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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.: 206837 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200004889 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

(730) Innehaver: Multitude Inc, 601 Gateway
Boulevard, Suite 1050, South San Francisco, CA 94080,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software for sending og mottakelse av
lyd og/eller tekst data over nettverk.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig
tilveiebringelse av lyd og/eller tekst, data
overføringstjenester for andre.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.01, 75/837459

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206894 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 19970844 (220) Inn dato: 1997.01.30

(540)

TELEFONMØTE 119
(730) Innehaver: Telenor Media AS, Postboks 403
Skøyen, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon, telefontjenester, herunder
oppsetting av telefonsamtaler med flere
telefonabonnenter samtidig.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206895 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 19972455 (220) Inn dato: 1997.03.25

(540)

(730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc,
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; bindemidler (klebemidler) til industrielle
formål; kaustisk soda for industrielt bruk;
konserveringsmidler for murstein, sement, betong og
murverk [unntatt malinger og oljer]; alkohol for
industriell bruk; ubearbeidet syntetisk harpiks; syntetiske
polymerer for industriell, farmasøytisk og medisinsk
bruk; ubearbeidet plast; gjødsel for jord; garvemidler;
ildslukningsmidler.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; syntetiske, organiske og
uorganiske fargestoffer; beisemidler;
appreturfargestoffer; fargeoppløsninger;
beskyttelsesmidler for metaller; ubearbeidet naturlig
harpiks; metallfolier og metallpulver for belegging av
materialer.
KL. 3: Kosmetikk, såper, parfymer, blekemidler; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
eteriske oljer.
KL. 4: Brensel, bensin, petroleum [ubearbeidet eller
raffinert], tilsetninger [ikke kjemisk] for drivstoffer;
parafin; belysningsmidler; oljer og fett til industrielle
formål; smøremidler.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler for tekstiler.
KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske, elektriske,
elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for
veiing, måling og signalering; datamaskiner,
datamaskinutstyr, innregistrerte dataprogrammer;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; databehandlingsutstyr og -instrumenter; fjernsyns-
, video- og audio-apparater og instrumenter; plater, bånd
og cd-rom-produkter som bærer data og informasjon;
instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir og papp; trykksaker,
bokbindingsmaterialer, innpakningsmaterialer; bøker,
publikasjoner, tidsskrifter, løpesedler, aviser, artikler til
bruk for kunstnere, pensler; skriveredskaper,
skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og
papirvarer, klebemidler for papirvarer, modellermasse,

fotografier.
KL. 17: Isolasjonsmateriale; ekstrudert plast som
halvfabrikata; plastlaminater; tetningsmasse; kunstig og
syntetisk harpiks som halvfabrikata; kautsjuk, gummi,
glimmer; bøyelige rør.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner; kofferter og reisevesker,
sportsbager, bager, kasser og bokser av lær eller kunstlær,
reisevesker, dokumentmapper, lommebøker,
portemonéer, kredittkortholdere; paraplyer og parasoller.
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
polstringsmateriale; ubearbeidet tekstilfibermateriale.
KL. 24: Tekstiler og tekstilmetervarer; laken, putevar,
dyner og dynetrekk, tepper, forheng, håndklær,
ansiktskluter, husholdningslintøy, sengetøy, sengetepper,
vatterte sengetepper; dekketøy, bordduker, bordbrikker,
møbelstoffer, gardiner, veggtapeter, soveposer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Forretningsrådgivning, -evaluering, -ledelse og -
administrasjon, faglige konsultasjoner vedrørende
forretninger; etterforskning for forretninger,
forretningsinformasjoner, bistand ved forretninger,
forretningsundersøkelser; administrasjon av data-arkiver
og databaser; reklame-, markedsførings- og
salgsfremmende tjenester; organisering og ledelse av
varemesser og utstillinger.
KL. 36: Finansieringstjenester, forsikringsvirksomhet;
eiendomstjenester; investeringstjenester.
KL. 37: Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet,
vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Kommunikasjons- og
telekommunikasjonsvirksomhet,
dataoverføringsvirksomhet, telefon-tjenester;
kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk
postoverføring, elektronisk handelsformidling;
fjernsynssendinger, satellittkringkasting,
kabelkringkasting.
KL. 39: Lagring, distribusjon og transport av varer;
lagring, levering og fremsendelse av gods; fylling av
kjemikalier; reisebyråvirksomhet; levering og
distribusjon av energi.
KL. 40: Behandling av materialer og andre stoffer;
appretering og/eller farging av tekstiler, vevnader og
klær; avfallsbehandling, resirkulasjon av avfall og skrot.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
sponsorvirksomhet, underholdningsvirksomhet;
seminarer; organisering og ledelse av messer, utstillinger,
konferanser, seminarer og konkurranser.
KL. 42: Datamaskintjenester; dataprogramtjenester;
konsulenttjenester vedrørende kjemikalier;
konsulenttjenester, rådgivning, testing, forskning,
tekniske og vitenskapelige tjenester samt formgivning
vedrørende industri, ingeniørvirksomhet, oljevirksomhet,
kjemikalier, geologiske undersøkelser og utnyttelse;
juridiske tjenester; produktutvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.12 - nr 11

5

(111) Reg.nr.: 206896 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 19975552 (220) Inn dato: 1997.07.09

(540)

CLEO
(730) Innehaver: Canal+ SA, 85/89, quai André Citroën,
F-75711 Paris Cedex 15, FR

(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 og livredning; apparater og
instrumenter for undervisning; apparater og instrumenter
for elektriske hovedledninger; apparater og instrumenter
for distribusjon, overføring, akkumulering, regulering
eller kontroll av elektrisk strøm og strømstyrke; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse, lagring,
kryptering, dekryptering, overføringer, behandling av lyd
og bilder; audiovisuelle apparater og instrumenter;
telekommunikasjons- og telematikkapparater og -
instrumenter, televisjonsapparater, opptaksapparater for
bånd og videobånd, radioapparater, projektorer,
bilradioer, antenner, parabolantenner, høyttalere,
forsterkere, hi-fi-innretninger, datamaskiner, programvare
for datamaskiner (innregistrert på databærere), dekodere,
kodere, mikrofoner, filmer (eksponerte), videogrammer
og fonogrammer, magnetiske bånd, videobånd,
kompaktdisketter for lyd og bilder, optiske disketter,
magnetiske disketter, telefoner, magnetiske databærere
for opptak, magnetiske kort, fonografiske
opptaksmedium; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; satellitter for
vitenskapelig bruk og for telekommunikasjon;
tegnefilmer; brannslukningsapparater.
KL. 16: Bøker, dagbøker, magasiner, aviser, tidsskrifter
og kataloger.
KL. 25: Klær (unntatt underbekledning av tekstil for
damer, nemlig undertøy, nattøy, badedrakter,
strømpevarer, snørelivsvarer, nemlig korsetter,
hofteholdere og hofteformere for bekledningsformål;
strømpeholderbelter, snørelivstruser og -benklær,
dansebelter og bysteholdere); fottøy (unntatt ortopediske
sko); hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler
nemlig baller for lek og spill, ballonger for lek og spill,
biljardballer, -køer og -bord; skøytestøvler med skøyte,
boksehansker, fiskestenger, golfkøller, drager, mål og
skyteskiver, maskiner for fysikalske øvelser,
gymnastikkapparater, apparater for kroppsbygging,
brystkasseutvidere (gymnastikkapparat), manualer for
fysiske øvelser, paraglidere, isskøyter, rulleskøyter,
rullebrett, seilebrett, surfebrett, beskyttelsesstopping som
deler av sportsklær, racketer, ski, vannski, surfeski, bord
for innendørsfotball, bordtennisbord; juletrepynt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; leie av
annonseplass, diffusjon av annonse- og reklamemateriell,

forsendelse av annonse- og reklamemateriell, distribusjon
av annonse- og reklamemateriell, traktater, brosjyrer,
prospekter, trykksaker og prøver; formidling av
avisabonnementer (for tredjemann) samt formidling av
abonnementer på fjernsynsprogrammer, filmprogrammer
og musikkprogrammer; redigering av annonse- og
reklametekster; annonsering og reklamering på radio og
televisjon, bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; distribusjon av prospekter,
prøver; bistand ved konsultasjons-, informasjons- og
forretningsfordringer; reproduksjon av dokumenter;
arbeidsformidlingstjenester; arkivadministrasjon ved
hjelp av datamaskiner, innsamling av informasjon for
bruk i databaser; utleie av computeriserte arkiv;
organisering av utstillinger for kommersielt bruk og for
annonse- og reklamebruk.
KL. 38: Telekommunikasjon; presse- og
informasjonsbyråer; radiofonisamband, telegrafi,
telefonsamband, fjernsynssamband;
telematikkoverføringer; fjernskriving , fjernkopiering
(fax); meldingsoverføring, telegramoverføring;
fjernsynsutsendelse, kringkasting av radio- og
fjernsynsprogrammer, via kabel, ved hjelp av
videogrammer og fonogrammer, over radiolink, via
satellitter; utleie av apparater for sending av meldinger;
samband via computerterminaler; kringkasting.
KL. 41: Opplæring; undervisning; underholdning;
underholdning via radio eller fjernsyn; sportslige og
kulturelle aktiviteter, redigering av bøker og magasiner;
utleie av bøker; trening av dyr; showoppsetninger,
oppsetting og produksjon av fjernsyns- og
radioprogrammer, av fjernsynsunderholdning og av
rapporter og beretninger, debatter, videogrammer og av
fonogrammer; modelltjenester for kunstnere; utleie av
videogrammer og fonogrammer, av filmer, av
fonografiske opptak, av audioopptak, av videobånd, av
kinoprojektorer, av dekodere og kodere, av teaterkulisser
og -scenearrangementer samt deres deler; organisering av
konkurranser og leker for utdannelsesformål og som
underholdning; organisering eller arrangering/oppsetting
av kulisser og scenearrangementer for programmer,
utsendinger, debatter, rapporter og beretninger;
organisering og ledelse av diskusjoner, konferanser,
kongresser; organisering av utstillinger for kultur- og
utdannelsesformål; organisering og ledelse av
utstillingområder; plassreservering til forestillinger.
KL. 42: Rådgivning innen datamaskinområdet;
programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner;
kvalitetskontroll; interiørdekorering; industriell
tegneservice; grafisk kunsttegning; rådgivning for
immateriell eiendomsrett; filming på videobånd;
oppstilling av horoskoper; hotellreservasjon; restaurant
og bartjenester; informasjon om moter; fotografering,
fotografireportasjer; ekteskapsbyråer, klubber for
ekteskapelig kontaktformidling og møter mellom
mennesker; moteinformasjon og motedesigntjenester;
undersøkelse og utvikling av krypterings-, dekrypterings-
og kontrollsystemer for tilgang til fjernsynsprogrammer,
til kringkastingsprogrammer og til all overføring av
informasjon, herunder slike tjenester tilknyttet
frembringelse av informasjon om dekodere og omkodere;
tekniske normaliseringstjenester, nemlig utarbeidelse og
unnfangelse av telematikknormer og av
databehandlingsnormer; tegnertjenester i forbindelse med
tegnefilmer.
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(300) Prioritet:
FR, 1997.01.09, 97 658 563

