, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet for andre over
lokale, nasjonale og globale datanettverk.
KL. 42: EDB-programmering; datavirksomhet, nemlig
fremskaffelse av en søkermotor og kataloger for å
lokalisere steder samt personlig informasjon og
forretningsinformasjon; utvikling, ledelse og støtte til
web-steder for andre; fremskaffelse av tilgang til
databaser via globale, nasjonale og lokale datanettverk;
fremskaffelse av kart og rutebeskrivelser ved hjelp av et
globalt datanettverk; datavirksomhet, nemlig assistanse
for brukere av et globalt datanettverk til å skape et web-
sted ved hjelp av fremskaffelse av on-line software-
redskaper; fremskaffelse av on-line beskjedtavler.

(300) Prioritet:
US, 1999.09.21, 75/805636

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204897 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003164 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

HAVLANDET
(730) Innehaver: Glesvær Teknikk AS, Vollen, 5381
Glesvær, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Video- og multimediaprogrammer innregistrert på
analoge og digitale kassetter, digital tape (DAT), CD-
rom, minidisk, laser disk (DVD), portable harddisker og
andre medier for analog eller digital lagring; grafisk-,
lyd- og fotografisk materiale innregistrert på analog og
digital tape (DAT), CD-rom, DVD-rom, minidisk,
portable harddisker og andre medier for analog eller
digital lagring.
KL. 16: Fotografier; postkort; overføringsbilder
(Decalier); bøker; brosjyrer; overhead transparenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204898 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003283 (220) Inn dato: 2000.03.21

(540)

SANTA CATARINA
(730) Innehaver: Gunnar Amundsen AS, Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204899 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003313 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

WINDOWS POWERED
(730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, periferiutstyr til datamaskiner,
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere, set-top bokser
for TV, personsøkere; mobiltelefoner; smartkort; servere;
operativsystemprogrammer og alle slags
applikasjonsprogrammer til bruk med forannevnte varer;
dataprogrammer for kommunikasjon og datautveksling
mellom datamaskiner og elektroniske innretninger;
elektronisk utstyr for å spille spill og operere
systemprogramvare for bruk dertil, dataprogrammer for
spilling av spill.

(300) Prioritet:
US, 1999.09.28, 75/811,226

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204900 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003314 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

ADAPTIX
(730) Innehaver: Ensemble Communications Inc, 6256
Greenwich Drive, Suite 400, San Diego, CA 92122-5906,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2000.10.16 - 42/00

41

(111) Reg.nr.: 204901 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003316 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

SIMPLEJECT
(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Innretning for å lette avgivelse av medisiner via
sprøyter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204902 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003505 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

AGROMIN
(730) Innehaver: Per-Åke Fagrell, Båtsmansgatan 3, S-
591 30 Motala, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til bruk i skogbruk og jordbruk,
unntatt bekjempelsesmidler; til rensing av industrielt og
kommunalt avløpsvann, for binding av fosfor og
kvelstoff i naturgjødsel.

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.27, 99-6789

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204903 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003507 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

STEPTIMER
(730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503
Kristiansund N, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204904 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003508 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

TWINTIMER
(730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503
Kristiansund N, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204905 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003509 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

OLDTIMER
(730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503
Kristiansund N, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204906 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003513 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

(730) Innehaver: Raisin Social Ltd, Tripod House, 105-
107 Lansdowne Road, Croydon CR0 2BN, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker, vin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204907 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200003514 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: B Burago SpA, Via Spallanzani 15, I-
20129 Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Leker, leketøy, modellkjøretøyer i forminsket
skala og deres relevante byggesettesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204908 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004081 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

NORSEMAN
(730) Innehaver: Birger Kullmann Design, Brynjulf
Bullsplass 2, 0250 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arntzen, Underland & Co v/
Erling Høyte, Karl Johansgate 39, 0162 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Lystbåter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204909 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004278 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

PLUSSENSE
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater,
herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte
varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater
for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere
med eller uten innregistrerte data for
husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og
-automater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer for
styring og betjening av husholdningsapparater; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøle-apparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater,
spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater og -
hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av
luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og
sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og
vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til
de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.17, 001 512 862

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204910 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004279 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

AUTOPLUS
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater,
herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte
varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater
for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere
med eller uten innregistrerte data for
husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og
-automater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer for
styring og betjening av husholdningsapparater; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøle-apparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater,
spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater og -
hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av
luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og
sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og
vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til
de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.17, 001 514 264

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204911 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004280 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

TURBINO
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater,
herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte
varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater
for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere
med eller uten innregistrerte data for
husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og
-automater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer for
styring og betjening av husholdningsapparater; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøle-apparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater,
spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater og -
hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av
luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og
sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og
vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til
de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.17, 001 513 142

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204912 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004281 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

KIDS & FUN
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater,
herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte
varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater
for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere
med eller uten innregistrerte data for
husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og
-automater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer for
styring og betjening av husholdningsapparater; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøle-apparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater,
spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater og -
hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av
luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og
sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og
vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til
de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.17, 001 524 891

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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(111) Reg.nr.: 204913 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200004498 (220) Inn dato: 2000.04.14

(540)

MEDTECH COSMETICS
(730) Innehaver: Medtech Pharma AS, Ole Deviksv. 46,
0668 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk; såper; parfymevarer, eteriske oljer,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204914 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200005113 (220) Inn dato: 2000.05.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske telekommunikasjonsapparater for
overføring av lyd, data og video via laser gjennom det
frie rom og via mottager- og senderteleskop.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204915 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200005114 (220) Inn dato: 2000.05.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videooptiske senderapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204916 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200005294 (220) Inn dato: 2000.05.05

(540)

EKTEMANN TIL LEIE
(730) Innehaver: Fred Tveit, Sandvollveien 22C, 1743
Klavestadhaugen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Vedlikeholdstjenester, vaktmestertjenester som
malerarbeid, gressklipping og snømåking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16

(111) Reg.nr.: 204917 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 200005625 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

MILLINOX
(730) Innehaver: Intra AS, Storsand, 7563 Malvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Kjøkkenvasker, oppvaskkummer og
kjøkkenvasker i rustfritt stål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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Denne registreringen ble kunngjort utlagt 1996.05.06, med to måneders innsigelsesfrist. Det innkom
ingen innsigelse i perioden, men varemerkesøknaden ble likevel ikke registrert, jf tidligere
varemerkelov § 20, annet ledd. Den kunngjøres nå registrert uten innsigelsesperiode.

(111) Reg.nr.: 204709 (151) Reg.dato: 2000.09.21

(210) Søk.nr.: 19951138 (220) Inn dato: 1995.02.21

(540)

(730) Innehaver: Mantereen Kenkätehdas OY, Orivesi,
FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2000.10.16
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg. nr. 1833 Reg. dato: 2000.09.04
Inngitt: 2000.08.09

Innehaver: Goldline Ulf Larsen,  Vibesgt.18, 0356 Oslo

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2000.10.16
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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.: R427707
(151) Int. reg. dato: 1996.12.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.26

(540)

(730) Innehaver: Societatea Comerciala «Automobile
Dacia» SA, Orasul Colibasi, Jud. Arges, RO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Passenger cars.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 324249
(151) Int. reg. dato: 1986.10.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.03.05

(540)

GOMENOL
(730) Innehaver: Madame Michelle Denise Reusse née
Fontaine-Lobjeois, 25, Quai André Citroën, F-75015
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Drugstore products.
KL. 3: Inedible essences, soaps for industrial or
household use, laundering, bleaching, cleaning and stain-
removing substances; perfumery, toilet soaps, dentifrices
and other toiletries.
KL. 4: Inedible oils, essences and fats.
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations;
drugstore products.
KL. 10: Surgical, medical, first aid and orthopedic
apparatus and instruments.
KL. 29: Edible oils and fats.
KL. 32: Syrups.
KL. 33: Wines, liqueurs, spirits of various sorts.

Gazette nr.: 6/98
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(111) Int. reg. nr.: 552324
(151) Int. reg. dato: 1990.04.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.17

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for industrial use, artificial and
synthetic resins as well as unprocessed plastics in
powder, liquid, paste, chip or granule form.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 559467
(151) Int. reg. dato: 1990.09.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.27

(540)

EUROPEPTIDES
(730) Innehaver: Asta Medica AG, Weismüllerstrasse
45, D-60314 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 580582
(151) Int. reg. dato: 1991.12.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.10.01

(540)

FLASHTAB
(730) Innehaver: Prographarm Group, Zone Industrielle
de Saint-Arnoult, F-28170 Chateauneuf en Thymerais,
FR

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

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

Gazette nr.: 21/99

(111) Int. reg. nr.: 594376
(151) Int. reg. dato: 1992.07.03
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.10

(540)

ARROWS
(730) Innehaver: Arrows Computer Equipment
Handelsgesellschaft mbH, 65, Karmarschgasse, A-1104
Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Bookbinding apparatus.
KL. 20: Office furniture, mountings (furniture) for office
machines, data processing apparatus and peripheral
equipment thereof, including printers; wall filing
cabinets.

