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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.: 206802 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 19978528 (220) Inn dato: 1997.10.20

(540)

AUTOBALANCE
(730) Innehaver: Autobalance plc, Knightsbridge
Business Centre, 50 Hans Crescent, Knightsbridge,
London SW1X 0NA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 42: Lisensiering av immateriell eiendomsrett;
eksploatering av patenter.

(300) Prioritet:
DK, 1997.04.28, VA 02.120 1997

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206803 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199710219 (220) Inn dato: 1997.12.05

(540)

(730) Innehaver: Eurofoam G.E.I.E., Avenue des
Pléiades 15, B-1200 Brussel, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Ekstrudert plast for bruk i produksjon i form av
flak og biprodukter fremkommet ved polyuretan-
skumprosesser; polstring og belegningsprodukter; fyll-,
svamp- eller skumstoffer av gummi, gummiarter og
plastikk, kautsjuk eller slik plastikk for møbler, belagte
og polstrede møbler, møbler for å sitte og ligge i,
madrasser, springmadrasser, senger, underdyner/
fjærdyner, polstrede og belagte senger, spiler/sprinkler,
polstrede og belagte puter, puter, for applikasjon i den
automobile industri, for teppeunderlag, akustisk
isolasjon, materialer for emballering (polstring) av
gummi eller plast.
KL. 20: Møbler, møbler for å sitte og ligge i, senger,
polstrede og belagte senger, madrasser,
springmadrasser, belagte og polstrede møbler, polstrede
og belagte puter, puter.

(300) Prioritet:
BX, 1997.06.10, 895192

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206804 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199710637 (220) Inn dato: 1997.12.17

(540)

OPTIDOSE
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 101
Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399,
US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
kjemiske produkter til bruk i behandling av vann;
polymerer til industrielle formål.
KL. 9: Apparater for prøving og måling av
konsentrasjoner av polymerer i kjemiske preparater og
kjølevann samt deler og tilbehør dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206805 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199801026 (220) Inn dato: 1998.02.04

(540)

RUGGED TRAIL
(730) Innehaver: Uniroyal Goodrich Licensing Services
Inc, 15 North Street, Dover, DE 19901, US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Pneumatiske og kompakte dekk, deler hertil.

(300) Prioritet:
DE, 1997.12.24, 397 61 756.9

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206806 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199803761 (220) Inn dato: 1998.04.29

(540)

(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Katetere for elektrofysiologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206807 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199806712 (220) Inn dato: 1998.07.27

(540)

ARCTIC WATER
(730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Mineralvann med og uten kullsyre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206808 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199907440 (220) Inn dato: 1999.07.23

(540)

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

(730) Innehaver: Olympus Optical Company Ltd,
Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Miniatyr magnetisk/optiske medier og drivere
for slike, og lagringsanordninger for digitale bilder for
digitale kamera.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206809 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199908170 (220) Inn dato: 1999.08.12

(540)

(730) Innehaver: Sparebankutvikling AS, Postboks
1333 Vika, 0112 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Sparebank 1 Gruppen AS v/
Hilde Jansen, Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 42: EDB programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206810 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199909016 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: NTT Communications KK, 1-6
Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 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; elektriske ledninger og kabler;
batterier; elektriske styreanordninger; elektriske
akkumulatorer; akkumulatorbokser; akustiske koplere;
summeringsmaskiner;
antenner; elektriske ringeklokker for alarm;
strømmåleinstrumenter; lydforsterkere; stereofoniske
forsterkere; batteribokser; batteriladere; signalklokker;
forbindelseshylser for elektriske kabler; kameraer for
levende film; videokameraer; 35 mm kameraer;
fotografikameraer; magnetiske kodekort;
sentralprosessenheter; strømbrytere; strømtilkoplere;
elektromagnetiske spoler; kommutatorer; uinnspilte
kompaktplater (CD); innspilte kompaktplater;
operativprogrammer for datamaskiner, programmer for
datamaskiner eller for telekommunikasjonsomkoplere
og elektronisk talepost og meldingsoverføring, for
signalbehandling av tale, video, faksimile og data, for
tilgang til et globalt computernett og interaktive
computer kommunikasjonsnett som gir informasjon
innenfor et stort omfang av emner av allmenn interesse,
for computerdataoverføring, krypterings- og
dekrypteringssystemer for å danne grensesnitt med
kabelfjernsynsnett, for utdannelse og rekreasjonsbruk,
for bruk innenfor områdene elektronisk betaling,
elektronisk programvaresalg, demografisk informasjon
og kryptering/dekryptering av informasjon, for tilgang
til elektronisk handel, for å lette maskinstøttet
konstruksjon (CAD) og kretskonstruksjon av integrert
storskalatype, og for automatisk ordreomløpsprosesser
mellom salgssteder og fremstillingssteder; elektriske
kontakter; uinnspilte magnetiske databærere; uinnspilte
optiske databærere; elektroniske penner; uinnspilte

disketter for datamaskiner; integrerte kretser;
taleanlegg; grensesnittkort for datamaskiner;
omvandlere; uinnspilte magnetbånd; optiske plater;
optiske filtre; optiske speil; optiske avsøkere;
telefonmottakere; audio og videomottakere; elektriske
motstander; halvledere; omviklings- og
omslutningsfolie for elektriske kabler; sendere for
radioelektroniske signaler; telefonsendere;
telegrafledninger; telefonledninger; faksimilemaskiner;
bærbare telefonapparater; trådløse telefonapparater;
trådløse antenner og master dertil; computer
programvare for tilgang til et globalt computernett eller
interaktive computerkommunikasjonsnett som gir
informasjon innenfor et stort omfang av emner av
allmenn interesse; telefonapparater og mobiltelefoner
for cellenett; personsøkere; terminaler for
fjernsynskonferanser; videobånd, videoplater, optiske
plater av typen CD-ROM, lydbånd for underholdning og
informasjon av generell interesse, men ikke innbefattet
spill; voltmetere; prøveapparater for LSI
(storskalaintegrerte kretser); digitaltelefoner; modemer,
digitalforsterkere, omformere mellom likestrøm og
vekselstrøm/likespenning og vekselspenning, LSI;
fiberoptikk, fiberoptiske kabler, kontakter for
fiberoptiske kabler, fiberoptiske lys- og bildeledere;
takstgivere for telefonanrop, tellere for telefonsamtaler,
feilhyppighetstellere for telefontransmisjonslinjer,
tellere for optiske pulser og optiske effektmålere;
ordprosessorer; radioapparater; rutetildelere for
kommunikasjon; multiplexenheter for tidsfordeling,
apparatur for etablering og oppløsning av hel- og
halvbilder; elektroniske brannmurer;
protokollanalysatorer; kassettbånd;
underholdningsapparater som utelukkende er tilpasset
for bruk med fjernsynsapparater, innbefattet apparater
som kan kommunisere med hverandre via et
telekommunikasjonsnett.
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), plastboblefolie for innpakking, plastfolie for
emballasje, plastposer for emballasje, plastblæreplater
for innpakking; spillkort; trykktyper; klisjéer; kataloger
innenfor et stort felt, pamfletter innenfor et stort felt,
aviser, telefonkataloger; kontormateriell, klebebånd og
tape for kontorbruk og hjemmebruk, malerkoster;
summeringsmaskinpapir, skrivepapir av typen bankpost,
karbonpapir, maskinpapir for skrivere,
gjennomslagspapir, tegnepapir av typen «tracing papir»,
skivemaskinpapir, kopieringspapir, skrivepapir,
magasiner innenfor forskjellige områder, brosjyrer
innenfor telekommunikasjon; annonseringstavler av
papir eller papp, albumer, almanakker, atlaser,
småbøker for forskjellige emner, trykte
beregningstabeller, kalendere, blanke kort, visittkort,
kredittkort, arkiverings- eller kartotekkort,
gratulasjonskort, umerket papirklebebånd og kort for
registrering av datamaskinprogrammer, konvolutter,
blanke formularer, regnskapsformularer,
forretningsblanketter, geografiske kart, håndbøker, papir
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for registreringsmaskiner, foto-oppstillingsrammer og -
plater, trykte planoversikter, innpakningspapir,
prospektkort, papir for radiogrammer,
undervisningsmateriale i form av spill og skriveblokker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt, leker som ikke bare er beregnet for
fjernsynsapparater; terningsspill; dukker;
dominobrikker; biljardmarkører; lekemobiltelefoner;
selskapsleker; lekeballonger; moroapparater og
apparater for elektroniske spill, tilpasset for bruk
utelukkende med fjernsynsapparater, innbefattet de som
kan kommunisere med hverandre via et
telekommunikasjonsnett.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
formidling av informasjon vedrørende annonser og
publikasjoner om salg av varer, til forretninger som er
klassifisert ved forretningstype og til analyse av
salgsvolum; forretningsinformasjon med kommersiell
informasjon; avertering for andre; elektronisk
handlegatepresentasjon (virtuell handlegate), nemlig
tjenester for å presentere virtuelle forretninger og varer
via et globalt computer-nett og aksept av ordrer fra
kjøpere/brukere; arrangement av utstillinger for
annonsering og reklame; utleie av utstillingslokaler for
samme formål; telefonsvaretjenester;
sekretæragenttjenester for sentralbord;
markedsundersøkelser ved hjelp av databaser;
forretningsrådgivning og konsultasjon; planlegging av
salgsfremmende tiltak for reklame; forretningstjenester;
forretningsadministrasjon; forretningskonsultasjon på
ledernivå, forretningsorganiseringskonsultasjon,
forretningslederassistanse; taksering og vurdering
innenfor forretningsdrift; forskning og undersøkelser for
forretningsdrift; ressursplanlegging for foretak;
rådgivning for å bedre effektivitet; veiledningstjeneste
for ledelse innenfor forretningsdrift; flytte- og
omorganiseringstjenester for handel og forretning.
KL. 36: Kredittkorttjenester, formidling av informasjon
vedrørende verdipapirer, lagerbeholdning,
finans, og verditransaksjoner overfor utlandet og med
tanke på markedet, eiendom og forsikring;
eiendomsmegling og -formidling; banktjenester via et
globalt computer-nett og tilordnet felles
kommunikasjonsprotokoller; elektronisk
pengeoverføring; tilveiebringelse av elektronisk
handelstjeneste; innhenting av informasjon vedrørende
ansvar (for andre) for å tilveiebringe informasjon via
computere; verdensomspennende faktureringstjenester;
elektroniske fondsoverføringer og -transaksjoner;
formidling av elektroniske banksystemer.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
submarine kabler, luftkraftledninger,
kommunikasjonsapparater for betjening i bygninger,
telekommunikasjonssystemer,
telekommunikasjonsfasiliteter,
datakommunikasjonsfasiliteter, computersystemer;
bygningskonstruksjon; konstruksjon av
kommunikasjonsanlegg; installasjon og reparasjon av
telefonapparater og telefonledninger;
undergrunnskonstruksjon; utleie og leasing av
konstruksjonsutstyr, maskineri for bygg og anlegg,
jordflyttemaskiner og utgravere; tilveiebringelse av
informasjon relatert til konstruksjon; konsultasjon og
overvåking innenfor feltet konstruksjon og arbeider