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206897 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199803997 (220) Inn dato: 1998.05.08

(540)

NAVIGATING A NEW
WORLD

(730) Innehaver: CB Richard Ellis Inc, Los Angeles,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; tjenester vedrørende kapitalstyring;
banktjenester; obligasjons- og fondsmegling; forretninger
med og rådgivning vedrørende fast eiendom; investering
og utvikling av boligeiendom og forretningseiendom;
investeringer og porteføljeforvaltning vedrørende
boligeiendom og forretningseiendom; forskning,
oppkjøp, formuesforvaltning og disposisjonstjenester
vedrørende boligeiendom og forretningseiendom;
tjenester vedrørende drift og forvaltning av boligeiendom
og forretningseiendom.
KL. 37: Byggeledelse vedrørende boligeiendom og
forretningseiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206898 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199805273 (220) Inn dato: 1998.06.18

(540)

(730) Innehaver: Société Européenne des Satellites SA,
LU-6815 Betzdorf, LU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker vedrørende distribusjon av
fjernsynsprogrammer via satellitt;
fjernsynsprogramoversikter.
KL. 38: Satellittkommunikasjonsvirksomhet; overføring
og kringkasting av fjernsynsprogrammer via satellitt;
utleie av midler for overføring og kringkasting av
fjernsynsprogrammer via satellitt; informasjon om
telekommunikasjon on-line; informasjon om
satellittfjernsynskringkasting; telekommunikasjons-
informasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206899 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199809241 (220) Inn dato: 1998.10.14

(540)

(730) Innehaver: Archer Daniels Midland Co, Decatur,
IL 62526, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;
stabiliseringsmidler for glasurer, hvetestivelse, sitronsyre,
sodiumsitrat, kaliumsitrat, sorbitol, mannitol, melkesyre,
sodiumlaktat, kalium, laktat, kalsiumlaktat,
xanthangummi, lecitin og etylalkohol.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; lys og
veker; industrielle oljer for bruk i kjemikalier og i maling,
fremstilt fra bomullsfrø, solsikkefrø, soyabønner, linfrø,
mais, kimer og fisk.
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; tilsetningsstoffer til dyrefôr, vitaminer og
kosttilskudd, sitronsyre, sodiumsitrat, kaliumsitrat,
sorbitol, mannitol, melkesyre, sodiumlaktat, kaliumlaktat,
kalsium, kalsiumlaktat, xanthangummi, lecitin, blandede
tocofenoler, isolerte soyaproteiner,
soyaproteinkonsentrater, soya-isoflavoner, herunder
soyaproteinekstrakter for bruk som et kost- og
ernæringstilskudd eller som en ingrediens i kost- og
ernæringstilskudd, E-vitaminer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter,
herunder ferdige forretter, teksturerte vegetabilske
proteiner brukt som et substitutt for kjøtt, ost, fisk og
fjærkre; matoljer fremstilt fra bomullsfrø; spiselige
solsikkefrø; bearbeidede soyabønner; spiselige fiskeoljer;
spiselige linfrø; halvfabrikkerte oljer for bruk av andre
produsenter, tørrede rosiner, tørret lønn, tørret frukt,
monoglyserider, raffinerte vegetabilske oljer
(soyabønner, mais, canola, solsikke, peanøtter,
spesialfremstilt), isolerte soyaproteiner, teksturert
vegetabilsk protein, soyabaserte melkeerstatninger.
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; hovednæringsmidler, fremstilt hvete,
maismel, maissøtningsstoffer, deigkondisjoneringsmidler,
hevningsmidler, stabiliseringsmidler for glasurer,
hvetegluten, hvetestivelse, flytende og tørr honning,
flytende og tørr melasse (sirup), tørr malt, maissirup,
maissirup med høyt fruktoseinnhold, maisstivelse,
druesukker, krystallinsk fruktose, sjokoladetrekk,
sjokoladedråper, kakaopulver, kakaosmør, byggmalt,
hvetemel, grovmalt maismel, rismel, maiskorn, maismel,
soyamel, grovmalt soya, pastaprodukter.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler
til dyr; malt; tørr malt, byggmalt, blandet tørr
byggblanding, blandet fruktig byggblanding.
KL. 33:  Alkohol av matkvalitet, kakaolikør.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; transport og lagring av
landbruksprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206900 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199809242 (220) Inn dato: 1998.10.14

(540)

ADM
(730) Innehaver: Archer Daniels Midland Co, Decatur,
IL 62526, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;
stabiliseringsmidler for glasurer, hvetestivelse, sitronsyre,
sodiumsitrat, kaliumsitrat, sorbitol, mannitol, melkesyre,
sodiumlaktat, kalium, laktat, kalsiumlaktat,
xanthangummi, lecitin og etylalkohol.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; lys og
veker; industrielle oljer for bruk i kjemikalier og i maling,
fremstilt fra bomullsfrø, solsikkefrø, soyabønner, linfrø,
mais, kimer og fisk.
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; tilsetningsstoffer til dyrefôr, vitaminer og
kosttilskudd, sitronsyre, sodiumsitrat, kaliumsitrat,
sorbitol, mannitol, melkesyre, sodiumlaktat, kaliumlaktat,
kalsium, kalsiumlaktat, xanthangummi, lecitin, blandede
tocofenoler, isolerte soyaproteiner,
soyaproteinkonsentrater, soya-isoflavoner, herunder
soyaproteinekstrakter for bruk som et kost- og
ernæringstilskudd eller som en ingrediens i kost- og
ernæringstilskudd, E-vitaminer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter,
herunder ferdige forretter, teksturerte vegetabilske
proteiner brukt som et substitutt for kjøtt, ost, fisk og
fjærkre; matoljer fremstilt fra bomullsfrø; spiselige
solsikkefrø; bearbeidede soyabønner; spiselige fiskeoljer;
spiselige linfrø; halvfabrikkerte oljer for bruk av andre
produsenter, tørrede rosiner, tørret lønn, tørret frukt,
monoglyserider, raffinerte vegetabilske oljer
(soyabønner, mais, canola, solsikke, peanøtter,
spesialfremstilt), isolerte soyaproteiner, teksturert
vegetabilsk protein, soyabaserte melkeerstatninger.
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; hovednæringsmidler, fremstilt hvete,
maismel, maissøtningsstoffer, deigkondisjoneringsmidler,
hevningsmidler, stabiliseringsmidler for glasurer,
hvetegluten, hvetestivelse, flytende og tørr honning,
flytende og tørr melasse (sirup), tørr malt, maissirup,
maissirup med høyt fruktoseinnhold, maisstivelse,
druesukker, krystallinsk fruktose, sjokoladetrekk,
sjokoladedråper, kakaopulver, kakaosmør, byggmalt,
hvetemel, grovmalt maismel, rismel, maiskorn, maismel,
soyamel, grovmalt soya, pastaprodukter.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler
til dyr; malt; tørr malt, byggmalt, blandet tørr
byggblanding, blandet fruktig byggblanding.
KL. 33: Alkohol av matkvalitet, kakaolikør.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; transport og lagring av
landbruksprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206901 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199906729 (220) Inn dato: 1999.07.08

(540)

(730) Innehaver: Portier System AS, Brynsengveien 2,
0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206902 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199906776 (220) Inn dato: 1999.07.09

(540)

SMART PLANET
(730) Innehaver: ZD Inc, 28 East 28 Street, New York,
NY 10016-7930, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av
onlinetjenester og kurs for grupper, seminarer, kurs,
konferanser, opplæring og fjernundervisning;
fjernsynsprogrammering, produksjon av
fjernsynsprogrammer, fjernsynsprogrammer og -serier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206903 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199909289 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

STRATA-G
(730) Innehaver: Organo Toveko AB, Mullervägen 14,
S-811 93 Sandviken, SE

(740,750) Fullmektig: Kjell Opheimshaug, Gildhus 17,
6893 Vik i Sogn

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tolags ionebyttere (kjemiske midler) for
vannrensing.

(300) Prioritet:
SE, 1999.04.22, 99-03056

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206904 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199909827 (220) Inn dato: 1999.09.24

(540)

ONE.CARD
(730) Innehaver: One.Tel Ltd, 9 Castlereagh Street,
Sydney, NSW 2000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og trykte publikasjoner, nyhetsbrev,
informasjon, brukerveiledninger, bøker, brosjyrer,
pamfletter, tidsskrifter, undervisnings- og
treningsmateriell (ikke opptatt i andre klasser),
kontorrekvisita, kontorartikler og skrivesaker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av  bedrifter, kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med
telefoni, fax, talepost, personsøking og datatransmisjon;
lokal-, fjern-, tilbakering, internasjonal og mobile
telefontjenester; kundeservice, rådgivning og
administrasjon vedrørende telekommunikasjon og
telekommunikasjonstjenester.

(300) Prioritet:
SG, 1999.09.23, 10705/99

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206905 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199911468 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

SFG
(730) Innehaver: Egmont Bøker Fredhøi AS, 0055 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke
opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer;
reisehåndbøker, reiselitteratur.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, magasiner og
tidsskrifter; forlagsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206906 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199912377 (220) Inn dato: 1999.12.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Moeller Electric AS, Postboks 160,
2021 Skedsmokorset, NO

(740,750) Fullmektig: Aksent Kommunikasjon AS,
Postboks 6753 Rodeløkka, 0503 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206907 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199912378 (220) Inn dato: 1999.12.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Moeller Electric AS, Postboks 160,
2021 Skedsmokorset, NO

(740,750) Fullmektig: Aksent Kommunikasjon AS,
Postboks 6753 Rodeløkka, 0503 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206908 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 199913122 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

E-AKTIV
(730) Innehaver: Avenir ASA, Pilestredet 27, 0130
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206909 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001437 (220) Inn dato: 2000.02.09

(540)

GENAID
(730) Innehaver: Fidia Advanced Biopolymers SrL, Via
De Carpentieri, 3, I-72100 Brindisi, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannkrem og munnvann; produkter for
behandling av munn og tenner ikke for terapeutisk eller
farmasøytisk bruk.
KL. 5: Farmasøytiske produkter for behandling av munn
og tenner; materiale for fylling av tenner, tannvoks; fester
for proteser; fugemiddel for tenner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206910 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001444 (220) Inn dato: 2000.02.10

(540)

MEETAT119
(730) Innehaver: Telenor Media AS, Ullern Allé 28,
0381 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefontjenester, telefonmøtetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206911 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001562 (220) Inn dato: 2000.02.15

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Bildekk, dekk til kjøretøyer.
KL. 37: Dekkomlegging og avbalansering samt
reparasjon og service for biler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206912 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001980 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