Gazette nr.: 14/99
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(111) Int. reg. nr.: 604102
(151) Int. reg. dato: 1993.07.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.10.20

(540)

(730) Innehaver: CGK Computer Gesellschaft Konstanz
mbH, 116 Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric data recording, processing, transfer,
capture, storing and sending appliances, including data
drives and printers; electric signaling, measuring,
counting, recording, monitoring, controlling, regulating
and connecting apparatus; assemblies consisting of a
combination of the above apparatus; components of the
above apparatus; software.
KL. 37:  Installation, assembly, maintenance and repair
of computer facilities of all types.
KL. 42:  Rental of computer facilities of all types,
including accessories; software design.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 609129
(151) Int. reg. dato: 1993.11.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: International Food & Gourmet
Products BV, 17, De Lasso Zuid, NL-2371 EV
Roelofarendsveen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 627468
(151) Int. reg. dato: 1994.10.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.08

(540)

LOMBARD ODIER &
CIE

(730) Innehaver: Lombard Odier & Cie, 11, rue de la
Corraterie, CH-1211 Genève 11, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Financial and monetary affairs.

Gazette nr.: 3/00
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(111) Int. reg. nr.: 627720
(151) Int. reg. dato: 1994.10.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.08

(540)

(730) Innehaver: Lombard Odier & Cie, 11, rue de la
Corraterie, CH-1211 Genève 11, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial and monetary affairs.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 632816
(151) Int. reg. dato: 1995.02.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.20

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Sidag AG, Weinmoosstrasse 9, CH-
8583 Sulgen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Lemon juice and lime juice.

Gazette nr.: 3/00
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(111) Int. reg. nr.: 638485
(151) Int. reg. dato: 1995.07.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.20

(540)

(730) Innehaver: Andreu World SA, Los Sauces no 7
Urbanizacion Olimar, 46370 Chiva (Valencia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames, goods not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials or of plastics.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 648486
(151) Int. reg. dato: 1996.01.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.08

(540)

OBLIFLEX
(730) Innehaver: Lombard Odier & Cie, 11, rue de la
Corraterie, CH-1211 Genève 11, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance and financial services.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 657073
(151) Int. reg. dato: 1996.04.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.15

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, particularly neckties, shawls, bow
ties; belts (clothing).

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 673249
(151) Int. reg. dato: 1997.03.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.11.11

(540)

STYROFLEX
(730) Innehaver: BASF AG, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-
67056 Ludwigshafen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed plastic materials (in the form of
powders, chips, granules, liquids, pastes) for
manufacturing sheets/foils designed for food packaging.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 681782
(151) Int. reg. dato: 1997.10.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco products, smoker’s articles, namely
ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), cigarette paper, cigarette tubes with and
without filter, cigarette filers, lighters, apparatus for
rolling and stuffing cigarettes for the self production of
cigarettes, matches.

Gazette nr.: 22/97
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(111) Int. reg. nr.: 682736
(151) Int. reg. dato: 1997.11.04

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Shaving cosmetics.
KL. 8: Razor and razor blades.

Gazette nr.: 23/97

(300) Prioritet:
DE, 1997.09.22, 397 45 210

(111) Int. reg. nr.: 684233
(151) Int. reg. dato: 1997.08.12

(540)

(730) Innehaver: Kinoton GmbH, 20a, Industriestrasse,
D-82110 Germering, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for video and audio filming, recording,
processing, interpreting and reproducing on film, video
tape and sound media for movie theaters, studios,
exhibitions, amusement parks in the field of film, video
and audio, accessories for audio and video filming,
recording, processing, interpreting and reproduction,
especially cinematographic cameras, projectors,  program
flow controlling and regulating devices for film
projection, computer control systems, film tray systems,
mixing consoles, film-printing installations.
KL. 37: Repair, installation, maintenance of projection
and cinematographic systems, movie studios, video and
audio apparatus, movie theaters.
KL. 42: Planning and consultancy relating to projection
and cinematographic apparatus, movie studios, video and
audio apparatus, as well as for such systems and
installations in movie theaters, exhibitions, planetariums
amusement parks as well as for mobile projection, display
and presentation systems.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
DE, 1997.02.13, 397 06 395
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(111) Int. reg. nr.: 684899
(151) Int. reg. dato: 1997.08.27

(540)

ASTRA
(730) Innehaver: Astra Futtermittelhandels-GmbH, 9,
Hasemauer, D-49074 Osnabrück, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products
(exclusively for use by aquarists); food for domestic fish.

Gazette nr.: 10/99

(300) Prioritet:
DE, 1997.03.21, 397 12 816

(111) Int. reg. nr.: 690642
(151) Int. reg. dato: 1998.03.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.15

(540)

(730) Innehaver: Heraeus Electro-Nite International NV,
Centrum Zuid 1105, B-3530 Houthalen, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, measuring, signalling, monitoring and
controlling appliances and instruments; measuring, and
monitoring apparatus and instruments for the metal
industry; instruments and apparatus for measuring
temperature; thermo elements (electricity);
thermocouples; instruments and apparatus for measuring
gas; gas sensors; amplifiers; accessories and components
of the above goods.
KL. 11:  Regulating accessories and parts thereof for gas
appliances.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 692501
(151) Int. reg. dato: 1998.03.26

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: August Storck KG, 27, Waldstrasse,
D-13403 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Confectionery, including chewing gum for non
medical purposes, chocolate, chocolate products
including pralines, pastries, all aforementioned goods
also manufactured with wine and spirits.

Gazette nr.: 11/98

(300) Prioritet:
DE, 1997.10.09, 397 48 138
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(111) Int. reg. nr.: 692611
(151) Int. reg. dato: 1998.04.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Soremartec SA, Dréve de l’Arc-en-Ciel
102, B-6700 Arlon/Schoppach, BE

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

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

Gazette nr.: 11/98

(300) Prioritet:
BX, 1997.10.22, 619504

(111) Int. reg. nr.: 695249
(151) Int. reg. dato: 1998.03.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); stationery.
KL. 18: Umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather; trunks and travelling bags.
KL. 25: Clothing, headgear, footwear.
KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting equipment
(included in this class).
KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially
mineral, energy and refreshing drinks; syrups and other
preparations for making beverages.
KL. 35: Collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42: Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 14/98

(300) Prioritet:
DE, 1997.09.09, 397 43 095
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(111) Int. reg. nr.: 696222
(151) Int. reg. dato: 1998.06.19

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.05.07, 398 25 553

(111) Int. reg. nr.: 696278
(151) Int. reg. dato: 1998.06.19

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

Gazette nr.: 16/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.05.07, 398 25 552
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(111) Int. reg. nr.: 697765
(151) Int. reg. dato: 1998.07.10

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

Gazette nr.: 18/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.05.07, 398 25 554

(111) Int. reg. nr.: 697766
(151) Int. reg. dato: 1998.07.10

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 47,
Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

Gazette nr.: 18/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.05.07, 398 25 551

(111) Int. reg. nr.: 700622
(151) Int. reg. dato: 1998.10.02

(540)

FRANK WRIGHT
(730) Innehaver: FII Group plc, 52, George Street,
London W1H 5RF, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Articles of outer clothing and footwear.

Gazette nr.: 21/98
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(111) Int. reg. nr.: 701711
(151) Int. reg. dato: 1998.05.26

(540)

TOURISLINE
(730) Innehaver: TourisLine Hotel und Touristik
Dataservices GmbH & Co KG, 4, Greifswalder Chaussee,
D-18439 Stralsund, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter.
KL. 35: Advertising, in particular through electronic
media; database services, namely gathering, saving,
searching, converting (compiling) of data.
KL. 38: Telecommunication, in particular online
services; database services, namely transmitting of data.
KL. 39: Arranging of travel and transport reservations.
KL. 42: Arranging of temporary accommodation and
related services; accommodation services, clinics and
sanatoriums; all aforementioned services in particular
using electronic media; leasing access time to data bases,
providing presentation platforms for third parties in the
global communication network, known as Internet.