innen bygg og anlegg; vedlikehold av elektriske anlegg i
bygninger og av bygningskonstruksjoner; desinfeksjon
av telefonapparater; installasjon av
telekommunikasjonsnett, installasjon av
kommunikasjonsapparater, vedlikehold og reparasjon av
telekommunikasjonsnett, vedlikehold og reparasjon av
kommunikasjonsapparater.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer ved
bruk av computergrafikk; utvikling og utbredelse av
undervisningsmateriell for barn ved hjelp av computere;
tilveiebringelse av informasjon som gjelder utdannelse
og underholdning, film, sport, teater, steder med
historisk interesse og rekreasjon;
teaterbookingagenturer; kursvirksomhet for bruk og
håndtering av et stort omfang av utstyr; bokutgivelse,
publikasjon av magasiner og tidsskrifter; etablering av
computerspill som kan spilles ved hjelp av
telekommunikasjon via en computerterminal; utlån og
utleie av fjernsynsspill; utleie av moroutstyr som er
utrustet med spillemaskiner; elektroniske biblioteker for
elektronisk registrerte aviser, magasiner, fotografier,
bilder etc. for bruk av computere koplet til et nett;
utdannelse via telefon og innenfor feltet salgsteknikk;
organisering via telefon av seminarer som gjelder
salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig å lede
seminarer innenfor informasjonsbehandling; utdannelse
innenfor feltet telekommunikasjonsteknikk: arrangering
og ledelse av utdannelsesseminarer, symposier og
konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle
og utdannelsesmessige formål; utleie og utlån av
innspilte magnetbånd, spillekassetter, magnetiske plater
og optiske opptaksmedia hvor spilleprogrammer er
innregistrerte, videobånd, lydopptak på bånd og plater,
radioapparater og fjernsynsapparater; utlånsbiblioteker;
tilveiebringelse av museumsfasiliteter; utleie av
utstillings- og idrettshaller og idrettsarenaer.
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; computer-tjenester, nemlig leasing
eller fremskaffelse av tilgangstid til/på computer-
databaser, etablering av WEB-sider og oppslagstavler
som gjelder undersøkelser, forskning og
referansemateriale innenfor forretning, handel, finans,
nyheter, værvarsling, sport, idrett, underholdning,
reisevirksomhet, handling, bruk av computer,
programvare, musikk, teater, film, hobbyer, utdannelse
ved hjelp av computere, livsstilsområder og emner med
generell interesse; datamaskinbestilling via telefon og
terminaler for et stort omfang varer; konsultasjon,
utforming, konstruksjon, forskning og utvikling,
innenfor feltet computersystemer, computernett,
telekommunikasjon, interkommunikasjonssystemer,
kringkasting; oppdatering av computerprogramvare;
computertjenester, nemlig tilveiebringelse av interaktiv
tilgang til et globalt computerinformasjonsnett for
overføring og spredning av et stort omfang informasjon;
computertjenester, nemlig tilveiebringelse av
direktetilgang til computerdatabaser innenfor forretning,
handel, datamaskiner, kultur og andre emner av generell
interesse; computer-programmering for andre; utleie og
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leasing av computere; utleie av computerprogramvare;
tilveiebringelse av computerprogramvare, innenfor
forretning, handel, datamaskiner, kultur, elektronisk
handel og stort omgang av felter som kan lastes ned fra
et globalt computernett; konstruksjon, utforming og
formidling av hjemmesider via et computernett for
andre; tilveiebringelse av en integrert
firmainformasjonsdatabase; leasing, utleie eller
formidling av tilgangstid til computerdatabaser/WEB-
sider/-hjemmesider for andre innenfor forretning,
datamaskiner, kultur, finans, nyheter, værvarsling, sport,
idrett, spill, leker, musikk, teater, film, underholdning,
reisevirksomhet, handling, hobbyer og andre emner av
generell interesse via et globalt tilkoplet computernett,
konstruksjonsplanlegging, arkitektkonstruksjon,
tjenester innenfor ingeniørgrener, kartlegging, forskning
og utvikling på/av produkter for andre; teknisk analyse
og utproving av produkter for andre; teknisk analyse,
utprøving og konsultasjon innenfor feltet konstruksjon
og drift av kommunikasjonsnett, integrasjonstjenester
for globale, internasjonale og lokalområdebegrensede
kommunikasjonsnett; konstruksjon og utvikling for
andre innenfor feltet telekommunikasjonsinstallasjoner
og -nett; tilveiebringelse av informasjon innenfor et
stort antall emner med generell interesse og via et
interaktivt computerkommunikasjonsnett og et globalt
computernett; tilveiebringelse av informasjon innenfor
et stort område via et globalt computerinformasjonsnett;
konsultasjon innenfor feltet intellektuell eiendom,
computermaskinvare og arkitektur; tilveiebringelse av
informasjon innenfor feltet naturvitenskap og
sosialvitenskap, restauranter, kosmetologi, lov og rett,
kokekunst, computere, computerprogrammer, geografi,
værmelding og mote; tilveiebringelse av fasiliteter for
utstillinger; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til en
computer eller en elektronisk oppslagstavle innenfor
mote, underholdning, helse, livsstil og andre emner av
generell interesse; computertjenester, nemlig
tilveiebringelse av direkteoverførte avisartikler og
dokumentarinformasjon innenfor mange felter;
computertjenester, nemlig tilveiebringelse av direkte
overførte magasiner innenfor mote, underholdning,
helse, livsstil og andre emner av generell interesse;
tilveiebringelse av tilgang til en direkte oppkoplet
database for pratelinjevirksomhet i form av
sanntidsinteraksjon med andre computerbrukere og
vedrørende emner av generell interesse; lisensiering og
håndtering av industrielle rettigheter; inspeksjon av
elektriske installasjoner i bygninger; computertjenester,
nemlig leasing, utleie eller tilveiebringelse av
tilgangstid til en computerdatabase, WEB-sider,
hjemmesider og/eller oppslagstavler for andre;
computer-konsulenttjenester; computerprogrammering;
konstruksjon av nett og
telekommunikasjonsinstallasjon; tilveiebringelse av mat
og drikke; internett-café-tjenester (tilveiebringelse av
mat og drikke sammen med tilgangstid til
computermaskinvare og -programvare).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206811 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199909848 (220) Inn dato: 1999.09.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Konica Corp, 26-2 Nishishinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; apparater for
prøvetrykk til bruk for grafisk kunst; apparater til bruk
for å blande kjemikalier; apparater for forberedelse og
utarbeidelse av trykkeriplater og grafisk kunstfilm,
trykkemaskiner; trykkeriplater; motorer (unntatt
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner, deler til alle forannevnte varer.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter;
forsterkningsskjerm for røntgenfilm (til bruk for
medisinske røntgenbilder), medisinske
røntgenbildeduplikatorer; røntgenapparater for
medisinsk bruk; testeapparater for medisinsk bruk;
apparater og instrumenter for medisinsk analyse og
diagnostikk samt periferutstyr hertil;
røntgendiagnoseapparater; kunstige lemmer, øyne og
tenner; ortopediske artikler; suturmateriale; deler til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier;
album, kopieringsmaskiner (kontorrekvisita); blekkbånd
til computer-skrivere; papir for elektrostatiske
maskiner; postkort; varmesensitivt papir; materialer til
bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; deler til alle
forannevnte varer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
dokumentreproduksjon; fotokopiering; utleie av
kontormaskiner og -utstyr, nemlig kopieringsmaskiner
og elektroniske skrivere.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av kontormaskiner og utstyr, nemlig
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kopieringsmaskiner, elektroniske printere og
telefaxapparater; vedlikehold og reparasjon av
fotografiapparater, nemlig kameraer, elektroniske
kameraer, videokameraer og andre
bildetagningsapparater; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av fotografibehandlings-, -fremkallings- og
trykkerimaskiner; installasjon og reparasjon av elektrisk
utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av
maskiner.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon via computer-terminaler; utleie av
telefaxmaskiner.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; bearbeiding,
fremkalling og trykking av fotografiske filmer og
fotografisk papir.
KL. 42: Edb-programmering; computer-
programmering, computer-utleie, utforming av
programvare, konsultasjon innen området fotografering;
fotografering; trykking, utleie av programvare;
oppdatering av programvare; 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206812 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199911840 (220) Inn dato: 1999.11.16

(540)

ISM
(730) Innehaver: International Sports Management
Group Ltd, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Import- og eksportagenturer;
arbeidsformidling; konsultasjoner i personalspørsmål;
personellrekruttering; public relations; salgsfremmende
tjenester for andre.
KL. 36: Finansiell virksomhet; sponsorvirksomhet.
KL. 41: Sportslige aktiviteter, kulturelle aktiviteter
unntatt undervisningstjenester for undervisning i
pianospilling og spilling på andre musikkinstrumenter
for utvikling av musikkpotensiale eller noen andre
tjenester relatert til musikk; drift av sportsinstallasjoner;
utleie av sportsutstyr.
KL. 42: Juridiske tjenester; byråer for
kontaktformidling; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); personellutvelgelse ved psykotekniske
fremgangsmåter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206813 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912111 (220) Inn dato: 1999.11.22

(540)

JKL
(730) Innehaver: JKL Intressenter AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivning innenfor varemerker,
imagebygging, varemerkebygging (corporate branding),
offentlige forretninger, omverdensanalyse,
opinionsdannelse og lobbyvirksomhet, intern
kommunikasjon, interne forandringsprosesser,
mediarelasjoner, publisitet, offentlige relasjoner,
strategisk kommunikasjon, bedriftsidentitet,
krisekommunikasjon, inntektsforvaltning,
risikokommunikasjon; ledelse av bedrifter,
administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester
vedrørende informasjons- og organisasjonsspørsmål i
bedrifter.
KL. 36: Rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon
og investorrelasjoner.
KL. 42: Konsultasjon og rådgivningstjenester
vedrørende IT-relaterte bedriftsspørsmål, herunder
utarbeiding av rapporter og metoder for datastøtte
strukturering av bedriftsorganisasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206814 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912112 (220) Inn dato: 1999.11.22

(540)

JKL GROUP
(730) Innehaver: JKL Intressenter AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivning innenfor varemerker,
imagebygging, varemerkebygging (corporate branding),
offentlige forretninger, omverdensanalyse,
opinionsdannelse og lobbyvirksomhet, intern
kommunikasjon, interne forandringsprosesser,
mediarelasjoner, publisitet, offentlige relasjoner,
strategisk kommunikasjon, bedriftsidentitet,
krisekommunikasjon, inntektsforvaltning,
risikokommunikasjon; ledelse av bedrifter,
administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester
vedrørende informasjons- og organisasjonsspørsmål i
bedrifter.
KL. 36: Rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon
og investorrelasjoner.
KL. 42: Konsultasjon og rådgivningstjenester
vedrørende IT-relaterte bedriftsspørsmål, herunder
utarbeiding av rapporter og metoder for datastøtte
strukturering av bedriftsorganisasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206815 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912148 (220) Inn dato: 1999.11.23

(540)

PROFETEN ESEKIELS
BRØD

(730) Innehaver: Stiftelsen Helios Jordbruks- og
Naturprodukter, Slemmestad, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206816 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912283 (220) Inn dato: 1999.11.26

(540)

MEMORY BEADS
(730) Innehaver: DuPont Pharmaceuticals Co, Chestnut
Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: En liten kule eller skive omtrent på størrelse
med et knappenålshode bestående av en enkelt kjemisk
sammensetning for bruk som en plattform i
fastfasesyntese av sammensetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206817 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912375 (220) Inn dato: 1999.12.01

(540)

(730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210,
Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogramvare for forbedring av
skannede databilde-utskriftsutkast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206818 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912650 (220) Inn dato: 1999.12.07

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater, toalettpreparater og
produkter.
KL. 5: Farmasøytiske preparater og produkter for hud-
og hårpleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206819 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199912814 (220) Inn dato: 1999.12.09

(540)

(730) Innehaver: Olfa Corp, Higashi-Nakamoto 2-11-8.
Higashinari-ku, Osaka, JP

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Kniver; skjæreverktøy; hånddrevet
skjæreverktøy; engangsblad for håndskjæreverktøy;
engangsetuier for oppbevaring av brukte kniv- og
skjæreblad; deler til hånddrevne skjæreverktøy,
herunder sidestykker for posisjonering av blad,
avtakbare endestykker for avkutting av glidbare blad;
hånddrevet skrapeverktøy, herunder håndskrapere for
fjerning av rust eller flekker fra metallflater; sakser;
sakser for klipping av sauer; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papirskjærverktøy (kontorrekvisita);
papirkniver (kontorrekvisita); blyantspissere;
brevåpnere; skjæreunderlag.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206820 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 199913150 (220) Inn dato: 1999.12.17

(540)

SNAPSHOT
(730) Innehaver: IMS AG, 4, Dorfplatz, CH-6330
Cham, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware og CD-roms samt tilhørende
brukemanualer på data brukt til å fremskaffe data og
informasjon til den farmasøytiske og helserelaterte
industrien; markedsundersøkelsesrapporter på data
lesbart format relatert til farmasøytisk og helserelatert
industri.
KL. 35: Markedsundersøkelser og informasjonstjenester
og informasjonsteknologitjenester;
markedsundersøkelseskonsulenttjenester, alt for
farmasøytisk og helserelatert industri.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon relatert til
helsepleie, farmasøytisk, medisinsk, diagnostisk og
kirurgiske produkter og tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206821 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200000328 (220) Inn dato: 2000.01.17

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
kun enerett til teksten i merket for annonse- og
reklamevirksomhet, og bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter

(730) Innehaver: IMS-Kjeden AS, Søråshøgda 9, 5235
Rådal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
hamburgere; konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
franchisetjenester.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
drift av bevertningssteder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206822 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200001405 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papp og papir.
KL. 21: Pappserviser, papptallerkener, -asjetter,- krus
og -kopper.