NESTHOOD
(730) Innehaver: Nesthood Norway AS, 4879 Grimstad,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for
bruk i forbindelse med administrative systemløsninger og
internett; maskinvare og programvarer; innregistrerte
programmer for datamaskiner; magnethukommelse for
datamaskiner; optiske og magnetiske lagringsmedia for
datamaskiner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene; markedsføring,
reklame og reklamevirksomhet via internett; fremvisning
og utstilling av varer for å fremme salg via
internett; ervervsinformasjon via internett; telemarketing;
auksjonssalg via internett; reklame- og
annonsevirksomhet i form av reklame via radio, fjernsyn,
internett og andre media, samt distribusjon av
reklamemateriell for å fremme salg av merkevarer til
publikum; utsendelse av vareprøver; kundeinformasjon
og markedsføring ved salg av løsøre gjennom internett;
tjenester i forbindelse med sammenstilling av et
varesortiment for en annens regning, for å muliggjøre for
kunder på hensiktsmessig måte å se på og kjøpe varene
via internett; kommersiell informasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, fjernsyns- og
radiooverføringer; pressebyråvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og/
eller ved optisk fibernettverk; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42:  Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; faglige
konsultasjoner ikke om forretninger; tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; og dataprogrammer; elektronisk plass- og
billettreservering; tilveiebringelse av interaktive data og
informasjoner; utleie av adgang til internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206913 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001981 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

(730) Innehaver: Nesthood Norway AS, 4879 Grimstad,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for
bruk i forbindelse med administrative systemløsninger og
internett; maskinvare og programvarer; innregistrerte
programmer for datamaskiner; magnethukommelse for
datamaskiner; optiske og magnetiske lagringsmedia for
datamaskiner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene; markedsføring,
reklame og reklamevirksomhet via internett; fremvisning
og utstilling av varer for å fremme salg via
internett; ervervsinformasjon via internett; telemarketing;
auksjonssalg via internett; reklame- og
annonsevirksomhet i form av reklame via radio, fjernsyn,
internett og andre media, samt distribusjon av
reklamemateriell for å fremme salg av merkevarer til
publikum; utsendelse av vareprøver; kundeinformasjon
og markedsføring ved salg av løsøre gjennom internett;
tjenester i forbindelse med sammenstilling av et
varesortiment for en annens regning, for å muliggjøre for
kunder på hensiktsmessig måte å se på og kjøpe varene
via internett; kommersiell informasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, fjernsyns- og
radiooverføringer; pressebyråvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og/
eller ved optisk fibernettverk; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42:  Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; faglige
konsultasjoner ikke om forretninger; tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; og dataprogrammer; elektronisk plass- og
billettreservering; tilveiebringelse av interaktive data og
informasjoner; utleie av adgang til internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206914 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200001982 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

(730) Innehaver: Nesthood Norway AS, 4879 Grimstad,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for
bruk i forbindelse med administrative systemløsninger og
internett; maskinvare og programvarer; innregistrerte
programmer for datamaskiner; magnethukommelse for
datamaskiner; optiske og magnetiske lagringsmedia for
datamaskiner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene; markedsføring,
reklame og reklamevirksomhet via internett; fremvisning
og utstilling av varer for å fremme salg via
internett; ervervsinformasjon via internett; telemarketing;
auksjonssalg via internett; reklame- og
annonsevirksomhet i form av reklame via radio, fjernsyn,
internett og andre media, samt distribusjon av
reklamemateriell for å fremme salg av merkevarer til
publikum; utsendelse av vareprøver; kundeinformasjon
og markedsføring ved salg av løsøre gjennom internett;
tjenester i forbindelse med sammenstilling av et
varesortiment for en annens regning, for å muliggjøre for
kunder på hensiktsmessig måte å se på og kjøpe varene
via internett; kommersiell informasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, fjernsyns- og
radiooverføringer; pressebyråvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og/
eller ved optisk fibernettverk; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42:  Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; faglige
konsultasjoner ikke om forretninger; tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; og dataprogrammer; elektronisk plass- og
billettreservering; tilveiebringelse av interaktive data og
informasjoner; utleie av adgang til internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206915 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002236 (220) Inn dato: 2000.02.29

(540)

POGO
(730) Innehaver: Pogo.com Inc, 562 Mission street,
Suite 510, San Francisco, CA 94105, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill.
KL. 41: Tilveiebringelse av spill, videospill, interaktive
spill, realitetssimulering, lotteritjenester, sportsspill og
fritidsaktiviteter, alle ved hjelp av et globalt datanettverk;
tilveiebringelse av informasjon vedrørende spill,
fritidsaktiviteter, og/eller sport, alle ved hjelp av et
globalt datanettverk.
KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et
globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.08.31, 75/789,086

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206916 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002243 (220) Inn dato: 2000.02.29

(540)

RSL COM
SCANDINAVIA

(730) Innehaver: Rslcom Sweden AB, Box 1434, S-171
28 Solna, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonsetjenester på internasjonale datanettverk.
KL. 38: Tjenester innen telefoni og datatrafikk i det faste
telenettet, tjenester innen elektronisk post samt tjenester
innen tilgang til internasjonale datanettverk.
KL. 42: Utleie av bruksrett til databaser samt plass for
opprettelse av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206917 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002258 (220) Inn dato: 2000.03.01

(540)

COMBIPEX
(730) Innehaver: Wirsbo Bruks AB, Box 101, S-730 61
Virsbo, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; koblinger
og koblingssett for tilslutning av rørledninger til
varmeelement i varmeanlegg; flateoppvarmings- og
kjølesystem, press/skrumuffeskjøter som deler av
varmeanlegg; tilleggsutstyr for varme- og sanitæranlegg.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; varer av kunststoff (halvfabrikata); tetnings,
paknings- og isolasjonsmateriale; slanger og fleksible rør
(ikke av metall) inkludert polyetylenrør med
diffusjonssperre for varme og sanitærinstallasjoner.

(300) Prioritet:
EM, 1999.09.03, 1296557

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206918 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002552 (220) Inn dato: 2000.03.06

(540)

HAMMAM BOUQUET
(730) Innehaver: Penhaligon’s Ltd, Unit 5-8, Blenheim
Court, Brewery Road, London N7 9NY, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater, nemlig
hudlotions, hudbalsam, hudkremer, badeoljer, badegel,
badesalt, barberingskremer, talkumpudder, eteriske oljer
for personlig bruk, hårsjampo og hårbalsam, kosmetikk,
nemlig maskara, rouge, øyenskygge, leppestift,
ansiktspudder og ansiktsmasker; flytende såper og
deodorantsåper for ansiktet, hendene og kroppen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206919 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002887 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

MILJØFIX
(730) Innehaver: H.M.I. Haugland Miljøinnredning AS,
Korsvik, 4638 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Vaskerenne med kildesortering.
KL. 20: Benker/møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206920 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200002921 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

MILJØFIX
(730) Innehaver: H.M.I. Haugland Miljøinnredning AS,
Korsvik, 4638 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Emballasjebeholdere av metall for kildesortering.
KL. 22: Poser for emballasje/kildesortering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206921 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200003208 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

MAMA ON THE NET
(730) Innehaver: Mama On The Net AB c/o Sky
Ventures, Box 7432, S-103 91 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Jihem,
Olav Aukrustsvei 10, 0390 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler for klesvask; midler til rengjøring og
polering, flekkfjerningsmidler samt slipemidler; 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.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og
-maskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; magnetbånd, cd-
rom, disketter og videobånd med informasjon om
hobbyer og auksjoner, dataprogrammer for bruk ved
innhenting av informasjon om hobbyer, samlesaker,
auksjoner og andre produkter.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler), -instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer, tidsskrifter; bøker; samlerobjekt; omslagspapir;
lykkønskningskort; notatblokker; postkort; adressebøker;
skrivepenner; radergummi; skriveunderlag og skrivestell,
kontorrekvisita unntatt møbler; plakater; klebestifter
(papirhandel); almanakker, etiketter og transparenter.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller; seletøy og
salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere som gryter og panner, spann, baljer av blikk,
aluminium, plast og andre materialer, håndpepperkverner,
kaffekverner - hånddrevne, presser for husholdningsbruk,
ikke elektriske; gjenstander til rengjøringsformål; råglass
eller halvfabrikat av glass; glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); elektriske
kammer og tannbørster.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 42: Midlertidig innlosjering; boligformidling
(hoteller, pensjonater); vedlikehold av dataprogrammer
og software, utarbeidelse og utleie av dataprogrammer,
programmering for datamaskiner, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206922 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200003712 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

HARRY POTTER
(730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company
LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts,
tank tops, nemlig ermeløse trøyer med lav utringning;
regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere,
jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips,
morgenkåper, hatter, caps, hodeplagg, nemlig
solskjermer; belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie,
undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler, støvletter,
tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre
med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker;
lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske,
håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en
enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206923 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200004211 (220) Inn dato: 2000.04.11

(540)

DIMENSION DATA
(730) Innehaver: Dimension Data (Proprietary) Ltd,
Corner Sloane Street & Meadowbrook Lane, Epsom
Downs, Sandton, ZA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, unntatt
datamaskinvare og periferiutstyr for datamaskiner.
KL. 37: Installasjons- og reparasjonstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester.
KL. 42: Datanettverkstjenester; design, utvikling,
individuell tilpasning og integrering av dataprogramvare;
rådgivningstjenester relatert til datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206924 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200004513 (220) Inn dato: 2000.04.14

(540)

BUZZ
(730) Innehaver: Nye Herslebsgt. 9 AS, Postboks 4744
Sofienberg, 0506 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Dataassistert og elektronisk overføring av
beskjeder og bilder.
KL. 41: Informasjon om artister, plater og filmer på
nyhetskanal i form av SMS-tekstmeldinger, WAP og
Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206925 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200004812 (220) Inn dato: 2000.04.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tekstinnregistreringsapparater, språkgeneratorer,
språkutskriftsapparater; elektriske apparater og
instrumenter, elektriske apparater og instrumenter for
telekommunikasjon; apparater og innretninger for opptak,
overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder;
apparater og innretninger for innhentelse, overføring,
vurdering og gjenkjennelse av informasjon i form av
språk-, video- og datasignaler; telefoner, trådløse
telefoner, telefonsvarere; språkgjenkjennelses- og
språkdialogapparater og -instrumenter,
språkgjenkjennelses- og språkdialogapparater og -
instrumenter til bruk i telekommunikasjon eller for
styring og betjening av maskiner, roboter, apparater og
instrumenter; regnemaskiner, databehandlingsapparater
og datamaskiner; magnetinnregistreringsmedier,
maskinlesbare databærere med innregistrerte
dataprogrammer; optiske lesbare hukommelser og minner
med unntak for ueksponerte filmer; dataprogrammer,
dataprogrammer for språkgjenkjennelses- eller
språkdialoganlegg; nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
vitenskapelige apparater og instrumenter i form av
laboratorieutstyr; deler og komponenter til samtlige
forannevnte varer og/eller sammensatte anlegg, maskiner,
apparater og innretninger av disse varer og/eller deler,
samt slike forannevnte deler, komponenter, sammensatte
anlegg, maskiner, apparater og innretninger i form av
språkgjenkjennelses- eller språkdialoganlegg og -
systemer; dataintegrerte telefon- henholdsvis
telekommunikasjonsanlegg og -systemer; spesialbeholder
og spesialkabinetter hvori de forannevnte apparater,
instrumenter, innretninger, maskiner og anlegg, samt
deres deler og komponenter er innpasset.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; utleie av
telefonapparater, telefoniutstyr og
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42: Utvikling, utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av databehandlingsprogrammer; utleie av
databehandlingsanlegg og -systemer, herunder DV-
anlegg og -innretninger, samt deler og komponenter til
slike, for anvendelse ved språkgjenkjenning;
vitenskapelig og industriell forskning; ingeniørtjenester;
fysikertjenester; kjemikertjenester; teknisk rådgivning og
sakkyndig virksomhet; bygg- og
konstruksjonsplanlegging og -rådgivning; bevoktning og
overvåkning av personer, bygninger, kjøretøyer og
verdigjenstander.