Gazette nr.: 22/98

(111) Int. reg. nr.: 705705
(151) Int. reg. dato: 1998.11.20

(540)

(730) Innehaver: Renault SA, 34, Quai du Point du Jour,
F-92100 Boulogne-Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps, perfumery, perfumery goods, liquid and
solid perfumes.
KL. 8: Hand-operated hand tools and implements,
knives, forks, spoons, scissors, scrapers (tools), scrapers
for glass panes (tools).
KL. 9: Magnifying glasses, eyeglasses and sunglasses,
calculating machines and calculators, rules and tape
measures, photographic apparatus, film cameras.
KL. 11: Isothermal boxes, pocket torches, lamps, vehicle
headlights, air conditioners for vehicles.
KL. 14: Clocks, pendulettes, watches, clock radios, fancy

key rings, lapel pins (jewellery), trinkets.
KL. 16: Bags and sachets (covers, small bags) for
packaging purposes (made of paper or plastic), index
cards, propelling pencils, pens, paper stickers, playing
cards, cube paper pads, tissues of paper for removing
make-up, refreshing towels made of paper, notebooks,
index books, notebooks, staplers, paper cutters, pencils,
paintbrushes, almanacs, posters, calendars, paper or
container boards, newspapers, booklets, manuals,
scrapbooks, notebooks, almanacs, catalogues, wrapping
paper, cardboard packing, calendars, plastic film for
wrapping, plastic bubble packs for packaging purposes,
envelopes (paper stationery), transparencies (stationery
items); diary holders, notepad holders of paper.
KL. 18: Toilet bags, travelling sets, cases, briefcases
(leatherware), desk pads, key cases (leatherware), non-
precious metal purses, banknote holders, paper pad
holders for cars, wallets, road map holders, credit card
holders, calling card holders, beach bags, overnight bags,
rucksacks, reticules, umbrellas, parasols, cosmetic cases
made of leather or imitation leather, briefcases.
KL. 20: Mirrors, inflatable cushions or mattress for
nonmedical use, inflatable headrests, plastic boxes,
chairs, lockers, jewellery cases not of precious metal,
clothes’ hooks (nonmetallic).
KL. 21: Bottle openers, combs, toothbrushes, brushes,
trays not of precious metals for household use,
nonelectric portable coolers, perfume vaporizers, non-
precious metal tableware.
KL. 22: Down (feathers), eiderdown (feathers),
hammocks, bags (jackets, small bags) for packaging
purposes (of textile), tents vehicle covers, vehicle towing
ropes.
KL. 24: Textile handkerchiefs, travelling rugs (lap-
robes), wraps, plastic or textile curtains.
KL. 25: Clothing, underwear, tracksuits, outerclothing,
raincoats, anoraks, blousons, blouses, pullovers, ponchos,
cardigans, sports jerseys, neckties, scarves, hats, caps,
gob hats, boots, shoes, sports shoes, slippers, belts
(clothing), shawls, dressing gowns.
KL. 28: Toys, miniature cars, mobile toys, surfboards,
rackets, sailboards, parlour games, kites, construction
toys, cricket bags, golf club bags, appliances for
electronic games other than those intended for television
use only, skis.
KL. 34: Cigarette lighters, ashtrays for smokers, cigar or
cigarette cases (not of precious metal).
KL. 37: Vehicle breakdown assistance (repair);
servicing, repair, washing of cars; repair information,
service stations.

Gazette nr.: 2/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.06.12, 98 736 766
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(111) Int. reg. nr.: 706939
(151) Int. reg. dato: 1998.12.12

(540)

POWERMUST
(730) Innehaver: Mustek Optic-Computer &
Communication International GmbH, 2a,
Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scanners and computer programs for scanners,
stored on data carriers.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.06.20, 398 34 416

(111) Int. reg. nr.: 709166
(151) Int. reg. dato: 1998.10.22

(540)

(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing, including washing
machines, spin driers.
KL. 9: Electric and electronic devices for data recording,
data processing, data transmitting, data storage and data
output, in particular general purpose computers, central
processing units, personal computers, workstations,
storage devices, terminals, controlling devices, printers,
interface devices as well as input and output devices,
including keyboards and displays; programmes recorded
on machine-readable data carriers for electronic data
processing; data processing programmes; electric cables
and electric insulated wires; electric installation material
(included in this class), in particular electric switches,
electric dimmers, electric sockets, switch socket outlets,
splitting boxes, electric aerial sockets, electric outlets for
loudspeakers and electric junction boxes,
communications plug-and-socket devices; window
jalousies push buttons and switches; thermometres;
hygrometres; electric plug-and-socket connections;
electric fuses, proximity switches, residual current
operated circuit-breakers, fuse boxes, branching boxes,
junction boxes, distribution cabinets, time switches,
electricity metres; ultrasonic and infrared transmitters and
receivers and associated relay stations for switching,

dimming and momentary contact switching functions;
electric modules for switching and dimming; time-delay
switches; distribution, ducting and laying systems for
electric installations; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed
loop control and switching devices; electric recording and
measuring equipment for meteorological data; remote
control and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems;
signalling devices; door entry security systems; electric
and electronic alarm devices and systems and site security
devices and systems, in particular intruder detection
systems and police alarm systems; anti-theft systems,
security access systems and video monitoring systems;
infrared pass-key systems; autonomous hazard signalling
devices and protection equipment for water and fire
damage; electronic tagging systems; personal
identification devices; devices and systems for the
recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds and/or characters
and/or images; communication devices and systems made
up of such devices; data switching and transmitting
devices; television cameras; television sets; telephone
answering machines; charge indicators; intercom and
two-way intercom systems; modems; couplers and
transceivers.
KL. 11: Electric and/or electronic and/or fuel operated
house and kitchen appliances, in particular cooking,
baking, frying, grilling, toasting, thawing and hot-
keeping apparatus, baking ovens, hot plates, cooking
surfaces, microwave appliances, induction cooking
devices, apparatus for preparing and/or dispensing of
beverages and/or food; refrigerating and/or deep freezing
apparatus, vessels of metal for making ices and iced
drinks, water heaters; including warm water accumulators
and heaters, driers such as laundry driers, tumble laundry
driers and hand driers; ventilation devices, ventilators,
grease filter devices and extractor devices, including
extractor hoods; heaters and air conditioning systems and
devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, heat pumps; fittings for steam, air and water
piping installations and sanitary installations, laundry and
clothes drying machines.
KL. 16: Training and educational material (except
furniture) for household use, including cooking books,
cooking cards, operating instructions and for repair and
for maintenance of house appliances.
KL. 37: Technical consultancy for the products and
systems mentioned in classes 7, 9 and 11; installation
works; repair and maintenance of electrical and/or fuel
operated house and kitchen appliances.
KL. 41: Training and education.
KL. 42: Computer programming; creating of electronic
data sheets for products and catalogues.

Gazette nr.: 6/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.05.26, 398 29 515
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(111) Int. reg. nr.: 710334
(151) Int. reg. dato: 1999.02.25

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The word CHILDHOOD is
excluded from the legal protection for the following
goods and services:
KL. 16: Printed matter; brochures, catalogues,
instructional and teaching material (except apparatus),
handbooks, manuals; printed publications, newspapers,
periodicals; books; photographs; posters, billboards of
paper and cardboard; stationery (writing and office
material).
KL. 36: Organization of collections, charitable fund
raising.
KL. 39: Relief consignment and transport activities for
humanitarian purposes.
KL. 41: Teaching/training, education; arranging and
conducting of conferences, congresses and seminars;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; organization of competitions (education and
entertainment); organization of sports competitions;
entertainment; sporting activities; publication of texts
(other than publicity texts).
KL. 42: Spreading information about children and
children’s vital necessities/living conditions; promotion
of human rights; legal advice.

(730) Innehaver: Stiftelsen World Childhood
Foundation, Kungliga Slottet, S-11 30 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter; brochures, catalogues,
instructional and teaching material (except apparatus),
handbooks, manuals; printed publications, newspapers,
periodicals; books; photographs; posters, billboards of
paper and cardboard; stationery (writing and office
material).
KL. 35: Advertising, promotion, marketing; publication
of publicity texts.
KL. 36: Organization of collections, charitable fund
raising; financial management.
KL. 39: Relief consignment and transport activities for
humanitarian purposes.
KL. 41: Teaching/training, education; arranging and
conducting of conferences, congresses and seminars;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; organization of competitions (education and
entertainment); organization of sports competitions;
entertainment; sporting activities; publication of texts
(other than publicity texts).
KL. 42: Medical assistance services and hospital
services; medical and hygienic care; orphanages;

professional consultancy (non-business); spreading
information about children and children’s vital
necessities/living conditions; promotion of human rights;
legal advice.