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.09, 07112/1999

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206823 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200001500 (220) Inn dato: 2000.02.11

(540)

MLP
(730) Innehaver: Dolby Laboratories Licensing Corp,
San Francisco, CA 94103, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Integrerte kretser på området audiokoding,
dekoding, opptak og playback; forsterkere og mottakere
(audio/video), TV-mottakere, videomonitorer; opptakere
(audio/video), diskspillere (audio/video);
dubbingsenheter og -utstyr for disker (audio/video);
forhåndsinnspilte DVD-disker (video) og DVD-disker
(audio) inneholdende tale, musikk,
lydeffektunderholdning og/eller generell informasjon;
kodere, omkodere og dekodere (audio/video) og deres
deler; CD-plater og CD-spillere; DVD-spillere (audio)
og DVD-spillere (video); fjernkontrollenheter for de
forannevnte varer; computer software for koding og
dekoding av digitale data på DVD-audiodiskområdet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206824 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200001698 (220) Inn dato: 2000.02.18

(540)

HARD KOKK KAFE
(730) Innehaver: David Thelwall, Arbosgt. 2a, 0368
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150,
1411 Kolbotn

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restauranter, selvbetjeningsrestauranter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206825 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200002171 (220) Inn dato: 2000.02.25

(540)

DIPLOM ROYAL
SMOOTHIES

(730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Brennavn. 10,
1483 Skytta, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco 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: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206826 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200002495 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

ANSWERS THAT
MATTER

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider;
herbicider.
KL. 42: Medisinske og farmasøytiske
informasjonstjenester; medisinske og farmasøytiske
informasjonstjenester i alle slags media.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206827 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200002811 (220) Inn dato: 2000.03.08

(540)

DJUICE
(730) Innehaver: Djuice AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datanettverksportal for globale datanettverk, også
mobile; globale datanettverkstjenester, globale data- og
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring,
sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også
via satellitt; datanettbasert kundeinformasjonstjenester.
KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og
globale nettverk og for videre oppkobling mot globale
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206828 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200002955 (220) Inn dato: 2000.03.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
insektsvekstsregulatorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206829 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200003304 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

(730) Innehaver: Clinique Madeleine AS,
Løvenskioldsgate 10, 0263 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA v/Anne Marie Sejersted, Postboks 1244  Vika, 0110
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling,
skjønnhetspleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206830 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200003322 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

DENTON WILDE SAPTE
(730) Innehaver: Clive Thorne, London EC4A 1BU,
England, GB og Mark Andrews, London EC4A 1BU,
England, GB og Steven Blakely, London EC4A 1BU,
England, GB og Virginia Glastonbury, London EC4A
1BU, England, GB og James Dallas, London EC4A
1BU, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Juridiske tjenester; tekniske og juridiske
forskningstjenester; etterforskningstjenester;
forberedelse av rapporter; tjenester i forbindelse med
patent og varemerkebeskyttelse; tjenester i forbindelse
med stiftelse og registrering av selskaper;
informasjonsformidling, rådgivning og veiledende
tjenester relatert til de forannevnte tjenester.

(300) Prioritet:
EM, 1999.12.14, 1429174

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206831 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200003535 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

DRAMABANKEN
(730) Innehaver: Midgard AS, Karlsborgvn. 3, 0193
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamedier/lydmedier; CD-ROM, online-
lydbøker.
KL. 16: Bøker, trykksaker.
KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger);
tekniske konsultasjoner vedrørende datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206832 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200003770 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

ICG
(730) Innehaver: Internet Capital Group Inc, Wayne,
PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Innkjøps-, gjennomførings- og
rapporteringstjenester til bedrifter for ulike varer og
tjenester; selger-relaterte administrasjonstjenester;
interaktive innkjøpstjenester; konsultasjonstjenester ved
forretningsdrift; administrative og forretningsmessige
konsultasjonstjenester for teknologibedrifter, internett-
baserte bedrifter, internett-baserte meglervirksomheter
og tilbydere av infrastrukturtjenester.
KL. 36: Finansielle konsultasjonstjenester for
teknologibedrifter, internett-baserte bedrifter, internett-
baserte meglervirksomheter og tilbydere av
infrastrukturtjenester; finansielle investeringer i
teknologibedrifter, internett-baserte bedrifter, internett-
baserte meglervirksomheter og tilbydere av
infrastrukturtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206833 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200003930 (220) Inn dato: 2000.04.05

(540)

(730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett,
meieribaserte produkter (kjøle- og hyllevarer/tørrvarer);
geléer; desserter og dessertprodukter; frosne
næringsmidler og frosne desserter og dessertprodukter.
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; puddinger, mousse, fromasjer, kaker,
desserter og dessertprodukter; iskrem; frosne
næringsmidler og frosne desserter og dessertprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206834 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200004108 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pre-impregnerte papirservietter for perineal
hygiene, geléer for intim- og personlig feminin hygiene,
utskyllingsapparater og -dusjer for hygieniske formål og
personlig hygiene.
KL. 16: Varer av papir og/eller cellulose for hygieniske
formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206835 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200004177 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirhåndklær, papirservietter, toalettpapir,
ansiktsservietter og andre myke papirprodukter til
personlig bruk og til bruk  i husholdningen nemlig
kjøkken- og badehåndklær av papir, tørkepapir på rull
og lommetørklær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206836 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200004872 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

IZOD CLUB
(730) Innehaver: Phillips-Van Heusen Corp, New
York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Golfbekledningsgjenstander for menn og
kvinner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206838 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200004990 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

CAPP
(730) Innehaver: Sandvik AB, S-811 81 Sandviken, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Stein- og bergboringsprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206839 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005097 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

(730) Innehaver: Netropolia AS, 0954 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
arbeidsformidling; informasjon om utdannelse og
arbeid.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; informasjon om utdannelse og arbeid.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206840 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005272 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

(730) Innehaver: Convergys CMG Utah Inc, South
Jordan, UT 84095, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bedriftstjenester, nemlig kundebehandling ved
hjelp av video, tale og data og faktureringstjenester for
andre.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.28, 75/875,086

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206841 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005522 (220) Inn dato: 2000.05.11

(540)

TELENOR VEKKING/
VARSLING

(730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR,
Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
abonnementstjenester; telefontjenester; globale
nettverkstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206842 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005608 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

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

(730) Innehaver: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38
Skøyen, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, lakker; treimpregneringsmidler.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206843 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005609 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

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

(730) Innehaver: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38
Skøyen, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, lakker; treimpregneringsmidler.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206844 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005818 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

TANGENPLANTER
(730) Innehaver: Tangen Hagesenter, Ildgrubveien 144,
8610 Grubhei, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Naturlige plantevekster, stauder, roser, busker
og trær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206845 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005909 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

(730) Innehaver: F.A. Thiele A/S, Industriholmen 17-
19, DK-2650 Hvidovre, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Brilleinnfatninger og solbriller.
KL. 42: Optikervirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206846 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005921 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

SMOOTH THE WAY
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk;
cologne, eau de toilette; parfymert kroppsspray; oljer,
kremer og lotioner for huden; barberskum, barbergels,
førbarberings- og etterbarberingslotioner, talkumpudder,
bade- og dusjpreparater; hårvann; tannpussemidler;
ikke-medisinsk munnskyllevann; deodoranter;
transpirasjonshindrende midler for personlig bruk; ikke-
medisinske toalettpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206847 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005935 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

PRESTIGE BY
AUDIOVOX

(730) Innehaver: Audiovox Corp, Hauppauge, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radioapparater, båndspillere, privatradio
sendere og mottagere, forsterkere, grafiske
frekvenskorreksjonsledd, antenner, antenneforsterkere,
høyttalere, radio-omformere og montasjeanordninger;
koblinger, ledninger, adaptere, reléer og tilbehør herfor;
motorer og drivremmer for båndspillere;
kraftforsyninger, strømomformere; tomme
lydbåndkassetter og kassetthus; sikkerhetssystem for
kjøretøyer omfattende radiofrekvens fjernkontroll
enheter, elektrisk strøm sensorer, alarmer og høyttalere;
telefoner, mobiltelefoner og trådløse telefoner,
faksimilemaskiner, videoopptakere og -avspillere.
KL. 12: Sikkerhets- og tyverianordninger, alarmer og
innretninger for kjøretøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206848 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200005938 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

(730) Innehaver: Eidsiva energi AS, Vangsveien 73,
2317 Hamar, NO

(740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve
Lund Advokatfirma AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft.
KL. 42: Teknisk virksomhet, teknisk planlegging.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206849 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006091 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

STISUN
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc,
State Road 2, KM 60.0, Arecibo, PR, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for å forebygge og
hindre kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.05 - nr 10

21

(111) Reg.nr.: 206850 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006150 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

DERMAGRIP
(730) Innehaver: Helseinvest AS, Askveien 6, 3510
Hønefoss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater for medisinsk bruk; plaster.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, ortopediske
artikler; hygieniske artikler (herunder engangshansker).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206851 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006154 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

MEDICLEAN
(730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16,
0579 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 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: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206852 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006185 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til THE MALL

(730) Innehaver: Ny TV Oslo ASA, 0015 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling, for andre et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene; tjenester i
forbindelse med registrering, avskriving, oppsetning,
innsamling eller systematisering av skriftlige
meddelelser og tjenester til reklamebyråer og tjenester
så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved
post eller internett; distribusjon av prøver; annonsering i
forbindelse med kommunikasjon til offentligheten;
erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media,
og angående alle slags varer og tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Programmering for datamaskiner;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
utleie av tilgangstid til databaser; design av software;
analysering av datasystemer; design av software;
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software; gjenoppretting av data; utleie av tilgangstid til
en database og til en datamaskin for manipulering av
data; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206853 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006363 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

PRINCIPO
(730) Innehaver: Principo, Munkedamsveien 81A,
0270 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Kundeveiledning ved detaljhandel på Internett;
rådgivning og informasjon om hvordan standardiserte
data- og telekommunikasjonsprodukter fungerer
sammen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206854 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006364 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

(730) Innehaver: Thommessen Krefting Greve Lund
AS Advokatfirma v/Kristine Schei, Postboks 1484 Vika,
0116 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Publikasjoner, prospekter, formularer, bøker og
undervisningsmateriell i elektronisk format;
programvare for datamaskiner.
KL. 16: Kontorrekvisita (unntatt møbler);
publikasjoner; prospekter; formularer;
undervisningsmateriell (unntatt apparater);
dokumentomslag; samt øvrig papir, papp og varer laget
av disse materialene, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 35: Rådgivning og bistand for bedrifts-,
organisasjons- og forretningsledelse;
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål;
utarbeidelse av skatteberegning; økonomisk
planlegging; økonomiske beregninger;
bedriftsundersøkelser.
KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; børsnoteringer;
fondsopprettelse; eiendomsmegler for fast eiendom;
finansanalyser; finansiell virksomhet;
finansieringsvurdering; finansinformasjon;
finansrådgivning; finanstransaksjoner; forvaltning av
formuer; forsikrings- og pensjonsvirksomhet;
inkassoforretninger; konsulentbistand og veiledning i
skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål;
rådgivning i forsikringsspørsmål; deponering av
verdipapirer.
KL. 41: Utgivelse av bøker og andre publikasjoner;
organisering og ledelse av konferanser, seminarer og
symposium; praktisk opplæring; undervisning.
KL. 42: Juridiske tjenester; juridisk forskning;
rådgivning for immateriell eiendomsrett; utarbeidelse av
dataprogrammer; oversettelsesvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206855 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006365 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