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.21, 399 65 504.2

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206926 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200004992 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Avecia BV, 12, Sluisweg, NL-5140
AC Waalwijk, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål; syntetisk harpiks, polymer og
plast; garvemidler; bindemidler til industrielle formål;
polymeroppløsninger, emulsjoner og dispersioner;
vinylpolymer, akrylpolymer, polyuretaner; fluorharpiks;
kjemiske bindemidler for maling og belegg;
strålingsherdende vannbaserte polymer.

(300) Prioritet:
GB, 2000.03.21, 2226553

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206927 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005105 (220) Inn dato: 2000.05.03

(540)

EPICENTRIC
(730) Innehaver: Epicentric Inc, 333 Bryant street, Suite
300, San Francisco, CA 94107, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr;
dataprogrammer for bruk i brukertilpasning, utarbeidelse,
implementering, beredskap og ledelse av web-sider og
web-områder for andre.
KL. 42: Datavirksomhet nemlig brukertilpasning,
utarbeidelse, implementering, beredskap og ledelse av
web-sider og web-områder for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206928 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005322 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

ZERO MINDSET
(730) Innehaver: Zero Mindset AS, Forskningsparken,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Metode og rådgivningstjenester for ledelse og
administrasjon av organisasjoner.
KL. 42: EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring
og vedlikehold av dataprogramvare for styring av helse-,
miljø- og sikkerhetsaktiviteter i organisasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206929 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005323 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

SHOPTAINMENT
(730) Innehaver: Arild Johnsen, Liaveien 15, 1369
Stabekk, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; herunder blant
annet rekvisita (ikke møbler), kulisser, reklame- og
scenografimateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
herunder innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i databaser og for bruk på et globalt datanettverk,
konsulentvirksomhet, PR-virksomhet, markedsstudier og
undersøkelser, organisering av handels- og
reklameutstillinger.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter,
herunder blant annet organisering og ledelse av
konferanser, seminarer, kongresser og undervisning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206930 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005502 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

LEKEY
(730) Innehaver: Elink AS, Postboks 135 Bønes, 5849
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm;
databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og
hardware til bruk ved energihåndtering; apparater og
instrumenter til bruk ved  telekommunikasjon.
KL. 37: Vedlikehold av apparater og instrumenter til
styring av strøm.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon mellom datamaskiner; kommunikasjon
mellom apparater og instrumenter til styring av strøm.
KL. 42: Utvikling, design og oppdatering av apparater og
instrumenter til styring av strøm; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering; utvikling,
design, oppdatering og vedlikehold av computer
software; utvikling, design og oppdatering av hardware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206931 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005559 (220) Inn dato: 2000.05.12

(540)

COMMERCY
(730) Innehaver: Commercy AG, Buttelstedter Str. 27c,
D-99427 Weimar, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; operativprogrammer for computere;
computerprogrammer; computer software; computer
software for handel på det globale datanettverk; computer
software for å skape/opprette plattformuavhengig handel
på det globale datanettverk; computer software for å
skape/opprette plattformuavhengig handel på det globale
datanettverk for i det minste én bruker i form av 2D- og
3D-modeller eller virtuelle områder; nettverkssystemer;
databaser; databaseapplikasjoner; arkiverte computer
operativsystemprogrammer; databehandlingsutstyr;
databehandlingsprogrammer.
KL. 38: Dataassisterte informasjons- og
billedtransmisjoner; informasjons- og billedtransmisjoner
via det globale datanettverk; innsamling og
tilveiebringelse av nyheter i særdeleshet via det globale
datanettverk; tjenester på det globale datanettverk;
kommunikasjon via det globale datanettverk.
KL. 42: Tjenester som ytes av ingeniørfirmaer; utvikling
av computer software; utvikling av computer software for
det globale datanettverk; skaping/opprettelse av
programmer for databehandling; skaping/opprettelse av
programmer for databehandling i det globale
datanettverk; skaping/opprettelse av nettverk; utvikling
og skaping/opprettelse av globalt datanettverksløsninger;
utvikling og utarbeidelse av computer software, i
særdeleshet for handel på det globale datanettverk;
utvikling og skaping/opprettelse av applikasjoner for
allmenn bruk; utvikling og skaping/opprettelse av 3D/
virtuell virkelighets-applikasjoner; 3D/virtuell
virkelighets-informasjonssystemer; 3D/virtuell
virkelighets-handelssystemer; tekniske konsultasjoner fra
tredjemann vedrørende utvelgelse av
databehandlingsutstyr og -systemer, av computer
software, av globale datanettverkssystemløsninger, og av
butikker på det globale datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.16, 75/850,651

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206932 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005578 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

(730) Innehaver: Karstein B. Vågenes AS, Postboks 35,
5035 Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206933 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005582 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

BLUECHIP
(730) Innehaver: Gran-Jansen AS, Postboks 466
Skøyen, 0212 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kort med integrerte kretser (smartkort); integrerte
kretser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206934 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005640 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

FLUTE
(730) Innehaver: Flute Ltd, Flute House 197 High
Street, Cottenham Cambridge, CB4 8RX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og datamaskiner;
dataprogrammer og datamaskiner for bruk i
telekommunikasjonsvirksomhet; modem;
databehandlingsapparater og -instrumenter; kodete
magnetiske kort, magnetiske omkodere; integrerte
kretskort; høyfrekvensapparater og -instrumenter;
interkommunikasjonsapparater og -sendere; sendere,
senderapparater og -instrumenter; trådløse antennemaster;
optiske fibre, telefonmottakere, sentralbord, telefon- og
telegrafkabler, videotelefoner; telefon- og
telegrafapparater og -instrumenter; avstandsmålere; deler
og komponenter for alle forannevnte varer; telefonkort.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av
informasjon og data vedrørende installasjon, reparasjon
og vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
beskjedsendingsvirksomhet; data-assistert overføring av
beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler
og elektronisk post; kommunikasjoner ved hjelp av
fiberoptiske nettverk; telefonkommunikasjonstjenester;
telefaksoverføringstjenester; personsøkertjenester;
telegraftjenester; kabeltjenester; telekstjenester; utleie av
telekommunikasjonsutstyr og -apparater, inkludert
telefaksapparater, beskjedsendingsapparater, modem,
telefoner og satellitt-telekommunikasjoner samt apparater
og instrumenter for forannevnte tjenester; informasjons-
og rådgivningstjenester for alle forannevnte
telekommunikasjonstjenester; forberedelse av rapporter
som relaterer seg til telekommunikasjonsvirksomhet,
datakommunikasjonsvirksomhet, kabeltjenester, utleie av
telekommunikasjonsutstyr, datakommunikasjonsutstyr og
satellittkommunikasjonsapparater og -utstyr samt til
satellittkommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; oppdatering, utarbeidelse
og vedlikehold av dataprogrammer; leasing og utleie av
tilgangstid til computer databaser inkludert leasing og
utleie til en computer database for håndtering av data;
forberedelse av rapporter som relaterer seg til EDB-
programmering, utarbeidelse og vedlikehold av
dataprogrammer samt til leasing og utleie av tilgang til
computer databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206935 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005641 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: Flute Ltd, Flute House 197 High
Street, Cottenham Cambridge, CB4 8RX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og datamaskiner;
dataprogrammer og datamaskiner for bruk i
telekommunikasjonsvirksomhet; modem;
databehandlingsapparater og -instrumenter; kodete
magnetiske kort, magnetiske omkodere; integrerte
kretskort; høyfrekvensapparater og -instrumenter;
interkommunikasjonsapparater og -sendere; sendere,
senderapparater og -instrumenter; trådløse antennemaster;
optiske fibre, telefonmottakere, sentralbord, telefon- og
telegrafkabler, videotelefoner; telefon- og
telegrafapparater og -instrumenter; avstandsmålere; deler
og komponenter for alle forannevnte varer; telefonkort.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av
informasjon og data vedrørende installasjon, reparasjon
og vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
beskjedsendingsvirksomhet; data-assistert overføring av
beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler
og elektronisk post; kommunikasjoner ved hjelp av
fiberoptiske nettverk; telefonkommunikasjonstjenester;
telefaksoverføringstjenester; personsøkertjenester;
telegraftjenester; kabeltjenester; telekstjenester; utleie av
telekommunikasjonsutstyr og -apparater, inkludert
telefaksapparater, beskjedsendingsapparater, modem,
telefoner og satellitt-telekommunikasjoner samt apparater
og instrumenter for forannevnte tjenester; informasjons-
og rådgivningstjenester for alle forannevnte
telekommunikasjonstjenester; forberedelse av rapporter
som relaterer seg til telekommunikasjonsvirksomhet,
datakommunikasjonsvirksomhet, kabeltjenester, utleie av
telekommunikasjonsutstyr, datakommunikasjonsutstyr og
satellittkommunikasjonsapparater og -utstyr samt til
satellittkommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; oppdatering, utarbeidelse
og vedlikehold av dataprogrammer; leasing og utleie av

tilgangstid til computer databaser inkludert leasing og
utleie til en computer database for håndtering av data;
forberedelse av rapporter som relaterer seg til EDB-
programmering, utarbeidelse og vedlikehold av
dataprogrammer samt til leasing og utleie av tilgang til
computer databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206936 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200005894 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

(730) Innehaver: Chaos Holdings Inc, Manhattan Beach,
CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, lotions, parfyme, hårprodukter,
leppestift.
KL. 9: Solbriller, brille- og lorgnettinnfatninger,
solbrilletilbehør, sikkerhetsbriller for sportsaktiviteter,
sikkerhetshjelmer.
KL. 14: Ur, urkapsler, ur- og klokkekasser, armbåndsur,
lommeur, urkjeder, klokker, juvelérvarer.
KL. 16: Penner, blyanter, lommekalendere og -
almanakker, tidsplanleggere.
KL. 18: Pengepunger, vesker, bager, sekker,
lommebøker; vesker, bager og sekker for all
sportsvirksomhet, beskyttelsesbager, støtabsorberende
bager; bager for skøyter og rulleskøyter (herunder inline-
skøyter); utstyrsbager; skuldervesker, -bager og -sekker;
dokumentmapper, handlevesker, kofferter.
KL. 25: Klær, sportstøy, bukser, undertøy, shorts,
skjorter, skjørt, oppvarmingsklær, hodebånd, belter,
hatter, caps, hodeplagg, jakker, gensere, slips og
halstørklær.
KL. 26: Hårpynt, hårbånd.
KL. 28: Sportsartikler og -utstyr; nemlig skistøvler, ski,
staver, skateboard, snowboard, skøyter, rulleskøyter
(herunder inline-skøyter), baller, nett, køller,
albubeskyttere, knebeskyttere, vristbeskyttere, leker,
spill.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206937 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006032 (220) Inn dato: 2000.05.24

(540)