Gazette nr.: 8/99

(300) Prioritet:
SE, 1998.08.27, 98-06361

(111) Int. reg. nr.: 713383
(151) Int. reg. dato: 1999.03.16

(540)

(730) Innehaver: Aspiro AB, Box 118, S-201 28
Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Instructional and teaching material (except
apparatus); brochures, books, printed matter, newspapers,
and periodicals including manuals and handbooks,
graphic representations.
KL. 37: Installation, repair and maintenance of networks
and equipment.
KL. 42: Technical and engineering expertise and advise
in the field of telecommunication; research and
development of new products in the business field of
telecommunication.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
SE, 1998.09.18, 98-7015
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(111) Int. reg. nr.: 713858
(151) Int. reg. dato: 1998.11.04

(540)

SITA
(730) Innehaver: Sita, 94 rue de Provence, F-75425
Paris Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Cleaning services and industrial and urban
sanitation services; construction of industrial facilities for
waste processing purposes.
KL. 39: Collection, transport, grouping, sorting,
identification, conditioning and reconditioning of all
kinds of waste (in particular household waste,
conventional and special industrial waste, waste resulting
from maintenance activities, demolition debris, waste
from agri-food plants, agricultural, horticultural and
silvicultural waste); services provided in connection with
the storage of waste and of hazardous or perishable
products.
KL. 40: Waste processing and transformation services,
waste purification and regeneration services.
KL. 42: Studies relating to waste collection, transport
and processing, as well as cleaning, purging, sanitation;
scientific and industrial research; engineering work
relating to design and construction of industrial and urban
facilities and plants for waste and garbage collection,
sorting, storage, processing, reclaiming and disposal;
laboratories; consulting, design, information and
engineering work in connection with the implementation
of processes for pollution prevention, rehabilitation and
decontamination of polluted sites; environmental
engineering involving conducting studies and designing
industrial plants for waste processing.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.06.25, 98 738 905

(111) Int. reg. nr.: 713888
(151) Int. reg. dato: 1999.05.28

(540)

OMNIDEST
(730) Innehaver: MediDest Patent Development
Company - Arte e Patentes Lda, Madeira Offshore
Accounting, Avenida Arriaga no 30-3H, Funchal, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Crushing machines for surgical, medical, dental
and veterinary wastes.
KL. 11: Incinerators for surgical, medical, dental and
veterinary wastes.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 714537
(151) Int. reg. dato: 1999.03.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TransCare Umweltverträgliche
Verkehrskonzepte GmbH, 62, Kreuzberger Ring, D-
65205 Wiesbaden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants.
KL. 39: Transport; storage of goods.

Gazette nr.: 13/99
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(111) Int. reg. nr.: 715425
(151) Int. reg. dato: 1999.04.07

(540)

FEEDX
(730) Innehaver: Bernische Lehrerversicherungskasse,
Unterdorfstrasse 5, CH-3072 Ostermundigen 2, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing equipment and computers.
KL. 35: Business management, commercial
administration.
KL. 36: Consultancy in the field of finance and
insurance.
KL. 38: Telecommunication.
KL. 41: Training in the field of finance and insurance
software.
KL. 42: Computer programming, particularly in the field
of finance and insurance; updating of software.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.10.25, 460 179

(111) Int. reg. nr.: 717891
(151) Int. reg. dato: 1999.05.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Etsun Entegre Tarim Ürünleri Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi, Selanik Caddesi 82/1,
Kizilay-Ankara, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pastirma (pressed meat cured with garlic and
other spices), canned meat, fish and chicken meat, eggs,
quail and partridge meat, edible oils and fats (corn oil,
soybean oil, cotton oil, sunflower oil, palm oil, olive oil),
milk and milk products: cheese, sheep cheese, milk
powder, ayran (a cool drink based on yogurt), yogurt,
butter, canned vegetables, frozen fruits and vegetables,
dried fruits, preserved bean, chickpea, preserved
mushrooms.
KL. 30:  Rice, sauces (condiments), cocoa, tea and all
kinds of tea, sugar, candy, chocolate, coffee, macaroni,
halvah (Turkish sweetmeat), manti (Turkish ravioli),
home made vermicelli.
KL. 31:  Fresh fruits and vegetables, orange, plum,
banana, tangerine, grapefruit, apple, mango, kiwi, leek,
spinach, peas, onion, garlic, eggplant; vegetable and fruit
seeds (plants).
KL. 32:  Drinks of all kinds; lemonade, fruit juices,
apple, peach, cherry, lemon, orange, tangerine, grapefruit,
grape, tomato, kiwi, pineapple and mango juice.

Gazette nr.: 18/99
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(111) Int. reg. nr.: 718622
(151) Int. reg. dato: 1999.05.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Wolfgang Laws, 7, Oberbrucher
Strasse, D-52585 Heinsberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Degreasers and cleaning preparations, namely
multiple-use cleaners.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 718627
(151) Int. reg. dato: 1999.08.04

(540)

(730) Innehaver: Interparfums Holding AG, Im Streuli
3, CH-8703 Erlenbach ZH, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, cosmetics; hair lotions;
dentifrices.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.01, 463760

(111) Int. reg. nr.: 720717
(151) Int. reg. dato: 1999.08.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Paulaner Brauerei GmbH & Co KG,
75, Hochstrasse, D-81541 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.

Gazette nr.: 21/99
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(111) Int. reg. nr.: 721684
(151) Int. reg. dato: 1999.04.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lohmann + Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstrasse 4, D-56579
Rengsdorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soap; ethereal oils; cosmetics, especially body
lotions, creams, medicated shampoos and bath
preparations.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; plasters, including plasters for medical
purposes and cooling plasters; dressings, including
brassards and bandages; first-aid dressings for injuries
and wounds, adhesive tissue and adhesive foils for
medical purposes; foil dressings for fixing purposes,
wound dressings; swabs; articles for feminine hygiene,
namely post-natal articles for women, sanitary towels,
panty liners, menstruation pads, sanitary panties; napkins
for invalids; products for incontinents, namely napkins
for incontinents and pants for incontinents; synthetic
dressings and splints; padding material for medical
purposes; surgical products (included in this class); first-
aid equipment (included in this class); pressure packs,
compresses and compress cloths; sanitary cloths, cover
material, namely wound cover material for medical and
surgical purposes; incision foils, non-medicinal and non-
stick wound covers for treating fresh and open wounds;
swabs for the abdomen; pharmaceutical styptics and
hemostatic products; absorbent cotton for medical
purposes; disinfectants.
KL. 10:  Mouth masks, nose masks and face masks for
medical purposes; orthopedic articles, namely orthopedic
bandages and elastic bandages, including bandages for
sports; orthopedic support bandages; orthesis, prothesis
and artificial limbs; elastic stocking and compression
stockings, including those for orthopedic purposes;
elastic stockings and elastic tights for sanitary purposes;
surgical gloves; textile draw-sheets for sick beds;
impermeable covers and sheets made of non-woven
fabrics and/or polyurethane foils for beds, examination
beds and ambulance stretchers; covers made of tissue,
knit fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane foils,
for the whole body or for limited body parts, including
clothes such as overcoats and combinations, especially
for use in skin injuries; surgical products (included in this
class); first-aid equipment (included in this class); suture
material; surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus; catheters, instruments and
apparatus for removing sutures; hemodialysis instruments
and apparatus; clothes for operating rooms; plaster of
Paris slabs.

KL. 24:  Textile goods, bed linen, especially for use in
hospitals, operating rooms and nursing care.
KL. 25:  Clothes for nursing care; elastic stockings and
elastic tights.
KL. 35:  Advertising, office functions.
KL. 39:  Transport, packaging and storage of goods.
KL. 42:  Medical care, hygienic care.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.08, 398 57 941.5/10

(111) Int. reg. nr.: 721721
(151) Int. reg. dato: 1999.10.02

(540)

DENDRAL
(730) Innehaver: BASF AG, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-
67056 Ludwigshafen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

Gazette nr.: 23/99

(111) Int. reg. nr.: 721808
(151) Int. reg. dato: 1999.09.14

(540)

SOIL CURE LINE
(730) Innehaver: Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry, science,
and photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; chemical soil improvement agent; plant
strengthening agent; manures and fertilizers; natural
fertilizers.
KL. 42:  Services regarding the treatment of soil,
especially for soil remediation and recuperation,
restoration of formerly cultivated land, soil revitalisation,
the care of soil, and to prevent and cure the physical,
chemical, microbial and ecological imbalance of soil as
well as for the stabilization of soil and regulation of
moisture in soil in the areas of industry, forestry,
agriculture, horticulture, landscaping and sport.