TKGL
(730) Innehaver: Thommessen Krefting Greve Lund
AS Advokatfirma v/Kristine Schei, Postboks 1484 Vika,
0116 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Publikasjoner, prospekter, formularer, bøker og
undervisningsmateriell i elektronisk format;
programvare for datamaskiner.
KL. 16: Kontorrekvisita (unntatt møbler);
publikasjoner; prospekter; formularer;
undervisningsmateriell (unntatt apparater);
dokumentomslag; samt øvrig papir, papp og varer laget
av disse materialene, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 35: Rådgivning og bistand for bedrifts-,
organisasjons- og forretningsledelse;
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål;
utarbeidelse av skatteberegning; økonomisk
planlegging; økonomiske beregninger;
bedriftsundersøkelser.
KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; børsnoteringer;
fondsopprettelse; eiendomsmegler for fast eiendom;
finansanalyser; finansiell virksomhet;
finansieringsvurdering; finansinformasjon;
finansrådgivning; finanstransaksjoner; forvaltning av
formuer; forsikrings- og pensjonsvirksomhet;
inkassoforretninger; konsulentbistand og veiledning i
skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål;
rådgivning i forsikringsspørsmål; deponering av
verdipapirer.
KL. 41: Utgivelse av bøker og andre publikasjoner;
organisering og ledelse av konferanser, seminarer og
symposium; praktisk opplæring; undervisning.
KL. 42: Juridiske tjenester; juridisk forskning;
rådgivning for immateriell eiendomsrett; utarbeidelse av
dataprogrammer; oversettelsesvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206856 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006402 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

DESIROX
(730) Innehaver: OY Finnish Peroxides AB,
Yrjønojantie 2, SF-45910 Voikkaa, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 5: 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: 2001.03.05



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.05 - nr 10

24

(111) Reg.nr.: 206857 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006413 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

NATUREWORKS
(730) Innehaver: Cargill Dow Polymers LLC, 2040
Building, Midland, MI 48674, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Polymelkesyre-baserte polymerer til bruk for
viderefremstilling.
KL. 22: Fibre laget av polymelkesyre-baserte polymerer
til bruk for viderefremstilling.
KL. 42: Forskning, design, utvikling, evaluering,
tekniske tjenester og konsultasjoner i forbindelse med
utvikling av produkter basert på fornybare ressurser.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.09, 75/867,589

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206858 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006440 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

(730) Innehaver: Nextgentel AS, Postboks 3 Sandsli,
5861 Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206859 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006512 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater mot
kreft; farmasøytiske og medisinske preparater mot
legemiddelresistens.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.09, 75/867535

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206860 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006513 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

WINDOWS
(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. 41: Tilveiebringelse av informasjon over
datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk
vedrørende underholdning, musikk og interaktive spill;
utdannelsestjenester, nemlig on-line læreprogram
vedrørende datamaskiner og dataprogramvare.
KL. 42: EDB-tjenester, nemlig teknisk support,
informasjon og konsultasjonstjenester vedrørende EDB
hardware, software og dataoperativsystemer, alt tilbudt
via datamaskinnettverk og globale
kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende testing
av EDB hardware og software; EDB-tjenester, nemlig
tilveiebringelse av programvareoppdateringer via
datamaskinnettverk og globale
kommunikasjonsnettverk; EDB-tjenester, nemlig
tilveiebringelse av et on-line magasin vedrørende
datamaskiner og programvare til datamaskiner;
datastyrte søke- og gjenfinningstjenester.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.10, 75/868,854
US, 1999.12.22, 75/879,977

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206861 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006518 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

GUSTAVUS
(730) Innehaver: Q-Material Handling Systems AB,
Box 11039, S-507 11 Borås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; snus;
tobakkerstatning.

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.07, 99-08951

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206862 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006671 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

GLYCODATA
(730) Innehaver: Glycodata Ltd, 3 Habosem Street,
Kiryat Manrav, Ashdod, IL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, nemlig nærende
tilskudd; fungicider, herbicider.
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for
bestemmelsen av strukturen og innholdet av kjemiske
forbindelser, spesielt olygo- og polysakkarider;
dataprogrammer dertil.
KL. 10: Medisinske, farmasøytiske og veterinære
apparater og instrumenter.
KL. 31: Tilsetninger for mat, ikke for medisinsk bruk.
KL. 42: Vitenskapelige og industrielle
forskningstjenester; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; konsultasjoner vedrørende
kjemikaler til jordbruk og landbruk; analyse og syntese
av kjemiske forbindelser og tilskudd for næringsmidler;
bearbeiding og behandling av kjemiske data.

(300) Prioritet:
IL, 1999.12.14, 133087
IL, 1999.12.14, 133088
IL, 1999.12.14, 133089
IL, 1999.12.14, 133090
IL, 1999.12.14, 133091
IL, 1999.12.14, 133092

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206863 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006672 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

VANNJA
(730) Innehaver: Frenzel Holding AS, Ravnedalsveien
18, 4616 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206864 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006762 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517
Etterstad, 0606 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR,
Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere;
dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og
kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for
kryptering og autentisering av data, for sikring av
dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og
digital signatur.
KL. 36: Elektroniske banktjenester.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via
terminaler; dataassistert overføring av vare- og
tjenestebestillinger; oversendelse av informasjon over
interne og/eller eksterne datanettverk.
KL. 42: Kryptering- og autentiseringstjenester; sikring
av dataintegritet; tilveiebringe tilgang til informasjon
gjennom globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206865 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006763 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517
Etterstad, 0606 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR,
Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere;
dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og
kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for
kryptering og autentisering av data, for sikring av
dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og
digital signatur.
KL. 36: Elektroniske banktjenester.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via
terminaler; dataassistert overføring av vare- og
tjenestebestillinger; oversendelse av informasjon over
interne og/eller eksterne datanettverk.
KL. 42: Kryptering- og autentiseringstjenester; sikring
av dataintegritet; tilveiebringe tilgang til informasjon
gjennom globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206866 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006955 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Biler, nemlig vogner, lastebiler, varebiler,
gaffeltrucker, slepetraktorer (traktorer) og andre
nyttekjøretøy; konstruksjonsdeler til alle forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206867 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006957 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

CALPOL
(730) Innehaver: Warner-Lambert Co, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinske og farmasøytiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206868 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006964 (220) Inn dato:

(540)

MORRO
(730) Innehaver: Scottish & Newcastle plc, Edinburgh,
Skottland, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Sports- og fritidsklær; kåper, frakker, jakker, t-
skjorter, gensere, jumpere, bluser, trøyer, vester, slips;
fottøy; hodeplagg.
KL. 32: Øl, pilsnerøl, porterøl, drikker fremstilt av øl
blandet med limonade/ingefærøl, mineralvann,
kullsyreholdig vann, ikke-alkoholholdige drikker,
fruktdrikker, fluktjuicer, grønnsakjuicer, preparater til
fremstilling av ovennevnte drikker.
KL. 33: Vin, sprit, styrkedrikker, likører, cocktailer,
alkoholholdige ekstrakter og alkoholholdige essenser.
KL. 42: Restauranter, barer, kaféer, brasserier, catering,
puber og vertshus.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206869 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006965 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske og batteridrevne rengjøringsmaskiner
og -apparater; deler, reservedeler, komponenter og
tilbehør til alle de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.16, 11649/1999

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206870 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006975 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

PC-LINE
(730) Innehaver: Elkjøp ASA, 1473 Skårer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, blekkpatroner.
KL. 20: Oppbevaringsstativer og -møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206871 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006976 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

SWORDFISH
(730) Innehaver: Elkjøp ASA, 1473 Skårer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Etuier for portabelt elektronisk utstyr.
KL. 18: Oppbevaringsvesker for portabelt elektronisk
utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206872 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200006986 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

(730) Innehaver: Borge Kromlærfabrikk AS, 5282
Lonevåg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206873 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007038 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

MARC ECKO
(730) Innehaver: Yakira LLC, 1 Martin Avenue, South
River, NJ 08882, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, dufter og essenser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206874 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007039 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

ECKORED
(730) Innehaver: Yakira LLC, 1 Martin Avenue, South
River, NJ 08882, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206875 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007396 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

TRIPP LITE
(730) Innehaver: Trippe Manufacturing Company Inc,
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; elektriske
apparater og instrumenter i form av signallys, herunder
varsellys, roterende lys, blinkende lys; kraftstrømrettere
med direkte-til-alternerende inverterere og batteriladere,
hjelpekrafttilførere og linjefiltere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206876 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007619 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Elotec AS, Industrivegen 6, 7340
Oppdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Alarm- og overvåkingsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206877 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007625 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

(730) Innehaver: Dinnertime AS, Markeveien 4A, 5012
Bergen, NO

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206878 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007628 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

XAI
(730) Innehaver: Umbro International Ltd, Umbro
House, Lakeside, Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, England,
GB

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy; herunder støvler, fotballsko og -støvler,
slippers tøfler og sandaler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206879 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200007863 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

(730) Innehaver: Movar ANS, Postboks 113, 1581
Rygge, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Feiing av skorsteinspiper.
KL. 39: Redningstjeneste; vannforsyning.
KL. 40: Vannbehandling; rensing av avløpsrør.
KL. 42: Brannslukning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206880 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008458 (220) Inn dato: 2000.07.19

(540)

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville,
KY 40202, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206881 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008586 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

DURADRIVE
(730) Innehaver: Barber-Colman Co, 1354 Clifford
Avenue, Loves Park, IL 61132, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Aktuatorer (maskindeler) for kontroll av ventiler
og spjeld i forbindelse med oppvarming, ventilasjon og
luftkondisjonering av bygninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206882 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008887 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

ETONIN
(730) Innehaver: Amylin Pharmaceuticals Inc, 9373
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved
behandling av stoffskifteproblemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206883 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008922 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

FORTE
(730) Innehaver: KK Fujisawa, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Mentolsmakstilsatte piper, urtesmakstilsatte
piper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206884 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008925 (220) Inn dato: 2000.08.03

(540)

(730) Innehaver: Petter Nielsen Holding AS, Postboks
3248 Elisenberg, 0208 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech v/
adm.dir., Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206885 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008926 (220) Inn dato: 2000.08.03

(540)

AVEDA DAMAGE
CONTROL

(730) Innehaver: Aveda Corp, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MI 55449, US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206886 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200008935 (220) Inn dato: 2000.08.04

(540)

(730) Innehaver: Havet AS, Pilestredet 31, 0166 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206887 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200009437 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

(730) Innehaver: Castrip LLC, 2100 Rexford Road,
Charlotte, NC 28211, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; uedle
metaller og legeringer av disse i form av spoler, ruller,
bånd, blikk/tynnplater eller ark; bygningsmaterialer av
metall; rør og rørledninger av metall, rør og
rørledninger laget av spoler, ruller, bånd, blikk/
tynnplater eller ark av metall; gjerdematerialer og
gjerdetilbehør av metall eller legeringer derav; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider; små gjenstander av metall
(isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 7: Maskiner, verktøymaskiner og maskindrevne
verktøy derfor; støpemaskiner og støpevalser/støperuller
for kontinuerlig støping.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med overføring av
teknologi innbefattet overføring av teknologi knyttet til
produksjon og bearbeiding av metall;
ingeniørvirksomhet og designvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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(111) Reg.nr.: 206888 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200009482 (220) Inn dato: 2000.08.16

(540)

(730) Innehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4,
DK-2860 Søborg, DK

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206889 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200009989 (220) Inn dato: 2000.08.23