SEQUOIA
(730) Innehaver: P.T.C. Brands Inc, Wilmington, DE,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206938 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006037 (220) Inn dato: 2000.05.24

(540)

(730) Innehaver: Buffalo Technology UK Ltd, Somers,
Mounts Hill, Benenden, Kent TN17 4ET, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Trådløst lokalt nettverksutstyr og deler og tilbehør
dertil; computerstyrte dataprogrammer til bruk ved
trådløst lokalt nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206939 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006042 (220) Inn dato: 2000.05.24

(540)

HBVAXPRO
(730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter og vaksiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206940 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006111 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

CRN
(730) Innehaver: CMP Media Inc, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Publikasjoner.
KL. 42: Datatjenester, nemlig online publikasjoner og
spredning av informasjon via et globalt
datainformasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206941 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006118 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Henny Staalnacke, Tinggate 6, 6781
Stryn, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206942 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006122 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

NAMEABRAND
(730) Innehaver: Tove Pharo Ronde, C.N.R.
Aamundsensvei 1B, 1362 Hosle, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, programvare for
datamaskin, datasystem og databaser.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering i
forbindelse med andre tjenesteytelser.
KL. 42: EDB-programmering; navn-utvikling (kreativ
utvikling av identitetsskapende kjennetegn); tegning
(industridesign); grafisk formgivning;
konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206943 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006152 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

HYDRADRIVE
(730) Innehaver: Kardangakselservice AS, Postboks 5
Leirdal, 1008 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Drivakselsystem for fremdrift av båter, bestående
av mellomaksel med jevnhastighetsledd og et trykklager
som overfører skyvekraften fra propellen til skroget.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206944 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006360 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

NESODDEN
KRAFTOMSETNING AS

- NEKO
(730) Innehaver: Nesodden Kraftomsetning AS,
Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Kundeveiledning ved salg og leveranse av
elektrisk kraft.
KL. 39: Leveranse av elektrisk kraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206945 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006361 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

(730) Innehaver: Nesodden Kraftomsetning AS,
Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Kundeveiledning ved salg og leveranse av
elektrisk kraft.
KL. 39: Leveranse av elektrisk kraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206946 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006403 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

PALGRAVE
(730) Innehaver: H.M. Publishers Holdings Ltd,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kinematografiske filmer; tegneserier; filmklipp;
film; magnetiske innspillinger; optiske innspillinger;
magnet-optiske innspillinger; transistoriserte
innspillinger; elektroniske bøker og publikasjoner;
elektroniske publikasjoner som kan hentes ned via
internett; elektroniske spill; underholdningsapparater og -
instrumenter (elektroniske og video); multi-media disker
og publikasjoner; multi-media innspillinger; CD-ROM;
kompakt disker; CDI (Compact Disc Interactive)
innspillinger og publikasjoner; laser-lesbare disker;
videodisker og publikasjoner; programvare; programvare
levert via/hentet ned fra Internett; computer programmer;
digitale innspillinger;  apparater og instrumenter for
innspilling og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/
eller data og/eller informasjon; audiokassetter;
videokassetter; kompaktdisker; interaktive
kompaktdisker; hologrammer; disketter; lydinnspillinger;
forhåndsinnspilte disker; disker for innspilling;
grammofonplater; audiobånd; båndkassetter, videobånd;
laserdisker; digitale videodisker (DVD); deler og tilbehør
for samtlige forannevnte varer.
KL. 16: Papir; kartong; papirartikler; kartongartikler;
trykksaker; trykte publikasjoner; bøker; oppslagsverk;
publikasjoner; tegneseriehefter; sangbøker; magasiner;
nyhetsbrev; aviser; tidsskrifter; ukeblad; kataloger;
håndbøker; kart; pamfletter; oppslagsverk; brosjyrer;
plakater; brevpapir; etiketter; kontorrekvisita; materialer
til tegning og maling, apparater og instrumenter;
skriveinstrumenter; instruksjons- og
opplæringsmaterialer; apparater og instrumenter;
bokbinderimaterialer; bokomslag; bokmerker; trykksett;
tegninger; malerier; fotografier; trykk; bilder; kalendere;
deler og tilbehør for samtlige forannevnte varer.
KL. 41: Informasjon i forbindelse med underholdning,
musikk, musikere og musikkinstrumenter, utdanning,
litterære verk, vitenskap, medisin, økologi, miljø, og
tilsvarende informasjon levert on-line fra computer
databaser eller via Internett; undervisningstjenester;
underholdningstjenester; publisering av bøker og
ukeblad; utgivelse av on-line elektroniske publikasjoner;
on-line publikasjon av elektroniske bøker, ukeblad og
tidsskrift; elektronisk publisering; multi-media
publisering; organisering og arrangement av konferanser;
publiseringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206947 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006424 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

(730) Innehaver: Princo Corp, Hsinchu, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Blanke optiske lagringsmedia; magneto-optiske
plater, innspillbare mini-disker, innregistrerbare og
overskrivbare CD-plater, innregistrerbare og
overskrivbare DVD-plater, disketter; CD-ROM,
datalagringsenheter, harddisker, datalesingsenheter,
datalagrings- og lesingsenheter, videoplater,
lydopptaksplater, video-CD-plater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206949 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006428 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

CELEBRATION
(730) Innehaver: Hemtex AB, Box 495, S-503 13 Borås,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Puter og sengeutstyr, unntatt lintøy og
sengetepper.
KL. 24: Sengetepper og annet sengeutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206950 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006429 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

PERFECTION
(730) Innehaver: Hemtex AB, Box 495, S-503 13 Borås,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Puter og sengeutstyr, unntatt lintøy og
sengetepper.
KL. 24: Sengetepper og annet sengeutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206951 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006468 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter for landmåling,
besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll
(overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning,
apparater for innspilling, opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-,
bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for
sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,
datakommunikasjons- og elektroniske
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for
opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med
displayenhet, samtlige for behandling, registrering,
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lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift
av data; apparater og instrumenter for overføring,
visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk
informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av
tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og
instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av
befordringsmidler; tele- og datakommunikasjonsnett,
bredbåndtelekommunikasjonsnett; apparater og
instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og
elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i
sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og
instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon;
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske
apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere
og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte
dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere,
magnetbånd, disketter, kassetter, plater og
minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av
data, stemme og taleinformasjon samt for video- og
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og
smartkort; kommunikasjonsnettverk og styreanordninger
hertil, nemlig telekommunikasjonsstasjoner,
stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere,
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske
signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak,
reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending,
modifisering, kompresjon, radiosending av data, lyd, og/
eller bilder, stasjonære og mobile
kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig
antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og
undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse
produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser,
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd;
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig
manualer, instruksjonsmateriell,
undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte
varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere;
kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og
kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare
opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for
emballering; plastmateriale for emballering av
pappkartonger og esker samt av papirposer, spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med
datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering;
databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering;
databasert registerhåndtering; databasert lagring og
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og
foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester,
databasert lagring og fremskaffelse, registerhåndtering,
sammenstilling, systematisering og videreformidling av
on-line databasert informasjon; produksjon og
publisering av annonsemateriell på digital vei;
opplysningslagring i datamaskiner.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester,
betalingskort-, kontokort-, bankkort- og
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, on-
line informasjonstjenester vedrørende finans; økonomisk
forvaltning av tele- og datautstyr og for dette avsatte
lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer (fast
eiendom); forsikringskonsultasjoner.
KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon,
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr
innen området data-, telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons-,
underholdnings- og reparasjonsvirksomhet; feilsøking-
og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk
utstyr samt målesystemutstyr.
KL. 38: Data-, informasjons- og
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og
radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i
forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;
multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester
innbefattet databaserte teletjenester for
bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av tele-
og datastøttet data fra databaser til brukerapparater;
datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale,
tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over
elektroniske media; tjenester i forbindelse med
elektronisk post; sending og mottagelse (overføring) av
databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, data-
og radiokommunikasjonssystemer og utstyr;
telekommunikasjonsvirksomhet, samt on-line- og
kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk;
telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av
datanett; sammenkoblingstjenester på datanett;
oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og
datakommunikasjonsnett; drift av
datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet
og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med
datapakketransmisjonstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri
innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og
instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete og
trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data,
samt lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem;
underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-,
televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og
bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-line
informasjonstjenester i forbindelse med underholdning,
elektroniske spill og konkurransetjenester via
internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling,
tekniske beregninger samt dataprogrammering;
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT);
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; teknisk
databehandling og -lagring; systemanalyser for
konstruksjon, drift og testing av programvare og
programmer; forskning vedrørende utvikling av
telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og
programvare; teknologiske tjenester relatert til
telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser;
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leasing av dataprogramvare; teknisk forskning;
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206952 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006476 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

RAPIDMART
(730) Innehaver: ACTA Technology Inc, 1667
Plymouth Street, Mountain View, CA 94043-1203, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare (innregistrerte edb-programmer) for
implementering av ferdigpakkede bedriftsdatalager samt
prosessering og behandling av bedriftsdata på interne
datamaskinnettverk, eksterne datamaskinnettverk og
globale datamaskinnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206953 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006739 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

OXYGEN
(730) Innehaver: Hov Dokka AS, Postboks 613 Skøyen,
0212 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206954 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006744 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

VBIT
(730) Innehaver: Infotech AS, C. Sundts gate 39, 5004
Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206955 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006751 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206956 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006752 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
lommelykter, blinklys og blitzlys.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206957 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006954 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

DOLCE
(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: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206958 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200006970 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

FILUREN
(730) Innehaver: Maspex Sp.zo.o, ul. Chopina 10, 34-
100 Wadowice, PL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade- og sukkerbelagte peanøtter,
sukkerbønner, sukkerbelagte peanøtter, søtsaker,
peanøttkonfektyrer, sjokoladeprodukter, konfektyrer,
bakerprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206959 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007021 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