Gazette nr.: 23/99
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(111) Int. reg. nr.: 721809
(151) Int. reg. dato: 1999.09.14

(540)

SOIL CURE
(730) Innehaver: Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry, science,
and photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; chemical soil improvement agent; plant
strengthening agent; manures and fertilizers; natural
fertilizers.
KL. 42:  Services regarding the treatment of soil,
especially for soil remediation and recuperation,
restoration of formerly cultivated land, soil revitalisation,
the care of soil, and to prevent and cure the physical,
chemical, microbial and ecological imbalance of soil as
well as for the stabilization of soil and regulation of
moisture in soil in the areas of industry, forestry,
agriculture, horticulture, landscaping and sport.

Gazette nr.: 23/99

(111) Int. reg. nr.: 723396
(151) Int. reg. dato: 1999.11.24

(540)

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

(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, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
KL. 32:  Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.26, 466955

(111) Int. reg. nr.: 723738
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18

(540)

ULTRAFLEX
(730) Innehaver: Disetronic Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, CH-3400 Burgdorf, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical and veterinary apparatus and
instruments, catheters, infusion sets and perfusion
systems for administering medicine subcutaneously.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.10, 466813
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(111) Int. reg. nr.: 724879
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Diakonisches Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland eV, 76, Stafflenbergstrasse, D-
70184 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, books, newspapers, periodicals.
KL. 41:  Advanced training and education, especially
promoting ecumenical learning in religious charitable
work; publication and editing of books, newspapers,
periodicals.
KL. 42:  Promotion of religious charity awareness in
Europe, coordination of church work with the needs of
charity, development of theological, ethical and social
fundamentals of religious charity work, presenting
charity matters of the European Union (EU) and to other
European organisations, reinforcement of the links
between churches and charity organisations; reminding
nations of their social responsibility in the context of their
autonomous cooperation as partners in social affairs,
defense of human rights.

Gazette nr.: 1/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.25, 399 29 871.1/42

(111) Int. reg. nr.: 726068
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18

(540)

(730) Innehaver: Sanrio GmbH, 25, Kronsaalsweg, D-22
525 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 8:  Hand-operated hand tools and hand-operated
implements for household and/or kitchen use included in
this class; cutlery; side arms other than firearms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments, electric
apparatus and devices (included in this class); apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks.
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KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
KL. 24:  Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
KL. 32:  Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.18, 399 28 646.2/03

(111) Int. reg. nr.: 726273
(151) Int. reg. dato: 1999.11.22

(540)

SARPEDON
(730) Innehaver: Aerospatiale Matra Missiles, 37,
boulevard de Montmorency, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13:  Pre-guided and/or self-guided missiles and
installations therefor on warships (surface or not) or on
aircraft or coastal installations.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.05.27, 99 794 085

(111) Int. reg. nr.: 726274
(151) Int. reg. dato: 1999.10.26

(540)

MANIS
(730) Innehaver: MAN Nutzfahrzeuge AG, 667,
Dachauer Strasse, D-80995 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Programs and data recorded on auto-playback
carriers of all kinds, also for the Internet, for computer-
aided sale and distribution of products, as well as for
computer-aided services of all kinds in connection with
sale and distribution.
KL. 42:  Design and maintenance of computer programs
as well as of data and data banks recorded on auto-
playback carriers for computer-aided sale and distribution
of goods, also via the Internet; design and maintenance of
computer programs as well as of data and data banks
recorded on auto-playback carriers for providing
computer-aided services, also via the Internet, regarding
marketable products such as product information, product
documentation, product identification, product
cataloguing, cataloguing of product components,
identification of product accessories, identification of
equipment for products, aesthetic technical assistance for
products, preparation of offers, telematic transmission of
product orders, sales assistance, product distribution
planning and management, market surveys, maintenance
contracts, service delivery, collection and home delivery
services, financing, insurance underwriting, guarantee
benefits.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.11, 399 27 213.5/09
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(111) Int. reg. nr.: 726660
(151) Int. reg. dato: 2000.01.14

(540)

EUROGRAN
(730) Innehaver: Eurogran A/S, Postboks 59, DK-4400
Kalundborg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milky products; edible
oils and fats; soups instant soups, preparations for making
soups; milk-based products such as cappuccino topping
made from skimmed milk powder and non-milk based
whiteners for tea and coffee.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice; instant hot and cold drinks; hot chocolate-
flavoured drinks, freeze-dried coffee, cappuccino-style
coffee, chocolate-flavoured cappuccino-style coffee, iced
tea, lemon tea, iced coffee, iced chocolate.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 727241
(151) Int. reg. dato: 1999.12.24

(540)

PRODRIVE
(730) Innehaver: Prodrive Holdings Ltd, Acorn Way,
Banbury, Oxfordshire OX16 7XS, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Land vehicles; land vehicles for use in motor
sports; parts and fittings for all the aforesaid goods.
KL. 25:  Clothing, headgear and footwear.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.11.30, 2 215 616

(111) Int. reg. nr.: 727385
(151) Int. reg. dato: 1999.09.16

(540)

(730) Innehaver: Loretta Würtenberger,
Buchendorfstrasse 10, D-83319 Starnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus and computers,
computer programmes and computer software, data
media, CD-ROM, compact disks, disks, magnetic
encoders.
KL. 35:  Advertising, rental of advertising space,
demonstration of goods for promotional purposes;
business organization consultancy; marketing, market
research, sales promotion for others, data management
via computer, compilation and processing of data in
computer databases.
KL. 36:  Financial affairs, in particular issuance of credit
cards; issuance of tokens of value in the Internet.
KL. 38:  Telecommunication, communications by
computer terminals, rental of modems, rental of message
sending apparatus, rental of telecommunication
equipment.
KL. 39:  Traveller services, ie. arranging of tours,
arranging transportation services, arranging of city
sightseeing tours and other tours, excursions and round
trips.
KL. 42:  Programmes for data processing; technical
consultancy in the field of computer databases,
systemization, management and exploitation of data;
computer rental, rental of computer software, rental of
access time to databases; data exploitation; temporary
accomodation; reservations, including hotel and motel
reservations.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.03.19, 399 16 382.4/35
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(111) Int. reg. nr.: 727423
(151) Int. reg. dato: 1999.12.15

(540)

SHIP AND SHOW
(730) Innehaver: Kappa de Zeeuw Golfkarton BV, 122,
Coldenhovenseweg, NL-6961 EH Eerbeek, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Cardboard packing and packaging materials.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.23, 656361

(111) Int. reg. nr.: 727425
(151) Int. reg. dato: 1999.12.15

(540)

TEAR AND TAKE
(730) Innehaver: Kappa de Zeeuw Golfkarton BV, 122,
Coldenhovenseweg, NL-6961 EH Eerbeek, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Cardboard packing and packaging materials.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.23, 656360

(111) Int. reg. nr.: 727430
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

(730) Innehaver: International Kendix Textiles BV, 8,
Markt, NL-5581 GK Waalre, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Textiles and textile goods not included in other
classes, including curtains, net curtains and upholstery
fabrics; furniture coverings of textile and plastic; loose
covers of furniture; curtain holders of textile material;
wall hangings of textile.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.08, 655970

(111) Int. reg. nr.: 727432
(151) Int. reg. dato: 2000.01.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jean Clergeaud, Pharmacie Clergeaud,
F-86300 Valdivienne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic substances adapted for medical use;
dietetic beverages adapted for medical purposes.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages (except coffee, tea,
cocoa and milk-based drinks).