(540)

HAWKER
(730) Innehaver: BTR Industrial Holdings Ltd, Carlisle
Place, London SW1P 1BX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektrokjemiske celler og batterier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206890 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200009990 (220) Inn dato: 2000.08.23

(540)

(730) Innehaver: T.S. Fonus Byråene AS,
Trondheimsveien 164, 0570 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206891 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200010097 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
GB, 2000.05.24, 2233630

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.05 - nr 10

34

(111) Reg.nr.: 206892 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200010170 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

(730) Innehaver: Oasis Corp, 265 North Hamilton
Road, Columbus, OH 43213, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Flaskeformede vannkjølere og kjølere for
vannflasker og drikkevannsdispensere med elektrisk
aktivert oppvarmings-, kjølings- og/eller
kullsyrebehandlingsapparater; drikkefontener og
trykksatte vannkjølere; vannfyllings- , filtrerings- og
omvendt osmose enheter for produsering av drikkevann
for hjemmebruk; elektrisk aktiverte avfuktingsapparater
for å fjerne fuktighet fra luft ved kondensering; elektrisk
aktiverte fuktere for tilsetning av fuktighet til
atmosfæren i et rom eller andre innelukkede områder;
og deler og tilbehør til de forannevnte varer; nemlig
utvendige kabinetter, drypp-mottakere og front-, topp-,
fot- og sideerstatningspaneler for flaskeformede
vannkjølere og kjølere til vannflasker og
drikkevannsdispensere; avsperrings-, sprudle- og
trykkregulatorventiler for drikkefontener og
vannkjølere; dreneringsvannlåser for drikkefontener og
trykksatte vannkjølere, filtrerapparater til rørledninger,
koblinger til dreneringsledninger og albuerør og
oppfyllingsrør og dyser til drikkebegere; kraner for
vannkjølere, drikkefontener og drikkevannsdispensere
og veggmonterte fontenekummer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05

(111) Reg.nr.: 206893 (151) Reg.dato: 2001.02.08

(210) Søk.nr.: 200011947 (220) Inn dato: 2000.10.09

(540)

(730) Innehaver: AktiveSky Inc, 730 Bair Island Road,
Suite 101, Redwood City, CA 94063, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinsoftware som tillater koding,
overføringer og mottak av audio, video, tekst og
grafikk, over et lokalt-, globalt-, trådløst- og kabel-
nettverk.
KL. 41: Underholdningsvirksomhetstjenester, nemlig
fremskaffet via datamaskin, fjernsyn og
datamaskinforsterket telefon eller enhver annen
håndholdt innretning, musikk-, komedier-, politiske-,
kulturelle-, sportsprogrammer og videoer, filmer, bøker,
fjernsynsprogrammer og spill.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.05
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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.: 468448
(151) Int. reg. dato: 1982.02.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Normstahl GmbH, 3,
Normstahlstrasse, D-85366 Moosburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Doors for garages, tilting doors for garages,
doors, prefabricated garden shelters.
KL. 8:  Hand operated implements, more precisely
gardening hand tools for composting.
KL. 20:  Storage racks, shelves.
KL. 37:  Assembly of garage doors, of installations for
garage doors, of doors, of shelving units.
KL. 42:  Design and projects for garage doors, for
installations for garage doors, for doors, for shelving
units.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 521067
(151) Int. reg. dato: 1988.02.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.10

(540)

(730) Innehaver: Kookaï SA, Bâtiment 201, 45, avenue
Victor Hugo, F-93300 Aubervilliers, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

Gazette nr.: 3/00
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(111) Int. reg. nr.: R525090
(151) Int. reg. dato: 1998.06.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.11.11

(540)

(730) Innehaver: E.R.P. Musikverlag Eckart Rahn,
Habsburgerplatz 2, D-80 801 München, DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sound recording carriers (recorded), and
especially sound recording disks, magnetic tapes and
compact disks.

Gazette nr.: 25/98

(111) Int. reg. nr.: 683810
(151) Int. reg. dato: 1997.10.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.29

(540)

TE-AMO
(730) Innehaver: Tocorp Holding BV, 73, Wegalaan,
NL-2132 JD Hoofddorp, NL

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

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 688526
(151) Int. reg. dato: 1998.01.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.07.10

(540)

(730) Innehaver: Louis Hu. t.h.o.d.n. Dual Technology
Corp, 5, Bregeuetlaan, NL-1438 BA Oude Meer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computers, including multimedia computers;
computer peripheral devices and recorded computer
programs.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of
computer hardware and of computer peripheral devices.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 17/98

(111) Int. reg. nr.: 692350
(151) Int. reg. dato: 1998.04.01

(540)

KAISER KWO KABEL
(730) Innehaver: Kaiser Kwo Kabel Telekom GmbH &
Co, 100, Gradestrasse, D-12347 Berlin, DE og Kaiser
Kwo Kabel Energie GmbH & Co, 100, Gradestrasse, D-
12347 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Packing, stopping and insulating materials.
KL. 37: Installation of electricity; installation and
construction of electrical cables and wires as well as of
telecommunication systems.

Gazette nr.: 10/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.01.07, 398 00 419
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(111) Int. reg. nr.: 703264
(151) Int. reg. dato: 1998.07.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
KL. 5: Plasters for medical purposes, medical dressing
including medicine cases (portable) (filled); first aid
boxes (filled); dressings (medical); surgical dressings.
KL. 6: Ironmongery, small items of metal hardware
including badges of metal for vehicles; locks of metal
for vehicles; registration plates, of metal; wheel clamps
(boots); rings of common of metal for keys; tool boxes
of metal (empty); tool chests of metal (empty).
KL. 8: Hand tools and implements (hand operated)
namely scraping tools (hand tools); spanners (hand
tools); lifting jacks (hand-operated); cutlery, table forks
and spoons; manicure sets; knives; razors including
razor cases.
KL. 9: Nautical, optical, weighing, measuring and life-
saving apparatus and instruments, including spectacles
(optics); spectacle cases; binoculars; sunglasses; voltage
regulators for vehicles; vehicle breakdown warning
triangles; cigar lighters for automobiles; accumulators;
theft prevention installations (electric); anti-theft
warning apparatus; speed indicators; life saving
apparatus and equipment; life jackets; acid hydrometers;
fuses; relays, electric; solar batteries; navigational
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including aerials;
radios; magnetic data carriers, phonograph records,
including encoded cards (magnetic); integrated circuit
cards (smart cards); automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus, including
distribution machines (automatic); cash registers,
calculating machines, data processing apparatus and
computers, including pocket calculators; extinguishers.
KL. 12: Motor driven vehicles and motor driven
apparatuses for locomotion by land, air or water
including their parts, with the exception of bicycles with
auxiliary engines.
KL. 14: Goods of precious metals and their alloys or
coated therewith, included in this class; ornaments of all
types, including key rings (trinkets or fobs);
chronometrical instruments.
KL. 16: Goods made from paper, cardboard; printed
matter, including atlases; calendars; geographical maps;
stationery; typewriters especially pens and office
articles (excluding furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); playing cards.
KL. 18: Goods made from leather and imitations of
leather (included in this class), including valises;
travelling sets (leatherware); bags; key cases; trunks
(luggage); umbrellas, parasols, canes.
KL. 24: Textiles and textile goods, included in this

class; bed blankets, table cloths.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear for wear,
including neckties; collar protectors.
KL. 27: Carpets, door mats, including carpets for
automobiles.
KL. 28: Games and playthings, including scale model
vehicles; gymnastic and sporting articles, as far as
included in this class, with the exception of treadle
scooters.
KL. 34: Smokers’ articles including ashtrays, not of
precious metal, for smokers; lighters for smokers;
tobacco pouches; tobacco jars, not of precious metal;
cigarette and cigar cases, not of precious metal;
matches.
KL. 36: Insurance including health insurance
underwriting; insurance brokerage; accident insurance
underwriting; financial affairs, monetary affairs,
including credit cards (issuance of-); banking; loans
(financing); instalment loans; credit bureaux; financial
consultancy; hire-purchase financing; saving banks; real
estate affairs including apartment house management;
real estate management; real estate appraisal; rental of
offices (real estate); renting of flats, real estate
agencies; accommodation bureaux (apartments); leasing
of real estates.
KL. 37: Repair, especially repair and maintenance of
vehicles, including breakdown service as well as on-site
repairs.
KL. 41: Education information including teaching,
including arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging and
conducting of symposiums; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of workshops
(training); entertainment; sporting and cultural
activities, including cinema facilities (providing-); live
performance (presentation of-); museum facilities
(providing-) (presentation, exhibitions); orchestra
services; organization of sports competitions.

Gazette nr.: 24/98
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(111) Int. reg. nr.: 721995
(151) Int. reg. dato: 1999.07.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH
& Co KG, Fritz-Tecklenborg-Strasse 3, D-28759
Bremen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soap; perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
KL. 11:  Sanitary installations; bath linings.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, as well as
goods made thereof (included in this class), in particular
beach bags, travel cases, vanity cases.
KL. 21:  Household utensils and containers (not of
precious metal and not plated therewith), bath
accessories made of plastic, porcelain and ceramic, in
particular soap dispensers, soap holders, toothbrush
cups, toilet utensils, toilet cases, toilet paper holders,
toilet sponges; combs and sponges; brushes, shaving and
cosmetic brushes.
KL. 24:  Woven material and textile goods (included in
this class), in particular bed covers, shower curtains and
window curtains made of textiles, shower curtains and
window curtains made of plastic foils; bath linen;
towels, bath towels, wash cloths, face cloths; stool
coverings.
KL. 25:  Clothing, footwear, head covering for bathing
purposes, bath robes, bath sandals and bath slippers.
KL. 27:  Carpets, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings, in particular stair carpets, bathtub and
shower carpets, bed borders, bathroom sets, consisting
of bath mats, toilet borders and lid covers, textile floor
coverings, carpet squares.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.03.24, 399 17 192.4/27

(111) Int. reg. nr.: 731286
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10

(540)

PRE-PLUS
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Bread improvers for cottage or industrial
production.
KL. 5:  Dietetic products for medical use.
KL. 30:  Flour and preparations made from cereals;
bread, fruit cakes and cakes, all above goods whether
for dietetic purposes or not; bread improvers for home
use; partly or entirely ready-prepared pastry for making
bread, fruit cakes, pastries and mixes of such products.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.27, 658761

(111) Int. reg. nr.: 731292
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

MIRALITE
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs, 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Glass products for use in construction;
tempered or laminated glazings; doors, partitions made
of glass.
KL. 20:  Silvered glass, coppered glass, mirrors,
furniture, racks, showcases, tables, glass shelves.
KL. 21:  Unworked and semi-worked glass; lacquered
glass for decoration, opaque or translucent enameled
glass for decoration, silk screen printed glass for
decoration, painted glass for decoration, patterned glass.