BANANA REPUBLIC
(730) Innehaver: Banana Republic (ITM) Inc, 900
Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
parfymevarer, eau de parfym, eau de toilette; kosmetiske
preparater for bad, nemlig badeoljer, badeskumbobler,
badeperler, badepudder, badetabletter, badegelé;
kroppskremer, kroppsspray, kroppsoljer,
kroppsskrubbekremer, kroppsvaskemidler, dusjlotion,
dusjgelé, badesalter (ikke for medisinsk bruk),
rensemidler (for toalettbruk); kropps- og hudkremer,
såper, ansiktsskrubbekremer, ansiktsmasker,
ansiktskremer, hudvann for kosmetisk bruk,
astringerende hudvann for kosmetisk bruk, leppebalsam,
øyebalsam for kosmetisk bruk, øyegeléer for kosmetisk
bruk, øyekremer for kosmetisk bruk, kosmetikk og
kosmetiske behandlingsmidler, shampo, hårvann,
hårkurer, hårgelé, etterbarberingsvann, fuktgivende
etterbarberingskremer, barberskum, barbersåper, talkum,
røkelse, eteriske oljer for personlig bruk, massasjeoljer,
tannpussemidler.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser: juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, herunder klokker og
armbåndsur.
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; kandissukker, sukkertøy,
sjokoladeprodukter, kjeks, kjeksvarer, kaker,
kornpreparater, pizzaer, popcorn, pasta, te, kaffe, kakao,
iskrem, chips (snacks), smørbrød, salatdressinger, frosne
konditorvarer, vannis, puddinger og ferdiglagde måltider
inkludert i denne klassen.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle kreditt-tjenester; kredittkort-tjenester;
forsikringstjenester; personlige finansielle
bankvirksomhetstjenester; pensjonsfondstjenester;
arrangere kredittavbetaling av varer; leasingfinansiering;
tjenester vedrørende veldedighetsinnsamlinger;
garantitjenester; informasjons- og rådgivningstjenester
relatert til det forannevnte; alle tjenester inkludert i klasse
36.
KL. 42: Detaljsalgtjenester innenfor områdene
bekledning, klestilbehør, klesdesign, bagasje,
juvelérvarer, klokker og ur, solbriller, leker, produkter for
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personlig hygiene, husholdningsprodukter for bespisning,
soverom, seng og bad, husholdningsvarer og glass,
papirvarer, lær og bager; direktekoplete datatjenester,
nemlig tilveiebringelse av informasjon og personlig
assistanse relatert til salg av klær samt sette kundene i
stand til å kjøpe slike varer, alt ved hjelp av et globalt
datanettverk; restaurant og kafétjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206960 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007040 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

PHYSICAL SCIENCE
(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: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206961 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007041 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

(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: Parfymer, dufter og essenser.
KL. 9: Briller.
KL. 14: Juvelérvarer, klokker og ur.
KL. 18: Bagasje- og sportsbager og -vesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206962 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007261 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

DUET
(730) Innehaver: S.C. Johnson & Son Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206963 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007295 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

PLANIT
(730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444
Torshov, 0403 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Advokatfirma
DA v/ Espen Tøndel, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206964 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007314 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

AZTRADA
(730) Innehaver: Software Innovation ASA, Skøyen,
0212 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206965 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007321 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Integrerte kretser og trykte materialer for disse,
solgt som en enhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206966 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007323 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Marley (UK) Ltd, 7, Oakhill Road,
Sevenoaks, Kent TN13 1NQ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Bindemidler.
KL. 19: Gulv og materialer til bruk innen
gulvkonstruksjoner; gulvmaterialer; fliser og plater, alle
forannevnte varer for gulv.
KL. 27: Gulvdekker og gulvdekkematerialer; gulvdekker
på rull, fliser og ark.
KL. 42: Designtjenester for gulvdekke; anskaffelse av
råd og informasjon relatert til de forannevnte tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 1999.12.22, 2218067

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206967 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007594 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

ACUDO
(730) Innehaver: Nils Erik Volden, Kjøpmannsgt. 7,
7500 Stjørdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; sportslig aktivitet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206968 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007599 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

ELASCO
(730) Innehaver: O. Børseth AS, Idrettsveien 10, 1400
Ski, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Vibrasjonsdempere av metall for bl.a. alminnelig
maskineri, motorer, bygningsformål, skip og offshore.
KL. 17: Vibrasjonsdempere i hovedsak av gummi for
bl.a. alminnelig maskineri, motorer, bygningsformål, skip
og offshore.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206969 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007603 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

MILO ESSENTIALS
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206970 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007850 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: SälenStjärnan AB, S-780 67 Sälen, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretnings- og foretaksinformasjon;
reklamebyråvirksomhet, radio- og TV-
reklamevirksomhet, markedsføring via elektroniske
media, utleie av annonseplass, publisering av
reklametekster, PR-tjenester og opinionsundersøkelser;
informasjon i forbindelse med salg av varer og tjenester.
KL. 39: Arrangering av reiser og transport av reisende;
bookings- og reservasjonstjenester for reiser; informasjon
vedrørende reiser og transporttjenester; sightseeing og
turistbyråvirksomhet (ikke hotellreservering).
KL. 41: Undervisning/utdannelse; arrangering og ledelse
av veiledning/instruksjon, konferanser; underholdning;
sports- og idrettsaktiviteter; tekstpublisering (ikke
reklametekster); informasjon om undervisning,
underholding, sports- og idrettsaktiviteter, rekreasjon og
fornøyelser; ferie- og fritidsanleggstjenester
(underholdning); idrettslagstjenester; utleie av
sportsutstyr (ikke kjøretøyer); tilrådighetsstillelse av
sportsanlegg; klubbvirksomhet (underholdning,
fornøyelser, undervisning, utdanning); informasjon om
kultur, undervisning og idrettsaktiviteter i elektroniske
media.
KL. 42: Tilrådighetsstillelse av campingplasser; ferie- og
fritidsanleggstjenester (losji og drift), hotellreservering og
hotelldrift; bevertning og tilbringing av mat og drikke;
lisensiering av immateriellrettigheter; utforming,
utvikling, vedlikehold (oppdatering) av dataprogramvarer
samt tekniske konsulenttjenester med tilknytning til
datamaskiner og elektroniske media; utleie av
datamaskiner, leasing av tilgangstid til databaser; design,
utforming og programmering av web-plasser og web-
sider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206971 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007890 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Regal Mølle AS, Postboks 4349
Torshov, 0402 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kakemiks, melbasert næringsmiddel for
mennesker; kakedeiger; mel og næringsmidler av mel,
korn, brød, bakverk og konditorivarer, konfektyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206972 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200007948 (220) Inn dato: 2000.07.11

(540)

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

(730) Innehaver: Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab),
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK

(740,750) Fullmektig: Leo Pharma AS v/Karin
Hvistendahl, Lilleakervn. 25, 0216 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater
samt preparater til sunnhetspleie, alt innenfor
dermatologi.
KL. 41: Utdannelses-, undervisnings- og
instruksjonsvirksomhet innenfor dermatologi,
dermatologiske sykdommer og deres behandling,
medisinske forhold og dermatologiske preparater og
produkter.
KL. 42: Sunnhetspleie, farmasøytisk rådgivning og
informasjon, psykologisk support og medisinsk
rådgivning og informasjon, alt innenfor dermatologi,
dermatologiske sykdommer og deres behandling,
medisinske forhold og dermatologiske preparater og
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.12 - nr 11

33

(111) Reg.nr.: 206973 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008189 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

FIREPOWER
(730) Innehaver: Presstek Inc, 9 Commercial Street,
Hudson, NH 03051-3907, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Laserbaserte termiske billedbehandlingsmoduler
for trykkplater for film.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.14, 75/943,509

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206974 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008191 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

PROFIRE
(730) Innehaver: Presstek Inc, 9 Commercial Street,
Hudson, NH 03051-3907, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Digitale billedbehandlingssystemer, herunder en
digital styrings-/datastasjon og en termisk billedbehandler
for datamaskin-til-plate, datamaskin-til-prøvetrykk og på-
presse digitale trykkesystemer.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.14, 75/943,512

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206975 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008546 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

PLAYMATE
(730) Innehaver: Playboy Enterprises International Inc,
Chicago, IL, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206976 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008547 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

PMOY
(730) Innehaver: Playboy Enterprises International Inc,
Chicago, IL, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206977 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008548 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

GENERALCOLOGNE
RE

(730) Innehaver: General Re Corp, Stamford, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikrings- og gjenforsikringstjenester, nemlig
assurandørvirksomhet og meglervirksomhet av alle typer
eiendom, ulykkesforsikring, livsforsikring og
gjenforsikring, vurdering av risiko og av krav,
aktuarforskningstjenester og rådgivningstjenester;
finansanalysetjenester; investeringsrådgivning, analyse-
og administrasjonstjenester; tjenester i forbindelse med
verdipapirmegling; datarådgivningstjenester på
ovennevnte områder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206978 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008552 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

XAGRID
(730) Innehaver: Shire International Licensing BV,
Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og
substanser; antiblodproppsmiddel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206979 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008553 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

(730) Innehaver: Wesley Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206980 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008555 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

ICN
(730) Innehaver: DaimlerChrysler Rail Systems GmbH,
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, i luften og i
vannet; lokomotiver, tog, reisetogvogner, automatiske
kjøretøyer for personbefordring over korte distanser,
lokalbaner, høyhastighetstog, bybaner, lokaltog, fjerntog,
godsvogner, skinnebusser, sporvogner, trolleybusser,
tannhjul-, kabel-, sveve- og taubaner, deler, komponenter,
reservedeler og tilbehør til alle de forannevnte varer;
elektriske fremdriftsmidler for landkjøretøyer, elektriske
fremdriftsmidler for skinnekjøretøyer og for
trolleybusser; elektriske drivmotorer, bremser, boggier,
vognkasser, drivhoder, drivkjeder, jernbanehjul.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold, samt rengjøring, av
landbundne kjøretøyer.
KL. 39: Transportvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206981 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008568 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

CONFUZEX
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pesticider og insektsdrepende midler, nemlig
insektferomoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206982 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008570 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

TERRASCOPE
(730) Innehaver: In:Corporate Holding AS, Wdm.
Thranes gt. 77, 0174 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; instruksjons-, informasjons- og
undervisningsmateriell; fotografier; bøker, håndbøker,
publikasjoner, brosjyrer, magasiner, aviser, plakater,
postkort, prospekter, albumer, kart, atlaser, kalendere,
notatblokker, notisbøker, bokmerker, brevpapir, bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206983 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008572 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

LOS LINKOS
(730) Innehaver: Internett Studio AS, Stasjonsveien 51,
0771 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206984 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008655 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206985 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008656 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206986 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008658 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spillkassetter for computervideospill,
computerspillkassetter, computerspillprogrammer,
computerspillbånd, videospill uten display, CD ROM-
spill og DVD-spill uten display, computervideospill uten
display; bånd, disker og plater innspilt med lyd og/eller
bilder; eksponerte kinematografiske filmer;
programmerbare mikrocomputere for bygging og kontroll
av motoriserte leker; computerprogrammer for utforming
og kontroll av motoriserte leker; fjernkontrollenheter for
kontrollering av programbare leker.
KL. 16: Trykksaker, bøker, blader, nyhetsbrev, trykte
manualer og brukerveiledninger; klistremerker,
handelskort, bøker for å samle klistremerker og
handelskort; brosjyrer, postkort, hilsningskort, postere,
kalendere; skrivepapir, konvolutter, skrive- og
tegneblokker, notatbøker, penner og blyanter, etuier for
penner og blyanter, blyantspissere, viskelær.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; videospill med display, CD
ROM-spill og DVD-spill med display,
computervideospill med display.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206987 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008830 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

CANTEC
(730) Innehaver: Vakt og Alarm AS, Postboks 113,
5590 Etne, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater
for signalering; alarminstrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206988 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008831 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

PROCASSO
(730) Innehaver: Markus Data AS, Postboks 591, 1411
Kolbotn, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206989 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008885 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; levering av
sikkerhets-, trygghets-, informasjons- og
underholdningstjenester via trådløs kommunikasjon;
automatiserte nødresponstjenester, operatørbasert
assistanse, assistanse ved kjøretøysuhell og individuelt
tilpassede forbrukertjenester, navigasjonssystemer,
stemmegjenkjenningssystemer, trafikkinformasjon,
veivalgassistanse, satellittradio og tilgang til et globalt
datanettverk, tyverisporing, telefontjenester, e-
posttjenester, personsøkertjenester, elektroniske kart.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206990 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008886 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; veihjelptjenester ved
nødstilfeller; kjøretøyreparasjon og -
vedlikeholdstjenester; inspeksjonstjenester for kjøretøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206991 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200008930 (220) Inn dato: 2000.08.03