Gazette nr.: 4/00

(111) Int. reg. nr.: 727433
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

KENDIX
(730) Innehaver: International Kendix Textiles BV, 8,
Markt, NL-5581 GK Waalre, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Textiles and textile goods not included in other
classes, including curtains, net curtains and upholstery
fabrics; textile and plastic materials for covering
furniture; loose covers for furniture; curtain holders of
textile material; wall hangings of textile.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.08, 655297
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(111) Int. reg. nr.: 727456
(151) Int. reg. dato: 1999.12.17

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic control systems for motor vehicle
transmissions; software for the control systems
mentioned above.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.07, 399 39 626.8/09

(111) Int. reg. nr.: 727462
(151) Int. reg. dato: 1999.10.19

(540)

(730) Innehaver: Rahmi Corapci, 34, Herrenbachstrasse,
D-86161 Augsburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials (included in this class).
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

Gazette nr.: 4/00

(111) Int. reg. nr.: 727693
(151) Int. reg. dato: 2000.01.12

(540)

(730) Innehaver: ShoppingGate.com AG, Riedstrasse 1,
CH-6343 Rotkreuz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business management, accounting, business
organization and management consultancy, advertising
(all in connection with the operation of virtual shopping
malls on the global telecommunication computer network
called «Internet»).
KL. 36:  Credit card services.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.07.30, 468463
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(111) Int. reg. nr.: 728107
(151) Int. reg. dato: 1999.11.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vegenat SA, Avda. Sinforiano
Madronero, 24, 06011 Badajoz, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax, disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.06.11, 2240702
ES, 1999.06.11, 2240703
ES, 1999.06.11, 2240704
ES, 1999.06.11, 2240705

(111) Int. reg. nr.: 729608
(151) Int. reg. dato: 2000.02.14

(540)

(730) Innehaver: Vaasan & Vaasan OY, Hopeatie 2, SF-
00440 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Fresh bread, crispbread, crackers, rusks, frozen,
ready-to-bake bread, pre-leavened and frozen bread, pre-
leavened and CA-packed (controlled atmosphere packed)
bread, pre-baked and CA-packed (controlled atmosphere
packed) bread, pre-baked and frozen bread, frozen bread,
pies and tarts, sandwich cakes, croissants, biscuits,
pasties, frozen ready-to-bake cakes and pastries, pre-
leavened and frozen cakes and pastries, pre-leavened and
CA-packed (controlled atmosphere packed) cakes and
pastries, pre-baked and CA-packed (controlled
atmosphere packed) cakes and pastries, pre-baked and
frozen cakes and pastries, frozen cakes and pastries,
breakfast cereals, mueslis, other grain-based breakfast
foods, oats and other flakes, grain-based snacks, sweets,
pasta and rice products.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.08.31, T19992718
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(111) Int. reg. nr.: 729609
(151) Int. reg. dato: 2000.03.02

(540)

(730) Innehaver: Kunert AG, 49, Julius-Kunert-Strasse,
D-87509 Immenstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.08, 399 55 359.2/03

(111) Int. reg. nr.: 729612
(151) Int. reg. dato: 2000.01.05

(540)

ALISTER
(730) Innehaver: NMA Railway Signalling BV, 53,
Berenkoog, NL-1822 BN Alkmaar, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Railway equipment of metal, railway points and
crossings, rails.
KL. 9:  Safety equipment for railway traffic;
electrodynamic equipment, electronic systems for the
operating of parts of the track such as railway points and
crossings, level crossing protection systems and colour
light signals, electronic management systems for the
operating of the whole track, including software and
hardware for all these goods.
KL. 12:  Rolling stock.
KL. 17:  Railway insulators, synthetic products not
included in other classes.
KL. 19:  Railway equipment, not of metal.
KL. 37:  Repair, maintenance and installation of the
goods as mentioned in classes 6, 9 (except software), 12,
17 and 19.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.07, 941668

(111) Int. reg. nr.: 729781
(151) Int. reg. dato: 2000.02.23

(540)

(730) Innehaver: Paradores de Turismo de Espana SA,
Requena 3, 28013 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Hotel services, services provided by
establishments designed for satisfying individual needs,
services provided by engineers or university-trained
professionals, research services, technical and legal
projects, evaluations or reports, services rendered by
organizations to their own members.

Gazette nr.: 7/00
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(111) Int. reg. nr.: 729782
(151) Int. reg. dato: 2000.02.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Strehle GmbH & Co KG, 3,
Eichendorffplatz, D-86720 Nördlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
KL. 18:  Leather and imitations of leather and goods
made of these materials (included in this class); trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.10, 399 70 385.3/18

(111) Int. reg. nr.: 729795
(151) Int. reg. dato: 2000.02.24

(540)

NINTAUS
(730) Innehaver: Dongguan Jinzheng Science &
Technology Electronics Co Ltd (Dongguanshi Jinzheng
Keji Dianzi Youxian Gongsi), Xingyesilu,
Xiabianguanliqu Chang’anzhen, Dongguanshi, 523873
Guangdongsheng, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Video disk players; megaphones; microphones;
loudspeakers; time delay reverberant units; sound boxes;
horns for loudspeakers; television apparatus; tape
recorders; vehicle radios; monitoring apparatus, electric;
teleprompters; sound reproduction apparatus; sound
recording apparatus; cabinets for loudspeakers; sound
recording discs; compact discs (audio-video); video
tapes; video recorders; radios; phonograph records; semi-
conductors; acoustic boards; electro-acoustic units;
speaking tubes; television cameras; ear canal type
earphones; acoustic pickups; amusement apparatus
adapted for use with television receivers only; automatic
and coin-operated amusement machines; cleaning
apparatus for sound recording discs; acoustic conduits.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 729796
(151) Int. reg. dato: 2000.01.31

(540)

PROTECTOR 3D
DIAMOND

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Shaving cosmetics.
KL. 8:  Razors and razor blades.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.03, 399 68 666.5

(111) Int. reg. nr.: 729797
(151) Int. reg. dato: 2000.02.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: 04All GmbH Object Databases, 61b,
Neuhäuser Strasse, D-33102 Paderborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.27, 399 67 061.0/42
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(111) Int. reg. nr.: 730687
(151) Int. reg. dato: 1999.12.09

(540)

(730) Innehaver: Interbizz Scandinavia AB,
Biblioteksgatan, 29, S-114 35 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Stored computer software.
KL. 42:  Leasing of computer access time to data bases.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: 730690
(151) Int. reg. dato: 2000.02.23

(540)

LUMUMBA
(730) Innehaver: Lumumba AB, Box 14012, S-161 41
Bromma, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Computer-aided transmission of messages and
images; communication and communication services via
computer terminals and networks; electronic mail
services; electronic distribution of publications; providing
access time to global computer networks/Internet;
providing on-line chat rooms, for transmission of
messages among computer users.
KL. 41:  Information regarding music, videos, artists and
news in the field of music via Internet; arranging of
competitions via Internet; information regarding
entertainment and amusement services; entertainment
services via Internet.
KL. 42:  Providing computerized search tools for access
to data bases.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.08.25, 99-05944

(111) Int. reg. nr.: 730734
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(540)

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

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

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.08, 469171

(111) Int. reg. nr.: 730735
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
as well as seeds and cereals, included in this class; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural
flowers.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.09, 469172
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(111) Int. reg. nr.: 731544
(151) Int. reg. dato: 2000.02.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cetelem, 5, Avenue Kléber, F-75116
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus,
computers; magnetic cards; magnetic bank, credit and
payment cards; telephone cards; fire extinguishers.
KL. 16:  Non-magnetic bank, credit and payment cards;
paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for
stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household use; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.
KL. 36:  Insurance underwriting; banking operations;
financial operations; credit services; monetary operations;
real estate operations; savings banks; issuing of travelers’
checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.
KL. 42:  Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming;
rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage
bureaux; undertaking; engineering work, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for
construction purposes); prospecting; materials testing;
laboratory services; rental of farming equipment,
clothing, bedding, vending machines; printing; leasing
access time to a computer database; reporter services;
videotape filming; exhibition site management.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.08.23, 99 808949

(111) Int. reg. nr.: 732391
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Eider, Immeuble l’Eider Clos du
Château, F-74270 Frangy, FR

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

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.19, 99 819 624

(111) Int. reg. nr.: 732392
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Eider, Immeuble l’Eider Clos du
Château, F-74270 Frangy, FR

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

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.19, 99 819 625
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RETTELSER

Rettelser av tidligere kunngjøringer

Reg.nr. 105620 ble kunngjort 2000.04.17 under
endringer i varemerkeregisteret med feil fullmektig for
innehaveren.
Riktig fullmektig skal være Bergen Patentkontor AS,
Postboks 981, 5808 Bergen.