Gazette nr.: 9/00
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(111) Int. reg. nr.: 731294
(151) Int. reg. dato: 2000.03.29

(540)

APPGATE
(730) Innehaver: AppGate AB, Stora Badhusgatan 18-
20, S-411 21 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer software, computers.
KL. 38:  Telecommunications; computer-supported
transfer of messages and images.
KL. 42:  Computer programming; consultations
regarding computers and computer software.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 732231
(151) Int. reg. dato: 2000.02.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Move In, 4, Rue du Gevaudan CE
1704, F-91017 Evry Cedex Lisses, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Administrative advice for transferred salaried
employees.
KL. 36:  Financial and property advice for transferred
salaried employees.
KL. 42:  Legal, computing and cultural advice for
transferred salaried employees; advisory services for
assisting transferred salaried employees in their
geographical relocation, in the areas of housing,
removals, reemployment of the spouse, lodging and
integration in the new environment.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 732260
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Edible ices.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.08, 659754

(111) Int. reg. nr.: 732697
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

WATCHPILOT
(730) Innehaver: Phonak Holding AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Remote control devices.
KL. 10:  Acoustic or hearing aids and their components.
KL. 14:  Horological instruments.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.11, 300 01 315.9/09
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(111) Int. reg. nr.: 732955
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10

(540)

(730) Innehaver: World Online International BV, Ir.
D.S. Tuynmanweg 10, NL-4131PN Vianen ZH, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Hardware and software, including computers,
keyboards for computers; computer memories,
peripheral equipment and instruments for computers,
registered computer programs; magnetic data carriers,
including magnetic tapes and magnetic discs, parts of
the aforementioned goods; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; CDs,
CD-Is, CD-ROMs, tapes, cassettes and all other image
and sound carriers.
KL. 35:  Publicity and commercial affairs; advertising;
providing commercial information by electronic means;
services in the field of marketing; demonstrating
products and services by electronic means, also on
behalf of «teleshopping» and «homeshopping»;
organising mailings; conducting inquiries and opinion
polls, whether or not via the Internet; compilation of
statistics, whether or not via the Internet; commercial
information, market studies, research and analysis,
whether or not via the Internet.
KL. 42:  Computer services, namely computer
programming; developing, designing, writing, creating,
adapting, rewriting and updating of software;
management of hardware and software projects (except
for installation, repair and maintenance services);
leasing access time to a computer database; rental of
computers, hardware and software; legal services.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.01.11, 658705

(111) Int. reg. nr.: 733340
(151) Int. reg. dato: 2000.01.08

(540)

SCOPER
(730) Innehaver: Thomas M. Wittig Testelektronik, 36,
Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Measuring apparatus for the representation of
electric values.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733640
(151) Int. reg. dato: 2000.03.27

(540)

FARDIS
(730) Innehaver: Fardem Belgium NV, 18,
Toekomstlaan, B-2340 Beerse, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Plastic materials for packaging (not included
in other classes), including bags, small boxes and other
packaging; plastic sheets including plastic bubble packs
for wrapping or packaging.
KL. 17:  Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof and not included in other classes;
products made of semi-processed plastics;
weatherstripping compositions, seal and insulate; sheets
and bags included in this class.
KL. 22:  Nets, sails, bags (not included in other
classes).

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.24, 659097
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(111) Int. reg. nr.: 733644
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

MELANIE
PROTEOMICS

(730) Innehaver: Institut Suisse de Bioinformatique
(ISB), c/o CMU 1, rue Michel Servet, CH-1211 Genève
4, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software (recorded programs) for
scientific use, in particular for data and image analysis
in the field of proteome analysis.
KL. 42:  Creation, design, development and updating of
scientific software; rental of scientific software.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.02, 472449

(111) Int. reg. nr.: 733648
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Staff and Line, Immeuble Horizon 10,
Allee de Bienvenue, F-93160 Noisy le Grand, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software, software packages, business software.
KL. 35:  Computer file management, management and
updating of computer data.
KL. 38:  Communication via computer terminals,
telecommunications, computer assisted transmission of
messages and images, message transmission,
telecommunication and electronic messaging services
via the global computer network.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.19, 99/824.271

(111) Int. reg. nr.: 733656
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Devices for monitoring and/or steering of tires
and/or vehicle ground links; devices for measuring the
working parameters of tires and/or vehicle ground links;
devices for using and/or processing parameters relating
to tires and/or vehicle ground links; detectors of
working parameters of tires and/or vehicle ground links.
KL. 12:  Vehicle ground links and their components,
namely: axles, suspensions, hubs, wheel carriers,
wheels, wheel rims, springs, shock absorbers, filtering
units of elastic materials; transmission and/or traction
and/or braking devices for motor vehicles.
KL. 37:  Technical assistance services (repairs) and/or
maintenance services relating to devices for monitoring
and/or steering of tires and/or vehicle ground links,
devices for measuring the working parameters of tires
and/or vehicle ground links, devices for using and/or
processing parameters relating to tires and/or vehicle
ground links, detectors of working parameters of tires
and/or vehicle ground links; technical assistance
services (repairs) and/or maintenance services relating
to vehicle ground links and their components, such as
axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel
rims, springs, shock absorbers, filtering units of elastic
materials, to transmission and/or traction and/or braking
devices for motor vehicles.
KL. 42:  Technical assistance services (technical
advice) and/or maintenance services (leveling or
updating) relating to devices for monitoring and/or
steering of tires and/or vehicle ground links, devices for
measuring the working parameters of tires and/or
vehicle ground links, devices for using and/or
processing parameters relating to tires and/or vehicle
ground links, detectors of working parameters of tires
and/or vehicle ground links; technical assistance
services (technical advice) and/or maintenance services
(leveling or updating) relating to vehicle ground links
and their components, such as axles, suspensions, hubs,
wheel carriers, wheels, wheel rims, springs, shock
absorbers, filtering units of elastic materials, to
transmission and/or traction and/or braking devices for
motor vehicles.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.09, 99812071



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.03.05 - nr 10

42

(111) Int. reg. nr.: 733659
(151) Int. reg. dato: 2000.02.14

(540)

ACTANT
(730) Innehaver: Actant AG, Poststrasse 30, CH-6300
Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software for transactions via electronic
networks; software for the purpose of communication
via electronic networks; software for the organisation of
games via electronic networks; software for banks,
transactions relating to paper securities, asset managers,
brokers, insurance agencies, real estate managers,
auction companies, stock markets and pari-mutuel
betting offices, for computer assisted automation of
operations in the field of quotation and trade.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 734142
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

DERMQUEST
(730) Innehaver: Galderma SA, CH-6330 Cham, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  On-line medical information services; leasing
of access to a database; printing of advertising material.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.31, 472333

(111) Int. reg. nr.: 734146
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

(730) Innehaver: Coutel’innov, Thiers, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Hand-held and hand-operated tools and
implements; non-electrical cutlery; forks and spoons
other than for fishing and for medicines; side arms;
razors.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.17, 99 829 828

(111) Int. reg. nr.: 734149
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

AKROBAT
(730) Innehaver: Metsä Tissue OYj, Revontulentie 8C,
SF-02100 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Soft paper and soft paper products.
KL. 21:  Holders, containers and dispensers for kitchen
rolls, toilet paper, napkins, towels; articles for cleaning
purposes, among which holders, containers and
dispensers for soap; cloths and rags for cleaning and rag
material of paper and non-woven material.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.10.01, 99-6985
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(111) Int. reg. nr.: 735351
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: George Wallace McDonald, Mon
Cachet Rue de la Cache Guernsey, Channel Islands, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, card; articles of card and of cardboard;
printed matter; computer output material; stationery;
adhesive materials, photographs; graphic reproductions
and copies; cards; articles in the nature of cards; folded
sheet articles; packaging materials; office requisites;
instructional and teaching materials; labels; sheet
material in the nature of paper; racks, holders and
containers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735688
(151) Int. reg. dato: 2000.05.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Maple Leaf Rassau GmbH, 5,
Teilfeld, D-20459 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Grilled, marinated, cooked and frozen meat,
poultry and game.
KL. 30:  Sauces (seasonings); spices.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.19, 399 72 735.3/29
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(111) Int. reg. nr.: 737419
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

SCHINDLER
HOMEMOBIL

(730) Innehaver: Schindler Aufzüge AG, 13,
Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts and goods lifts.
KL. 37:  Assembly, maintenance and repair of lifts and
goods lifts.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.25, 474028

(111) Int. reg. nr.: 737427
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

OFTALAR
(730) Innehaver: Alcon Universal Ltd, Bösch 69, CH-
6331 Hünenberg, CH

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

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.06, 473915

(111) Int. reg. nr.: 737430
(151) Int. reg. dato: 1999.12.28

(540)

(730) Innehaver: Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co,
20, Teplitzer Strasse, D-84478 Waldkraiburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for industrial, agricultural, gardening
or forestry applications, particularly made with gum;
liquid gum.
KL. 12:  Vehicle tyres; vulcanized strips, fittings made
of elastic gum for vehicles, rubber tubing for vehicles.
KL. 17:  Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
parts made of mica, also semi-finished products,
included in this class; semi-finished plastic goods;
sealing, packing and insulating materials; sheets, plates,
sections and pellets made of mixtures of non-vulcanized
gum (semi-finished products); rubberized products in
the form of plates, sheets, strips (semi-finished
products), particularly for the manufacture of vehicle
tyres; vulcanized semi-finished products made of elastic
gum in the form of plates, sections, sheets and pellets;
vulcanized strips; vulcanized fittings made of elastic
gum, namely elastic cylinder fittings, sealing sections,
sealing ledges; sealing and insulating coatings for
machines; thermoplastic elastomers (tpe), rubber
compounds, elastomer materials, particularly
thermoplastic elastomer materials; complete kits or
parts for level crossings, particularly plates, fittings, rail
sides, tie plates and belts for rails (semi-finished
products); pipes (nonmetallic).
KL. 19:  Casting moulds and dies made of gum or
similar materials for the manufacture of moulded units,
particularly moulded units made of concrete; rods,
beams and plates made of gum or similar materials used
in road construction.
KL. 20:  Soft beds, mattresses.
KL. 27:  Rugs, ceiling, wall and floor coverings as well
as mats, particularly made of elastic gum (included in
this class); rugs, ceiling, wall and floor coverings made
of elastomer; stable, horse and container fittings for
animal transport, made of gum and made of plastic
materials, particularly for dairy animals, stable mats;
duckboard fittings; protective mats for game spaces and
sports halls; protective mats for building sites, elastic
coatings for sports flooring, elastic coatings for sports
fields, for tennis courts and for gymnastics halls;
insulation mats made of similar materials to gum.
KL. 28:  Elastic sports, game and toy items (included in
this class).

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 532.3/17
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(111) Int. reg. nr.: 737435
(151) Int. reg. dato: 2000.04.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Beurer GmbH & Co, 216-218
Söflinger Strasse, D-89077 Ulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Hygrometers, thermometers, not for medical
purposes also in the form of lollipops or spoons,
bathroom scales.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; apparatus for face, body and
foot massage, whirlpool massage appliances, inhalators,
heart-beat measuring apparatus, fertility testing
appliances, blood testing apparatus, appliances for
measuring sugar levels in blood, devices for measuring
blood pressure, acoustic apparatus for persons who are
hard of hearing, infrared lamps for medical use,
electrical heating apparatus and electrothermal
apparatus for medical use, electrically-heated cushions
for medical use, as well as electric blankets for medical
use, dummies, also for administering medicines, clinical
thermometers, also in the form of lollipops or spoons.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary installations; bathtubs for spa
baths, infrared lamps, bedwarmers, electrically-heated
cushions and heated blankets for non-medical purposes,
footwarmers, footmuffs, electrically heated, heaters for
car seats, ventilator fans, air conditioning apparatus,
appliances for dehumidifying and humidifying air,
apparatus for air purification and conditioning by
mechanical and/or electrostatic filtration and/or by
evaporation using ultrasound, filtering mats as parts of
the above appliances, ventilation apparatus, air
conditioning apparatus, air conditioning installations
consisting of compressors and heat exchangers.
KL. 21:  Toothbrushes, electric toothbrushes, oral
irrigators, also in combination as dental care sets.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.15, 399 71 537.1/10

(111) Int. reg. nr.: 737440
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

KOX DESIGN
(730) Innehaver: B Plus SA, 67 Bld du General Martial
Valin, F-75015 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Timepieces, watches.
KL. 18:  Luggage, travel bags, handbags.
KL. 25:  Clothing.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.14, 99 812 111

(111) Int. reg. nr.: 737445
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: S.A.T. No AL0014 Costa de Almeria
Hortofruticola, Ctra. de la Mojonera, Km. 3, 04740
Roquetas de Mar (Almeria), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; animal feed, malt.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.12.14, 2.276.794
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(111) Int. reg. nr.: 737541
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

RENOLIT
(730) Innehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D-
67547 Worms, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Foils made of plastic for use in packaging.
KL. 17:  Foils made of plastic.
KL. 19:  Foils made of plastic for use in construction.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737555
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10

(540)