(540)

SWAK
(730) Innehaver: Swagelok Co, 29500 Solon Road,
Solon, OH 44139, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Tetningspreparater og pakningsmaterialer i form
av tetningspreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206992 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200009433 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

(730) Innehaver: Dodots Inc, 830 Stewart Drive,
Sunnyvale, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare til bruk i forbindelse med
sending av informasjon og utføring av transaksjoner via
lokale, nasjonale og verdensomspennende
informasjonsnettverk, og som tillater brukerne tilgang til
og betraktning av  innholdet på flere skjermbilder på
deres skjermer.
KL. 35: Forretnings- og markedsføringstjenester, nemlig
annonsering og  tilveiebringelse av informasjon
vedrørende varer og tjenester for andre, via et  globalt
datanettverk; tilveiebringelse av demografi- og
innkjøpsinformasjon  vedrørende forbrukere, og
informasjon om forhandlere.
KL. 42: Datatjenester, nemlig tilrettelegging for tilgang
til dataprogramvare og databaser som for brukerne
muliggjør tilgang til og behandling av informasjon og
innhold, via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206993 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200009438 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger for oftalmisk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206994 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200009783 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

(730) Innehaver: DePuy Inc, Warsaw, IN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparat for preparering av bensement.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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(111) Reg.nr.: 206995 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200010071 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

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

(730) Innehaver: Norsk Musikk Instrument AS,
Postboks 3484 Bjølsen, 0406 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder, magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 15: Musikkinstrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206996 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200011070 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
elektroniske, 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,
opptaksplater, grammofonplater;
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; printere;
digitale kopimaskiner; faksmaskiner; skannere;
fotokopieringsmaskiner; salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
datamaskinprogramvare; datamaskinprogramvare for
bruk innenfor skrivebordsetting, elektronisk publisering,
digital publisering, nettpublisering, trykking, prøvetrykk
og korrektur, grafisk design, billedbehandling, setting
eller elektronisk dokumentfremvisning, lagring eller
gjenfinning; datamaskinprogrammer for å skape,
behandle, redigere, manipulere, lagre, administrere,
trykke, korrigere, overføre eller distribuere grafikk, bilder
eller tekst; datamaskinprogramvare for bruk ved
opprettelse av elektroniske dokumenter, publisering,
behandling, manipulasjon, redigering, trykking,
korreksjon, administrering, overføring og distribusjon via
lokale eller globale data- eller kommunikasjonsnettverk;
datamaskinprogramvare til å skape animasjon, lyd,
grafikk, presentasjoner og illustrasjoner;
datamaskinprogramvare for å se og spille av animasjon,
bilder, grafikk, presentasjoner og illustrasjoner;
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datamaskinprogramvare for nettforfatting;
datamaskinprogramvare brukt for å skape fonter og
skrifttyper; skrifttypefonter innlest på maskinlesbare
databærere; elektroniske publikasjoner; brukermanualer
og instruksjonsbøker solgt som tilbehør til de foran
nevnte varer; brannslukningsapparater.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.30, 76/013840

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12

(111) Reg.nr.: 206997 (151) Reg.dato: 2001.02.15

(210) Søk.nr.: 200011071 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.05.22, 76/053285

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.12
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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.: R451675
(151) Int. reg. dato: 2000.03.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.24

(540)

POLATEST
(730) Innehaver: Carl Zeiss, D-89518 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for optometrical
purposes.
KL. 10:  Ophthalmologic apparatus and instruments.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 558538
(151) Int. reg. dato: 1990.07.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.13

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

Gazette nr.: 10/00
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(111) Int. reg. nr.: 578399
(151) Int. reg. dato: 1991.10.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.21

(540)

PARA PLUS
(730) Innehaver: Laboratoires Pharmygiene-Scat, La
Boursidière, F-92357 Le Plessis Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Parasiticides, namely products for destroying lice
in humans, particularly in aerosol form, sold exclusively
in pharmacies.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 637996
(151) Int. reg. dato: 1995.06.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.21

(540)

TEQUILA
(730) Innehaver: Tasco SA, 50-54, rue de Silly, F-92100
Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Publicity; prospectus distribution, samples;
advertising material rental; business management
assistance for industrial or merchandising companies;
advice, business information; effected for statistical work,
data processing, stenotypy; accounting; document
reproduction; employment agencies; typewriter and office
equipment rental.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 660435
(151) Int. reg. dato: 1996.09.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.13

(540)

PELSANO
(730) Innehaver: Sagapha AG, Gartenstrasse 2, CH-
6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics.
KL. 5:  Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 701191
(151) Int. reg. dato: 1998.05.14

(540)

GROUP 4 SECURITAS
(730) Innehaver: Group 4 Securitas (International) BV,
2, Prinsevinkenpark, NL-2585 HJ Haag, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material
for railway tracks, non-electric wires and cables of
common metal; metal locksmiths’ goods and
ironmongery; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal (not included in other classes); ores; safes
and cashboxes of metal, safety locks of metal other than
electric, gratings and fences of metal.
KL. 9: Scientific, electric and electronic apparatus not
included in other classes; electric and electronic apparatus
for recording, processing, transmission, storage and
output of data; apparatus for checking (supervision),
apparatus for receiving and registration of data; electric
igniting devices not included in other classes, batteries
for lighting, electronic security systems; electronic keys;
remote controls; security systems able to continually
follow secured transports of valuables, security systems
allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security
systems for the protection of transports and stored
valuables; systems for registration and localisation of
vehicles transporting valuables, software for the above-
mentioned apparatus.
KL. 35: Advertising; business management, business
administration; office functions; general management
services; publicity; employment of paid staff for
protection against theft and the prevention of fire and
other damage.
KL. 37: Repair and maintenance of electric and
electronic apparatus and installations, safety appliances,
alarms, instruments and installations, central security
stations and security systems, apparatus and installations;
installation, maintenance and repair of alarm systems.
KL. 39: Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport;
transport of coins, money and securities and other
valuable documents, as well as transport of valuables and
of objects of art, jewellery, fur, (precious) metals and
valuable raw materials; transport vehicle rental, including
vehicles fit for security transport of persons and goods;
delivery of documents and goods; transport vehicle
rental, as well as rental of transport material fit for
protecting the transport of persons and goods; messenger
and delivery services; night and day delivery services;
transport, and escorting of suspects, prisoners and
remanded prisoners from prisons, detention centres,
police stations and other such like institutions to court
houses and vice versa.
KL. 41: Courses, seminars; instruction and training;
security training and instruction, instruction in the field of
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courses, seminars; museum services including exhibition
of products mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the
representation of services mentioned in the classes 35, 37,
39, 41 and 42 including historic display of developments
in the field of the aforementioned goods and services;
exploitation of conference rooms.
KL. 42: Security and guarding services, also in the field
of protection against theft, fire or other damage and in the
field of the protection of all transport by third parties;
consultancy on security, alarm control, surveillance and
guarding; night security and guarding, opening of
security locks; protection and guarding of persons and
buildings, investigation in legal issues; photographing
and filming; technical advices; guarding of suspects,
prisoners and remanded prisoners on their way from
prisons, detention centres, police stations and other such
like institutions to court houses and vice versa; letting of
protective, alarm and identification material and of all
preparatory and protective equipment necessary for the
safety in every possible field; services provided by
engineers; chemists, physicists; expert reports of
engineers; rental of material fit to protect the transport of
persons and goods, notably safety trunks and hardware
and software to be used thereby, research and
development in the field of the goods mentioned in
classes 6, 9 and 16 and services mentioned in classes 35,
37, 39, 41 and 42; consultancy in the field of courses and
seminars.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
BX, 1997.12.18, 620510

(111) Int. reg. nr.: 707242
(151) Int. reg. dato: 1998.07.23

(540)

GEMWAVE
(730) Innehaver: Gemplus, Parc d’activites de gemenos,
Avenue du Pic de Bretagne, F-13420 Gemenos, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radio frequency operated products; radio
frequency labels, electronic labels, electronic labels
equipped with transponders; antennae; cases for studying
and evaluating radio frequency operated products and
containing at least one reader and different types of radio
labels; data processing apparatus and equipment;
software, and particularly chip software, integrated
circuits and microcircuits for memory cards; computer
programs; encoding and microprogramming systems;
chips; integrated circuits; printed circuits, microcircuits;
chip cards; cards with integrated circuits; microcircuit
cards; smart card readers, integrated-circuit cards or
microcircuit cards; apparatus and equipment for use with
integrated-circuit cards or microcircuit cards; electrical
and/or electronic components, particularly
semiconductors, semi-conductor devices and
microprocessors; magnetic cards; magnetic identity cards;
devices for accessing and controlling access to data
processing apparatus and equipment; identification and
authentication devices for data processing apparatus and
equipment; apparatus and equipment for accessing
telephone networks; access, access control; identification
and authentification devices relating to telephone
networks; telephone sets.
KL. 16: User manuals.
KL. 38: Communication via computer terminals;
telephone communications; electronic mail; computer
assisted message and image transmission; rental of
message sending apparatus; message and data
communication via telephone.
KL. 42: Professional consulting unrelated to business
dealings; computer consultancy services; software
development, particularly in the fields of finance, leisure,
health and medicine as well as transport; services relating
to the study, customisation and implementation of
software, chip cards and integrated-circuit cards; study
and expert evaluation services in the field of computing;
information technology related technical project studies;
software updating services; computer rental; rental of
access time to a database; rental of computer software.