Reg.nr. 161222 ble kunngjort 2000.09.18 under lisenser
med feil fullmektig for innehaveren.
Riktig fullmektig skal være: Onsagers AS, Oslo.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 6152

(730) Innehaver: UDV Amsterdam BV, Kabelweg 37,
NL-1014 BA Amsterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 10651

(730) Innehaver: Krupp Thyssen Nirosta GmbH,
Oberschlesienstrasse 16, D-47807 Krefeld, DE

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

(111) Reg.nr.: 22142

(730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1341
Slependen, NO

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

(111) Reg.nr.: 29493

(730) Innehaver: Carborundum Electrite a.s., Benàtky
nad Jizerou, CS

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

(111) Reg.nr.: 56013

(730) Innehaver: Å & R Carton AB, Box 177, S-221 00
Lund, SE

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

(111) Reg.nr.: 57499

(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 58003

(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 71920

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 79972

(730) Innehaver: Lipputehdas Finn Marin OY,
Kankaantie 4, SF-36720 Aitoo, FI

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

(111) Reg.nr.: 84426

(730) Innehaver: Hazemag & EPR GmbH, Postfach
1364, D-48249 Dülmen, DE

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

(111) Reg.nr.: 90640

(730) Innehaver: Bakkegårdens Bageri ApS, 2620
Albertslund, DK

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

(111) Reg.nr.: 95718

(730) Innehaver: Omya UK Ltd, Dorking, Surrey RH4
1XA, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 97838

(730) Innehaver: Bonar Floors Ltd, Ripley, Derbyshire,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 101702

(730) Innehaver: Patrick Holding ApS, Rungsted Havn
30, DK-2960 Rungsted Kyst, DK

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

(111) Reg.nr.: 105826

(730) Innehaver: Geoffrey Beene Inc, New York, NY,
US

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

(111) Reg.nr.: 106063

(730) Innehaver: Max Mara Fashion Group SrL, Torino,
IT

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

(111) Reg.nr.: 106064

(730) Innehaver: Max Mara Fashion Group SrL, Torino,
IT

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

(111) Reg.nr.: 106091

(730) Innehaver: Nissan Jidosha KK., Yokoham City, JP

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

(111) Reg.nr.: 106110

(730) Innehaver: Th. Græsli Ingeniørfirma AS, 0953
Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 106631

(730) Innehaver: Générale Biscuit-Glico France (société
anonyme), 4-6 rue Edouard Vailland, F-91201 Athis-
Mons, FR

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

(111) Reg.nr.: 129271

(730) Innehaver: Genzyme Corp, One Kendall Square,
Cambridge, MA 02139, US

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

(111) Reg.nr.: 135906

(730) Innehaver: Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd,
Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 136160

(730) Innehaver: Cool Cat Fashion BV, Broekdijk West
18, NL-3621 LV Breukelen, NL

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

(111) Reg.nr.: 137330

(730) Innehaver: T-Com Compact Mobile
Communication A/S, København, DK

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

(111) Reg.nr.: 139635

(730) Innehaver: Cunard Line Ltd, 6100 Blue Lagoon
Drive, Suite 400, Miami, FL 33126, US

(740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve
Lund Advokatfirma, v/Ø.Renslo og/eller J.Lund,
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

(111) Reg.nr.: 140148

(730) Innehaver: Cunard Line Ltd, 6100 Blue Lagoon
Drive, Suite 400, Miami, FL 33126, US

(740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve
Lund Advokatfirma, v/Ø.Renslo og/eller J.Lund,
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo
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(111) Reg.nr.: 140278

(730) Innehaver: Patrick Holding ApS, Rungsted Havn
30, DK-2960 Rungsted Kyst, DK

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

(111) Reg.nr.: 142074

(730) Innehaver: Chesterton International plc, London,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 142211

(730) Innehaver: DePuy Acromed Inc, Cleveland, OH,
US

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

(111) Reg.nr.: 142928

(730) Innehaver: Echelon Corp, Los Gatos, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 142989

(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott Park,
Abbott Park, IL 60064-3500, US

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

(111) Reg.nr.: 143013

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 143014

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 143047

(730) Innehaver: Daks Simpson Group plc, London,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 143244

(730) Innehaver: Fisons Ltd, RPR House, 50 Kings Hill
Avenue, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4AH,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 144070

(730) Innehaver: Cunard Line Ltd, 6100 Blue Lagoon
Drive, Suite 400, Miami, FL 33126, US

(740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve
Lund Advokatfirma, v/Ø.Renslo og/eller J.Lund,
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

(111) Reg.nr.: 145503

(730) Innehaver: Dias Danmark A.m.b.a, Fabriksvej 13,
DK-8800 Viborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 145986

(730) Innehaver: Genzyme Corp, One Kendall Square,
Cambridge, MA 02139, US

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

(111) Reg.nr.: 146851

(730) Innehaver: Genzyme Corp, One Kendall Square,
Cambridge, MA 02139, US

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

(111) Reg.nr.: 147254

(730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1341
Slependen, NO

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2000.10.16 - 42/00

80

(111) Reg.nr.: 149141

(730) Innehaver: Genzyme Corp, One Kendall Square,
Cambridge, MA 02139, US

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

(111) Reg.nr.: 151572

(730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1341
Slependen, NO

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

(111) Reg.nr.: 157066

(730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1341
Slependen, NO

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

(111) Reg.nr.: 161519

(730) Innehaver: Thomas Cook Holdings Ltd, Thorpe
Wood, Peterborough, PE3 6SB, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 161581

(730) Innehaver: Metrax GmbH, 22, Rheinwaldstrasse,
D-78628 Rottweil, DE

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

(111) Reg.nr.: 173092

(730) Innehaver: NF Roasters Corp, Westbury, NY
11590, US

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

(111) Reg.nr.: 173191

(730) Innehaver: Ugland Industrier AS, Bergemoen
Vest, 4890 Grimstad, NO

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

(111) Reg.nr.: 175329

(730) Innehaver: Rent a Cooler Sweden AB, S-251 82
Ramlösa, SE

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

(111) Reg.nr.: 175353

(730) Innehaver: Joachim Dyes Lackfabrik GmbH,
Postfach 1770, D-31275 Lehrte, DE

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

(111) Reg.nr.: 178614

(730) Innehaver: Filippa K AB, Repslagargatan 17 B, S-
118 46 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 182343

(730) Innehaver: Pervasive Software Inc, 12365 Riata
Trace parkway, Building 11, Austin, TX 78727, US

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

(111) Reg.nr.: 184924

(730) Innehaver: Yoshida Metal Industry Co Ltd,
Niigata, JP

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

(111) Reg.nr.: 188501

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 189656

(730) Innehaver: Aastra Technologies Ltd, 155 Snow
Blvd, Concord, ON LAK 4N9, CA

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 190226

(730) Innehaver: Prometric Inc, Baltimore MD 21202,
US

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

(111) Reg.nr.: 191153

(730) Innehaver: coBuilder AS, Grini Næringspark 10,
1361 Østerås,

(740,750) Fullmektig: coBuilder AS, Grini Næringspark
10, 1361 Østerås

(111) Reg.nr.: 192262

(730) Innehaver: coBuilder AS, Grini Næringspark 10,
1361 Østerås, NO

(740,750) Fullmektig: coBuilder AS, Grini Næringspark
10, 1361 Østerås

(111) Reg.nr.: 192617

(730) Innehaver: Weatherford/Lamb Inc, c/o CSC - The
United States Corp Co, 1013 Centre Road, Wilmington,
DE 19805, US

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

(111) Reg.nr.: 195081

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 195204

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 196503

(730) Innehaver: RSA Security Inc., Bedford, MA, US

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

(111) Reg.nr.: 196504

(730) Innehaver: RSA Security Inc., Bedford, MA, US

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

(111) Reg.nr.: 196505

(730) Innehaver: RSA Security Inc., Bedford, MA, US

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

(111) Reg.nr.: 198645

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 2775
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 200245

(730) Innehaver: Omnova Wallcovering (UK) Ltd,
Hampstead, Hertfordshire, England, GB

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 106110

(730) Innehaver: Th. Græsli Ingeniørfirma AS, 0953
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 140823

(730) Innehaver: Axet Ove Stenbeck AB, Helsingborg,
SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bakeriråvarer og tilsetninger for disse, nemlig
mel som inneholder gjær, maltose, smaksstoffer,
smakstilsetninger til bakerivarer (ikke eteriske oljer), deig
av mandler, marsipan, gluten, druesukker, fruktsukker,
stivelsessukker, vaniljesukker, vaniljesmaksstoffer,
aromatiske stoffer for brød og kaker, kake- og brødmel,
masse, deig, eller pulver for brød og kaker.

(111) Reg.nr.: 196094

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Små beholdere for næringsmidler til
husholdningsbruk; lunsjbokser; piknikbokser.
KL. 29: Konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker; potetskiver, potetchips og snacks basert på
ost eller potetprodukter.
KL. 30: Snacksprodukter og chips basert på
kornprodukter, snacks basert på mais, alle foranevnte
varer unntatt mais- og kornprodukter til frokostbruk, samt
bakverk for risting.

(111) Reg.nr.: 203469

(730) Innehaver: Vitalro AS, Lønnåskollen 6, 1362
Hosle, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
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; instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillekort; trykktyper; klisjéer.