PONTOS
(730) Innehaver: Hansgrohe AG, 9, Auestrasse, D-
77761 Schiltach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Bacteriological cultures.
KL. 6:  Metal waterpipes and waterlines, flexible pipes
mainly made of metal, metallic construction materials
(not included in other classes).
KL. 7:  Pumps, heat pumps, circulating pumps, pumps
for sanitary applications, current generators, wind-
driven installations.
KL. 9:  Controls for sanitary appliances; photovoltaic
systems; controlling engineering appliances and
instruments for sanitary appliances.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; water heating
installations, water tanks for sanitary applications, heat
accumulators, solar installations, solar collectors; water
treatment installations, water purification installations;
water treatment and grey water purification instruments
and appliances, disinfecting equipment, filter stations,
filters, ultraviolet light treatment appliances (not for
medical purposes); metal water valves and fittings, heat
pumps, electric heat accumulators and water tanks.
KL. 17:  Flexible pipes mainly nonmetallic, joint
packings, insulating materials.
KL. 19:  Nonmetallic waterpipes and waterlines;
nonmetallic construction materials.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.06, 399 54 629.4/11

(111) Int. reg. nr.: 737557
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

MAWA
(730) Innehaver: MAWA Film- und Medien
Verlagsgesellschaft mbH, August-Bebel-Strasse, 79, D-
14482 Potsdam, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, prerecorded
video, sound and video/sound recording carriers, in
particular recording disks, compact discs, digital
versatile discs, recording tapes, audiovisual cassettes
and films; computer software, in particular for online,
interactive, CD-ROM and multimedia applications
(included in this class); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, fire-extinguishing apparatus.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 15:  Musical instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); 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.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials (included in this class); animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, in particular
headbands, sweatbands, wristbands, swimsuits, boxer
shorts, underwear, earmuffs, gloves, training pants, hats,
jackets, mittens, nightshirts, pyjamas, trousers, scarves,
shirts, shorts, sweatpants, sweatshirts, sweatshorts,
sweatsuits, pullovers, sweaters, T-shirts, tank-tops, tops.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for
Christmas trees.
KL. 35:  Advertising; in particular radio, TV and
cinema advertising and advertising services; business
management; business administration; office functions.
KL. 36:  Leasing of studios including furnishing,
apparatus and devices for the production of music,
films, radio and TV programs.
KL. 38:  Telecommunications, including online, on-
demand and other electronic media services.
KL. 39:  Transport, packaging and storage of goods;
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travel arrangement.
KL. 41:  Education; providing of training;
entertainment, in particular film, radio and TV
productions; education and entertainment in the form of
electronic information and interactive online services;
running of studios for the production of music, films,
radio and TV programs; leisure and pleasure events;
theater, music and musical performances; music
publishing services; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research; computer programming.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.12, 399 63 267.0/41

(111) Int. reg. nr.: 737564
(151) Int. reg. dato: 2000.02.21

(540)

(730) Innehaver: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, S-
171 27 Solna, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, computer hardware, computer
software, office machines, with the exception of
typewriters.
KL. 35:  Advertising; business management.
KL. 37:  Installation, repair and maintenance of
computers and office machines.
KL. 38:  Data communication services.
KL. 42:  Computer programming and computer
consultancy services, leasing access to computer data
bases, installation and updating of computer software.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737569
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

NETEMBASSY
(730) Innehaver: Alexandre Khadra, 22,
Westermühlstrasse, D-80469 München, DE og Axel
Müller, 11, Holzstrasse, D-80469 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Hosting of data regarding products and
services via the Internet, intranet, extranet and/or other
future forms of electronic commerce; hosting of data
regarding products and services in printed media and by
publication of printed material; arrangement of
commercial transactions for third parties, in particular
of contracts for the purchase and sale of goods and the
provision of services in particular via the Internet,
intranet, extranet and/or other future forms of electronic
commerce.
KL. 38:  Dissemination of data regarding products and
services via the Internet, intranet, extranet and/or other
future forms of electronic commerce; dissemination of
text, images and other content via the Internet, intranet
and/or extranet.
KL. 41:  Dissemination of data regarding products and
services in printed media and by publication of printed
material; production and composition of text, images
and other content; production and composition of text,
images and other content and dissemination of such
content in printed media and by publication of printed
material.
KL. 42:  Development, adaption and configuration of
software and related computer consultancy; consultancy
in connection with the production and composition of
text, images and other content and consultancy
regarding dissemination of such content via the Internet,
intranet, extranet, in printed media and by publication of
printed material; operation of and consultancy regarding
the operation of electronic data processing systems in
connection with computer networks (Internet, intranet
and/or extranet).

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.02, 399 53 955.7/35
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(111) Int. reg. nr.: 737575
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

TIPOS-PLUS
(730) Innehaver: Deutsche Doka Schalungstechnik
GmbH, 35, Frauenstrasse, D-82216 Maisach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing programs, included in this
class, namely data processing programs for planning,
administration and use of shuttering, scaffolding and
framework systems for concrete construction.
KL. 16:  Handbooks, program documentations,
instruction manuals for operation and use and other
written material accompanying data programs of the
abovementioned type.
KL. 41:  Training with respect to the application of data
processing programs of the abovementioned type.
KL. 42:  Development, installation and maintenance of
data processing programs of the abovementioned type
for third parties; technical consulting with respect to the
application of data processing programs of the
abovementioned type.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737583
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

MONDECA
(730) Innehaver: Mondeca SarL, 72, rue Lauriston, F-
75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media; magnetic
or optical data media; data storing devices such as disks,
floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; compact disks (audio and video);
video cameras; videotapes; smart cards or integrated
circuit cards; magnetic cards; transmitters
(telecommunication); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculators; exposed films; data-processing equipment;
computers; computer peripheral devices; reading
devices for data processing; optical readers; software
(recorded programs); floppy disks; computerised
personal organisers; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges;
telecommunication apparatus.
KL. 42:  Computer programming; software
development and updating; rental of computers and of
computer software; leasing access time to a computer
database; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; technical design, development and
management of computer or telecommunication
networks; creation (design) of sites designed for the
global telecommunication network known as internet;
consulting in computers and computing; correspondence
services; providing of food and drink in restaurants;
scientific and industrial research; technical project
studies; engineering work (surveys); non-business
professional consulting.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.14, 00 3 001 478



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.03.05 - nr 10

49

(111) Int. reg. nr.: 737586
(151) Int. reg. dato: 2000.05.09

(540)

EASY MATE
(730) Innehaver: Packard Bell NEC Europe BV, 279,
Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes (software);
computers, including notebooks; peripheral equipment
for computers and computer programmes; data
processing apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images;
magnetic data carriers media and phonograph records;
diskettes; read-only-memory compact discs and digital
video discs.
KL. 16:  Printed matter, magazines, instructional
teaching material (except apparatus) concerning
computer programming, computer software, computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, such as training,
helpdesk services, maintenance and providing
information.
KL. 35:  Advertising, including advertising agencies;
commercial affairs, such as business management and
organization consultancy; business appraisals;
professional business consultancy and business
information; dissemination of promotional items, such
as leaflets, brochures, printed matter and samples;
organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; statistical information;
bookkeeping; business inquiries; marketing and market
research and analysis; opinion polling; business
management and organisation consultancy; rental of
business machines; computerized file management;
intermediary services in the sales, via Internet, of the
products mentioned in classes 9 and 16, business
consultancy with respect to aforesaid services.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers, telecommunication apparatus and
installations; information on the subject of all
aforementioned services.
KL. 38:  Telecommunication, communication through
computer terminals; interactive communication via
computer networks (Internet), cable network or other
means of data transfer; telecommunication network
access services (Internet); computer aided transmission
of messages and images; electronic mail services; rental
of telecommunication equipment; information on the
subject of all aforementioned services.
KL. 42:  Computer programming; consultancy in the
field of computer programming and computer science;
providing electronic access to databases, programming
for electronic data processing; updating of computer
programmes; recovery of computer data; professional
technical consultancy; professional consultancy (non-
business); rental of computer software; rental of data
processing equipment and computers; design and
development of software for the benefit of Internet and
Intranet applications; consultancy on the subject of

installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.09, 662007
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(111) Int. reg. nr.: 737592
(151) Int. reg. dato: 2000.05.09

(540)

EASY LITE
(730) Innehaver: Packard Bell NEC Europe BV, 279,
Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes (software);
computers, including notebooks; peripheral equipment
for computers and computer programmes; data
processing apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images;
magnetic data carriers media and phonograph records;
diskettes; read-only-memory compact discs and digital
video discs.
KL. 16:  Printed matter, magazines, instructional
teaching material (except apparatus) concerning
computer programming, computer software, computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, such as training,
helpdesk services, maintenance and providing
information.
KL. 35:  Advertising, including advertising agencies;
commercial affairs, such as business management and
organization consultancy; business appraisals;
professional business consultancy and business
information; dissemination of promotional items, such
as leaflets, brochures, printed matter and samples;
organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; statistical information;
bookkeeping; business inquiries; marketing and market
research and analysis; opinion polling; business
management and organisation consultancy; rental of
business machines; computerized file management;
intermediary services in the sales, via Internet, of the
products mentioned in classes 9 and 16, business
consultancy with respect to aforesaid services.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers, telecommunication apparatus and
installations; information on the subject of all
aforementioned services.
KL. 38:  Telecommunication, communication through
computer terminals; interactive communication via
computer networks (Internet), cable network or other
means of data transfer; telecommunication network
access services (Internet); computer aided transmission
of messages and images; electronic mail services; rental
of telecommunication equipment; information on the
subject of all aforementioned services.
KL. 42:  Computer programming; consultancy in the
field of computer programming and computer science;
providing electronic access to databases, programming
for electronic data processing; updating of computer
programmes; recovery of computer data; professional
technical consultancy; professional consultancy (non-
business); rental of computer software; rental of data
processing equipment and computers; design and
development of software for the benefit of Internet and
Intranet applications; consultancy on the subject of
installation, maintenance and repair of computers,

telecommunication apparatus and installations.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.09, 662006

(111) Int. reg. nr.: 737600
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

(730) Innehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D-
67547 Worms, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Foils made of plastic for use in packaging.
KL. 17:  Foils made of plastic.
KL. 19:  Foils made of plastic for use in construction.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 737607
(151) Int. reg. dato: 2000.06.29

(540)

PHARMOLOGY.COM
(730) Innehaver: Alliance UniChem plc, Unichem
House Cox Lane, Chessington Surrey KT9 1SN,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use; plasters, materials for dressings; disinfectants.
KL. 35:  Advertising and promotion services and
information services related thereto; business
information services; all provided on-line from a
computer database or the Internet; compilation of
directories for publishing on the Internet; provision of
space on web sites for advertising goods and services;
business administration services for the processing of
sales made on the Internet.
KL. 39:  Storage, packaging and transportation of
goods.
KL. 42:  Information and advisory services related to
medical care, medicines and pharmaceuticals; medical
and pharmaceutical information provided on-line from a
computer database or from the Internet; leasing of
access times to a computer database; installation and
maintenance of computer software.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.05.17, 2232908

(111) Int. reg. nr.: 738540
(151) Int. reg. dato: 2000.02.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Siemens Business Services GmbH &
Co OHG, Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical, electrotechnical and electronic
appliances and devices (included in this class);
electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and
electronic telecommunication equipment.
KL. 36:  Leasing of data processing and
telecommunication systems, products and facilities.
KL. 37:  Installation, maintenance, technical
supervision/monitoring and repair of data processing
equipment, telecommunication networks and other
telecommunication products and facilities.
KL. 38:  Operation of telecommunication systems and
telecommunication networks; electronic services, in
particular collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data, information, images, video and
audio sequences, provision and communication of
information stored on a database, in particular also by
means of interactively communicating computer
systems.
KL. 41:  Training in the fields of data systems
technology and communications engineering, including
data processing (hardware and software).
KL. 42:  Consultancy in the setting up and operation of
data processing systems, of databases and of
telecommunication networks, planning, development
and setting up of telecommunication and information
processing services and facilities, of telecommunication
networks and pertinent tools; planning, consultancy,
testing and technical supervision/monitoring in the
fields of systems and product integration for
telecommunication networks and of data processing;
development, generation and renting of data-processing
programs; operation of data processing systems and
databases.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.01, 399 60 895.8/42
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 28712

(730) Innehaver: Hydro Oleochemicals AS, Postboks
2051, 3201 Sandefjord, NO

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

(111) Reg.nr.: 40028

(730) Innehaver: Carreras Ltd, 15 Hill Street, London
W1, GB

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

(111) Reg.nr.: 63779

(730) Innehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängvägen
27, S-561 51 Huskvarna, SE

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

(111) Reg.nr.: 64400

(730) Innehaver: Thomas French & Sons Ltd,
Manchester, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 66159

(730) Innehaver: Ulstein Holding ASA, Hagavik, NO

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 80944

(730) Innehaver: Rothmans of Pall Mall Ltd,
Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 81063

(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121-2490, US

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

(111) Reg.nr.: 81434

(730) Innehaver: Baby Relax SA, 71, rte du Bois Belin,
F-64600 Anglet, FR

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

(111) Reg.nr.: 86841

(730) Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, 3
quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel, CH

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

(111) Reg.nr.: 89856

(730) Innehaver: Raytheon Marine GmbH, Zeyestr.16-
24, D-24106 Kiel, DE

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

(111) Reg.nr.: 90020

(730) Innehaver: Raytheon Marine GmbH, Zeyestr.16-
24, D-24106 Kiel, DE

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

(111) Reg.nr.: 93056

(730) Innehaver: Alain Antoine Meilland og Michèle
Francoise Paule Meilland, Cap d’Antibes, Alpes
Maritimes, FR

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 95889

(730) Innehaver: Continental Gislaved Däck AB, S-332
81 Gislaved, SE

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

(111) Reg.nr.: 107656

(730) Innehaver: Interpool Ltd (a corporation of
Barbados), 633 Third Avenue, New York, NY, US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 107911

(730) Innehaver: Stryker Trauma SA, 5, chemin des
Aulx, CH-1228 Plan-les-Quates, CH

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

(111) Reg.nr.: 115597

(730) Innehaver: Ortic AB, Tunavägen 290, S-781 73
Borlänge, SE

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

(111) Reg.nr.: 122241

(730) Innehaver: Invito Shoe AB, Öregrundsgatan 3, S-
115 59 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 122541

(730) Innehaver: Tallgrass Technologies AS, Postboks
215, 1473 Skårer

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

(111) Reg.nr.: 123253

(730) Innehaver: DnB ASA, Postboks 1171 Sentrum,
0107 Oslo

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

(111) Reg.nr.: 123450

(730) Innehaver: Jean-Hubert Delon, 39, rue
Charpentier, F-33200 Bordeaux, FR og Geneviève
d’Alton, 23, rue Nicolas Beaujon, F-33000 Bordeaux

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

(111) Reg.nr.: 133883

(730) Innehaver: Consilium AB, Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 142226

(730) Innehaver: Refratechnik Holding GmbH &
Co.KG, Adalperostrasse 82, D-85737 Ismaning, DE

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

(111) Reg.nr.: 143173

(730) Innehaver: Ferretti SpA, Cattolica, IT

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

(111) Reg.nr.: 143329

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 144000

(730) Innehaver: Alcatel Microelectronics NV,
Westerring 15, B-9700 Oudenaarde, BE

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

(111) Reg.nr.: 144133

(730) Innehaver: Connolly Leather Ltd, London, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks
449 Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 144323

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 145075

(730) Innehaver: Keytouch AS, Postboks 93, 3191
Horten, NO

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

(111) Reg.nr.: 148538

(730) Innehaver: Heineken España SA, Avenida de
Andalucia No 1,, Sevilla, ES

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

(111) Reg.nr.: 151883

(730) Innehaver: Parfums van Cleef & Arpels SA, 20/
26 Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 153784

(730) Innehaver: Parfums van Cleef & Arpels SA, 20/
26 Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 156960

(730) Innehaver: Raytheon Marine GmbH, Zeyestr.16-
24, D-24106 Kiel, DE

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

(111) Reg.nr.: 161159

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 161160

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 162940

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 164410

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 165842

(730) Innehaver: Raytheon Marine GmbH, Zeyestr.16-
24, D-24106 Kiel, DE

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

(111) Reg.nr.: 167136

(730) Innehaver: Rinaldi Structal SA, FR-68004
Colmar, FR

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

(111) Reg.nr.: 167405

(730) Innehaver: Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstrasse 4, D-56579
Rengsdorf, DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 168736

(730) Innehaver: Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstrasse 4, D-56579
Rengsdorf, DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 168990

(730) Innehaver: Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstrasse 4, D-56579
Rengsdorf, DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 170499

(730) Innehaver: Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstrasse 4, D-56579
Rengsdorf, DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 173172

(730) Innehaver: Kahls Kaffe AB, Västra Frölunda, SE

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

(111) Reg.nr.: 173217

(730) Innehaver: Stryker Leibinger GmbH & Co KG,
Freiburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 176285

(730) Innehaver: Stryker Leibinger GmbH & Co KG,
Freiburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 180291

(730) Innehaver: Aarbakke AS, Postboks 108,
4341Bryne, NO

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

(111) Reg.nr.: 180485

(730) Innehaver: Heineken España SA, Avenida de
Andalucia No 1,, Sevilla, ES

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

(111) Reg.nr.: 181215

(730) Innehaver: Oetker BV, Stationsweg 73A, NL-
6711 PL Ede, NL

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 186958

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 187204

(730) Innehaver: Pans & Company International SL,
Aribau 185, 08021 Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 192406

(730) Innehaver: Ole Erichsen, Vollabakken 16F, 7030
Trondheim, NO

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

(111) Reg.nr.: 196941

(730) Innehaver: Miwana AB, Box 840, SE-982 28
Gällivare, SE

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

(111) Reg.nr.: 199609

(730) Innehaver: Welfide Corp, 6-9, Hiranomachi 2-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

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

(111) Reg.nr.: 199610

(730) Innehaver: Welfide Corp, 6-9, Hiranomachi 2-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 199904

(730) Innehaver: Aarbakke AS, Postboks 108, 4349
Bryne, NO

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

(111) Reg.nr.: 200223

(730) Innehaver: Aarbakke AS, Postboks 108, 4349
Bryne, NO

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

(111) Reg.nr.: 200417

(730) Innehaver: Aarbakke AS, Postboks 108, 4349
Bryne, NO

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

(111) Reg.nr.: 201869

(730) Innehaver: Ge Lunar Corp, Madison, WI 53713,
US

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

(111) Reg.nr.: 205118

(730) Innehaver: Myqube SA, Montagne du Parc,4, B-
1000 Bruxelles, BEGianluca Braggiotti, Via Ponte
Vetero 10, Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 205391

(730) Innehaver: Troll Company AS, Finnhaugveien
28, 0751 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Troll Company AS,
Finnhaugveien 28, 0751 Oslo

(111) Reg.nr.: 205392

(730) Innehaver: Troll Company AS, Finnhaugveien
28, 0751 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Troll Company AS,
Finnhaugveien 28, 0751 Oslo
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 31671

(730) Innehaver: Norsk Hydro AS, Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Vegetabilske og animalske råmaterialer;
kjemiske produkter for industri og landbruk, i form av
gjødselslag, natronsalpeter, kalksalpeter,
kalkammonsalpeter, dolomittammonsalpeter,
ammoniumsulfat, fullgjødsel, hagegjødsel,
blomstergjødsel, kalkningsmidler, dolomittmel, råfosfat,
superfosfat, tomasfosfat, dikalsiumfosfat og annen
fosforsyregjødsel, kaligjødsel, torvgjødsel; syrer og
syreblandinger for nedlegging av fôr i silo, i form av
A.I.V.-væske, maursyre, saltsyre, svovelsyre,
fosforsyre; tekniske kvelstoffprodukter, i form av
ammoniakk, salpetersyre, ammoniumnitrat,
ammoniumsulfat, ammoniumbikarbonat
(hjortetakksalt), natronsalpeter, natriumnitritt;
natriumsalter, i form av kalsinert soda, krystallsoda,
natriumbikarbonat, natriumklorid; gasser, i form av
vannstoff, surstoff, kvelstoff, lystgass, argon, helium,
neon, krypton, xenon, blandinger av edelgasser;
deuterium og deuteriumforbindelser; kullsyreis, flytende
kullsyre; impregneringsmidler, brønnsalter, kjemiske
produkter for laboratorieøyemed, ildslukningsmidler,
konserveringsmidler, gummi, cellulose; harpiks,
klebemidler, appreturmidler.
KL. 2:  Fernisser, lakk, fargestoffer, farger;
rustbeskyttelsesmidler.
KL. 3:  Slipe- og polermidler.
KL. 4:  Flytende og gassformige brennmaterialer, voks,
oljer, fett.
KL. 5:  Legemidler og farmasøytiske preparater;
kjemiske produkter for medisinsk bruk, dyr- og
planteutryddelsesmidler, desinfeksjonsmidler,
luftrensemidler, forbindingsmateriell.
KL. 6:  Mineralske råmaterialer, metaller og
metallegeringer i form av smeltestykker, skinner, plater,
stenger, tråd og bånd, ringer, rør; bladmetall.
KL. 7:  Maskiner, verktøy og redskaper; maskiner for
valsing og trekning av metaller, heiser, kraner, samt
andre løfteverktøy og løfteapparater, verktøymaskiner,
apparater og redskaper for gruvedrift, støperimaskiner,
dampkjeler, gengassaggregat, filtreringsapparater,
maskiner for trekning og valsing av metaller, elektriske
kraner, heiser og andre løfteverktøy og løfteapparater,
motorer, verktøymaskiner, generatorer, støperimaskiner,
landbruksmaskiner og landbruksredskaper.
KL. 9:  Vitenskapelige, optiske instrumenter, apparater
og redskaper; smelteovner, akkumulatorer og
transformatorer.
KL. 10:  Medisinske instrumenter, apparater og
redskaper.
KL. 11:  Gassgeneratorer, gassakkumulatorer,
gassrensningsapparater.

KL. 13:  Eksplosiver, ammunisjon, fyrverkerisaker.
KL. 17:  Kautsjuk og guttaperkavarer.
KL. 22:  Sekker.
KL. 29:  Næringsmidler for mennesker, spiselige oljer
og fettarter.
KL. 31:  Næringsmidler for dyr, korn, frø, mel.

(111) Reg.nr.: 64400

(730) Innehaver: Thomas French & Sons Ltd,
Manchester, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Opphengnings- og rynkebånd for gardiner,
smale vevnader, bånd.

(111) Reg.nr.: 64959

(730) Innehaver: The Dow Chemical Co, Midland, MI,
US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser),
boblet plastark for emballasje og innpakning; plastfilm
for emballasje; klebende plastfilm til
innpakningsformål.
KL. 17: Syntetiske harpikser, polymerer og plast som
halvfabrikata; syntetiske harpikser og polymerer og
plast som halvfabrikata i form av folie, plater, ark,
blokker og stenger; syntetiske ekspanderbare eller
ekspanderte harpikser, polymerer eller plast som
halvfabrikata; fleksible rør av plast; plast i ekstrudert
form til bruk i fabrikasjon; plastfolier og -film, ikke for
emballasje; skumplast i blokker; fiber av plast, ikke for
tekstile formål; polstringsmaterialer og
pakningsmaterialer av syntetiske harpikser, plast og
polymerer, polstringsmaterialer av syntetiske harpikser,
plast og polymerer for termisk isolasjon; syntetiske
harpikser, plast og polymerer for termisk isolasjon;
syntetiske harpikser, plast og polymerer til bruk som
flyte- og flottørmaterialer i livredningsbelter og -vester,
i bøyer, dokker, flåter, båter og i nautisk materiell.
KL. 19:  Bygnings- og konstruksjonsmaterialer av plast,
polymerer og harpikser; plastbjelker.
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(111) Reg.nr.: 145119

(730) Innehaver: Hansa Borg Bryggerier ASA,
Postboks 24, 5257 Kokstad, NO

(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.
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