(111) Reg.nr.: 702745

(730) Innehaver: Metallgesellschaft AG, Bockenheimer
Landstrasse 73-77, D-60325 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; ironmongery, small items of
metal hardware except badges, emblems, signs, numbers,
letters, nameplates, keys, key rings, key fobs, screxs,
nuts, bolts, washers, locks and bonnet fasteners; pipes
and tubes of metal except brake pipes for automobiles;
safes; goods of common metal included in this class
except castings, forgings, extrusions, pressings, panels
and stampings for automobiles; ores.
KL. 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; all
aforesaid services not for the automobile industries; real
estate affairs.
KL. 37: Building construction; installation services,
repair, as far as included in this class, except repair of
automobiles.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 39: Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 42: Legal advice; licensing of industrial property
rights; surveying; quality control; translation; scientific
and industrial research; services of a chemist; chemical
analysis; chemical research; technical research;
consulting engineering; construction drafting; technical
project studies; urban planning; construction consulting;
mechanical research; caretaker services; guard duties;
catering; providing food in guest canteens; fire-fighting;
planning of programs for data processing; updating of
computer software; computer programming.
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(111) Reg.nr.: 704816

(730) Innehaver: Family Systems Ltd, 8 St. Georges
Street, Douglas IM1 AH, Isle of Man, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hardware and computer software; all
relating to interactive user-modifiable electronic books.

(111) Reg.nr.: 707967

(730) Innehaver: MDS Nordion SA, Zoning Industriel
Avenue de l’Esperance, B-6220 Fleurus, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products, namely radio-
pharmaceuticals.

(111) Reg.nr.: 716300

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Dispersions of synthetic resins, synthetic resins,
silicones, water glass. All of the above mentioned goods
not for use in relation to automobiles.
KL. 2:  Colouring paints, primers, dyes. All of the above
mentioned goods not for use in relation to automobiles.
KL. 17:  Isolating paints, fillers. All of the above
mentioned goods not for use in relation to automobiles.
KL. 19:  Mortar, plaster, lime, cement. All of the above
mentioned goods not for use in relation to automobiles.

(111) Reg.nr.: 716636

(730) Innehaver: MZ Holding AG, Weissbadstrasse 14,
CH-9050 Appenzell, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Teaching apparatus; optical and magnetic data
media; magnetic tapes and videotapes; computer
programs; all the aforementioned goods in connection
with group work methodology amd company
management sciences.
KL. 16:  Printed matter, particularly books and
periodicals; photographs, instructional or teaching
material (except for appliances); all the aforementioned
goods in connection with group work methodology and
company management sciences.
KL. 35:  Market research, consultancy in business
management, personnel management consultancy,
organizational consultancy, professional business
consultancy, market studies, advertising, office tasks; all
the aforementioned goods in connection with group work
methodology and company management sciences.
KL. 41:  Education, training; teaching, book publishing,
correspondence courses; organization and holding of
seminars, colloquia, congresses and symposia;
organization of tests in the field of economics and social
sciences; all the aforementioned goods in connection with
group work methodology and company management
sciences.
KL. 42:  Scientific research; computer programming;
consultancy in training, further training and education;
provision of information relating to sociology on global
computer networks (Internet); all the aforementioned
goods in connection with group work methodology and
company management sciences.
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LISENSER

Lisensavtaler jf varemerkeloven § 34

EKSKLUSIV LISENS

Reg.nr. 57847, 89740 og 92176
Innehaveren, Parlux Fragrances Inc har ved lisensavtale
av 2000.05.04 gitt en eksklusiv lisens til:
Cosmetic Essence Inc, c/o Irving W Rice & Co, 2182
Route 35 South, Holmdel, NJ 07733, US.
Fullmektig for innehaveren: Bryns Patentkontor AS,
Oslo.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 6840
Reg. nr.: 7206
Reg. nr.: 17782
Reg. nr.: 31235
Reg. nr.: 38989
Reg. nr.: 39022
Reg. nr.: 39900
Reg. nr.: 55435
Reg. nr.: 55853
Reg. nr.: 55882
Reg. nr.: 55894
Reg. nr.: 56000
Reg. nr.: 56079
Reg. nr.: 56139
Reg. nr.: 57191
Reg. nr.: 57783
Reg. nr.: 57894
Reg. nr.: 58099
Reg. nr.: 78586
Reg. nr.: 78633
Reg. nr.: 78722
Reg. nr.: 78786
Reg. nr.: 79201
Reg. nr.: 79274
Reg. nr.: 79413
Reg. nr.: 102746
Reg. nr.: 103230
Reg. nr.: 104226
Reg. nr.: 104300
Reg. nr.: 104314
Reg. nr.: 104391
Reg. nr.: 104403
Reg. nr.: 104432
Reg. nr.: 104446
Reg. nr.: 104487
Reg. nr.: 104496
Reg. nr.: 104523
Reg. nr.: 104524
Reg. nr.: 104525
Reg. nr.: 104550
Reg. nr.: 104636
Reg. nr.: 104638
Reg. nr.: 104710
Reg. nr.: 104714
Reg. nr.: 104798
Reg. nr.: 104908
Reg. nr.: 104909
Reg. nr.: 105030
Reg. nr.: 105122
Reg. nr.: 105467
Reg. nr.: 107095
Reg. nr.: 139078
Reg. nr.: 140303
Reg. nr.: 140393
Reg. nr.: 140394
Reg. nr.: 140396
Reg. nr.: 140397

Reg. nr.: 140434
Reg. nr.: 140459
Reg. nr.: 140472
Reg. nr.: 140479
Reg. nr.: 140499
Reg. nr.: 140532
Reg. nr.: 140555
Reg. nr.: 140614
Reg. nr.: 140959
Reg. nr.: 141018
Reg. nr.: 141084
Reg. nr.: 141149
Reg. nr.: 141206
Reg. nr.: 141461
Reg. nr.: 141483
Reg. nr.: 141740
Reg. nr.: 142035
Reg. nr.: 142411
Reg. nr.: 143381
Reg. nr.: 143382
Reg. nr.: 143765
Reg. nr.: 143766
Int. reg. nr.: 553612
Int. reg. nr.: 558307
Int. reg. nr.: 560191
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SLETTELSER

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

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

Reg. nr.: 179318*
Reg. nr.: 202667*
Reg. nr.: 203162
Reg. nr.: 203163
Int.reg. nr.: 670344
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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.: 203436

Kunngj. i NT nr.: 30/2000

(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US

Innsiger: Société des Produits Nestlé SA, Case postale
353, CH-1800 Vevey, CH

(111) Int. reg.nr.: 721336

Kunngj. i NT nr.: 30/2000

(730) Innehaver: JFC International (Europe) GmbH,
Heerdter Lohweg 57-59, D-40549 Düsseldorf, DE

Innsiger: G Costa & Company Ltd, London, England,
GB
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 199737

(730) Innehaver: Neutrogena Corp, 5760 West 96th
Street, Los Angeles, CA 90045, US

Innsiger: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New
York, NY 10022-7499, US

KL. 3: Kosmetikk- og toalettartikler for rengjøring og
pleie av huden.
KL. 5: Medisinske preparater for pleie og behandling av
huden.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 201396

(730) Innehaver: Markant Handels- und Service GmbH,
D-77656 Offenburg, DE

Innsiger: PepsiCo Inc, New York, NY, US

KL. 29: Nøtteblandinger, blandinger av nøtter, rosiner og
mandler (studentenfutter), nøtter, ristede og saltede
peanøtter samt cashewnøttekjerner; ingen av de
forannevnte varer dyppet i deig og stekt i olje og unntatt
stekte eller bakte salte chips.
KL. 30: Spiseis; kakao, kakaotørrpulver, sjokolade og
sjokoladevarer, sjokoladebarrer; sukkervarer, sukkertøy;
gjær, bakepulver, mel og forretter i form av malte
produkter av korn til ernæringsformål; deigvarer, sukker,
kokesalt; baker- og konditorvarer, sjokoladepinner fylt
med flytende fruktekstrakt (Mozartstenger); ingen av de
forannevnte varer dyppet i deig og stekt i olje og unntatt
stekte eller bakte salte chips.
KL. 31: Upreparerte nøtter, fôrmidler; ingen av de
forannevnte varer dyppet i deig og stekt i olje.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.

(210) Søk. nr: C.6388/55.1 PAHO / 2000/00886 (220) Inn dato: 14. september 2000

(730) Innehaver: Pan American Health Organization

(551) Hva slags merke: Beskyttelse av innehavers navn og forkortelse på engelsk, spansk, fransk og portugisisk, samt
beskyttelse av emblem.

Navn på engelsk, spansk, fransk og portugisisk:

Forkortelse på engelsk, spansk, fransk og portugisisk:

Emblem:







RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