Gazette nr.: 4/99
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(111) Int. reg. nr.: 708693
(151) Int. reg. dato: 1998.12.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.02

(540)

(730) Innehaver: Red Bull GmbH, Brunn 115, A-5330
Fuschl am See, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilising preparations; fire extinguishing substances;
metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives (sticking materials) for industrial use.
KL. 2:  Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs;
mordants; unprocessed natural resins; metals in leaf and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including fuel for engines) and lighting materials;
candles, wicks.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
KL. 6:  Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal
materials for railway tracks; non-electrical metal cables
and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; metal tubes and pipes; safes; goods made of
metal not included in other classes; ores.
KL. 7:  Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools;
engines (excluding those for land vehicles); coupling and
transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.
KL. 8:  Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (verification), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating

machines, data-processing equipment and computers;
fire-extinguishers.
KL. 10:  Veterinary, dental, medical and surgical
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic items; equipment for stitching.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, for
water distribution and for plumbing systems (sanitary
facilities).
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 13:  Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks.
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials or plated therewith, not
included in other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
KL. 15:  Musical instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery;
stationery; adhesives (fixing agents) for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic packaging materials (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.
KL. 17:  Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other
classes; products made of semi-processed plastics;
caulking, sealing and insulating compositions; flexible
non-metallic tubes/pipes.
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
KL. 19:  Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable constructions; non-
metallic monuments.
KL. 20:  Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods (not included in other classes) made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam
(sepiolite), substitutes of all such materials or of plastic
materials.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not made of precious metals, nor plated); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush
equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (excluding building glass); glassware,
chinaware and earthenware not included in other classes.
KL. 22:  Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding and stuffing
materials (except for rubber and plastic materials); raw
fibrous textile materials.
KL. 23:  Thread for use in the textile industry.
KL. 24:  Fabrics and textile products not included in
other classes; blankets and tablecloths.
KL. 25:  Clothes, shoes, millinery.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braids;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
KL. 27:  Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
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KL. 28:  Games, toys; sports’ and gymnastics’ items not
included in other classes; Christmas tree decorations.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live
animals; fresh fruit and vegetables; crop seeds, natural
plants and flowers; animal feed, malt.
KL. 32:  Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
cordials and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers).
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35:  Advertising; management of business affairs;
commercial administration; office tasks.
KL. 36:  Insurance; financial transactions; monetary
affairs; real estate.
KL. 37:  Construction; repair; installation services.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
organisation of transport of goods; replenishment of
vehicle petrol tanks with fuel.
KL. 40:  Processing of materials.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports’ and
cultural activities.
KL. 42:  Catering (food); temporary accommodation;
hygiene, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; exploitation
of industrial property rights, technical advice and
activities relating to expert advice.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 716150
(151) Int. reg. dato: 1999.05.31

(540)

(730) Innehaver: Walter Grubmüller, 5, Weyrgasse, A-
1030 Wien, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software.
KL. 41:  Operation of betting houses and gambling
casinos as well as of bet recording houses.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
AT, 1998.12.17, AM 7805/98

(111) Int. reg. nr.: 718048
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19

(540)

H.E.R.O.
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG, 38-
42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for industrial use;
chemical water conditioning preparations (not for
agricultural use).
KL. 11:  Water conditioning installations.
KL. 36:  Leasing of water conditioning installations.
KL. 40:  Rental of water conditioning installations.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.13, 399 01 379.2/3
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(111) Int. reg. nr.: 726928
(151) Int. reg. dato: 1999.12.16

(540)

DAX
(730) Innehaver: Deutsche Börse AG, 7-11 Börsenplatz,
D-60313 Frankfurt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs in connection with stock
exchange and financial services.
KL. 16:  Printed matter, printed publications.
KL. 35:  Collecting and systematic ordering of
information and data in a computer database.
KL. 36:  Financial affairs, in particular stock exchange
and electronic stock exchange services; banking, clearing
house, stock exchange and/or financial brokerage
services; stock exchange quotations; determining,
calculating and publishing indices in connection with
officially quoted securities and future contracts.
KL. 38:  Telecommunications, namely receiving, storing
and transmitting of information and data by means of
electronic transmission.
KL. 42:  Computer programming and the updating of
computer programs; compiling databases for others in
connection with stock exchange and financial services;
leasing access time to a computer database and computer
network.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 727736
(151) Int. reg. dato: 1999.10.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Protective clothing, protective footwear,
protective headgear, protective gloves.
KL. 24:  Woven material and textile goods included in
this class.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, gloves.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.16, 39941785.0/25

(111) Int. reg. nr.: 729182
(151) Int. reg. dato: 1999.12.22

(540)

(730) Innehaver: Schlösser Armaturen GmbH, Im Dohm
3, D-57462 Olpe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatuses and fittings of heating systems and
pipelines for liquids and gases.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 730582
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

STEREK
(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.16, 99 812 583
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(111) Int. reg. nr.: 731115
(151) Int. reg. dato: 2000.03.08

(540)

ASCLEPION
(730) Innehaver: Asclepion-Meditec AG, 41,
Pruessingstrasse, D-007745 Jena, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Lasers and laser devices not for medical
purposes, accessories and parts for these laser devices,
included in this class.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, in particular medical lasers
and laser devices, accessories and parts for these devices,
and artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles,
surgical suture material, included in this class; optical
devices for eye examination and treatment with lasers,
accessories and parts for these devices, included in this
class.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.24, 399 60 028.0/10

(111) Int. reg. nr.: 731118
(151) Int. reg. dato: 2000.03.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sütex Textil-Verbund AG,
Eschenbrünn 12-14, D-71065 Sindelfingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewelry.
KL. 25:  Clothing, outerclothing for children and babies,
underwear for night and day, clothing for sports and
bathing, hosiery and accessories, namely neck scarves,
scarves, headscarves, headwear, belts.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.15, 399 71 539.8/25
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(111) Int. reg. nr.: 731119
(151) Int. reg. dato: 2000.03.08

(540)

GLISS KUR SCAN
REPAIR TECHNOLOGY

(730) Innehaver: Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG,
Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use.
KL. 3:  Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating,
washing, dyeing, bleaching, styling and perming hair,
soaps.
KL. 21:  Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.11, 39956164.1/03

(111) Int. reg. nr.: 731129
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: A/S Hydrema Danmark, Gl. Kirkevej
16, DK-9530 Støvring, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, including earth
moving machines, wheeled loaders, loader/excavator or
backhoe loaders and road sweeping machines;
implements, parts and accessories (not included in other
classes) for all the mentioned machines, including
loaders, buckets, grabs, pallet forks, ensilage cutters,
cranes, distributors and sweepers; motors and engines
(except for land vehicles); machine couplings and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements.
KL. 12:  Vehicles, including tractors and trailers
(vehicles); dump trucks; humanitarian mine clearing
vehicles; parts and accessories (not included in other
classes) for all the mentioned goods, including flails and
shields.
KL. 37:  Service overhauls, maintenance and repair of
machines, machine tools and vehicles.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.18, 001520717

(111) Int. reg. nr.: 731298
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

BRAINSTORM
(730) Innehaver: Rauch Fruchtsäfte GmbH, 1,
Langgasse, A-6830 Rankweil, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refreshment.
KL. 32:  Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages,
vegetable-based drinks and vegetable juices, non-
alcoholic power drinks.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
power drinks.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.02.14, AM 930/2000

(111) Int. reg. nr.: 731299
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

BRAINWAVE
(730) Innehaver: Rauch Fruchtsäfte GmbH, 1,
Langgasse, A-6830 Rankweil, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refreshment.
KL. 32:  Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages,
vegetable-based drinks and vegetable juices, non-
alcoholic power drinks.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
power drinks.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.02.16, AM 1024/2000
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(111) Int. reg. nr.: 731305
(151) Int. reg. dato: 2000.01.18

(540)

BERRY
(730) Innehaver: Hörmann KG Amshausen, Upheider
Weg 94-98, D-33803 Steinhagen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Doors and gates, in particular garage doors.
KL. 19:  Doors and gates, in particular garage doors.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 731672
(151) Int. reg. dato: 1999.12.13

(540)

CARILLION
(730) Innehaver: Carillion plc, Birch Street,
Wolverhampton, WV1 4HY, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Assistance and consultancy relating to business
management and organisation; provision of commercial
information; management services for the maintenance
and repair of industrial, commercial, government and
other public sector buildings and infrastructure (including
roads, rail, bridges and utility supplies); management
services for the operation of offices, industrial and retail
premises, hospitals, clinics, schools and other educational
establishments, court houses, prisons and secure training
centres, armed forces accommodation and facilities,
parking and other ancillary facilities; management of
businesses providing services for the foregoing, including
catering, cleaning, laundry, security services and
recruitment, supply and management of personnel.
KL. 37:  Construction, repair, maintenance and
demolition of buildings and civil engineering structures
and infrastructures (including roads, rail, bridges and
utility supplies); building services; cleaning and laundry
services; hire and repair of plant equipment and other
apparatus for use in civil, mechanical and electrical
engineering; hire, maintenance and repair of vehicles;
construction management, all for the building,
construction and engineering industries.
KL. 42:  Professional consultancy services relating to
design, research and development; advisory, analytical
and information services relating to architectural,
engineering and environmental matters; professional
project management, for the building, construction and
engineering industries; catering services; security
services.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.06.15, 2200187
GB, 1999.11.17, 2214614

(111) Int. reg. nr.: 731682
(151) Int. reg. dato: 2000.02.03

(540)

STARALIGN
(730) Innehaver: Vantico AG, Klybeckstrasse 200, CH-
4057 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use;
unprocessed plastics, particularly for production of
optical compensation films, for example for improving
the visible angle and/or for stability in colour, contrast
and temperature in liquid crytal displays and for use of
the orientation layer in electronic liquid crystal displays.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; appliances for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; electronic displays of all types for installation
for example with portable computer games, watches,
household and industrial appliances, information
appliances for motorcars and airplanes.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.05, 469108

(111) Int. reg. nr.: 731687
(151) Int. reg. dato: 1999.12.23

(540)

SOTABET
(730) Innehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Frederiksberg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicine including medicine for cardiovascular
diseases.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DK, 1999.12.20, VA1999 05260
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(111) Int. reg. nr.: 731688
(151) Int. reg. dato: 1999.12.21

(540)

BETALOL
(730) Innehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Frederiksberg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicine including immunosuppressants.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DK, 1999.09.23, VA1999 03894

(111) Int. reg. nr.: 731689
(151) Int. reg. dato: 1999.12.09

(540)

PROFAS
(730) Innehaver: Profas GmbH & Co KG, 6, Elso-
Klöver-Strasse, D-21337 Lüneburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Protective and work clothes, included in this
class, in particular protective and work gloves.
KL. 25:  Work clothes, included in this class.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 731781
(151) Int. reg. dato: 2000.01.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Spie SA, 10, avenue de l’Entreprise
Pôle Vinci, F-95863 Cergy-Pontoise, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metallic armatures, frames and
chassis for doors and windows; metallic reinforcing
materials for pipes; metallic clips for pipes; metallic
fastening clips for cables or tubes; metallic swimming
pool basins; metallic rings and collars; metallic
construction materials; metallic formwork and
reinforcements for use with concrete; rope thimbles of
metal; metallic cable and non-electrical metallic cable
connections; railway switches; metallic palettes or trays
for loading, metallic railway sleepers and shunts, metallic
valves for conduits; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metallic partitions and fences;
metallic pipes and conduits; scaffolding of metal;
staircases of metal; angle brackets; metallic wires; metal
gutters; metallic poles and masts; metallic wall covers
and panels; skating rinks (metallic constructions);
metallic ceilings and flooring; metallic beams and joists,
metallic prefabricated platforms; metallic blinds and
shutters; worksite metallic constructions; metallic
materials for railway tracks.
KL. 7:  Machinery for construction and public works;
breakers; concrete mixers; lifts and elevating apparatus;
tarring machines; cranes and other lifting appliances;
pneumatic drills; power hammers; rail laying machines;
road rollers; earth moving machines; hoists.
KL. 9:  Monitoring (inspection), emergency (rescue) and
signalling appliances and instruments; electronic
appliances and instruments for controlling and
monitoring rail networks, motorway networks, bridges
and tunnels; alarms and fire-protection systems;
protective helmets; electric cables and lines; video
systems and remote surveillance; electric installations for
the remote control of industrial and related operations;
electric conduits, couplings and relays; control panels
(electricity); electric conductors and electricity conduits;
electrical wires, telephone wires; magnetic wires; optical
fibres; antennae; masts for wireless aerials or
radiotelephony; appliances for the remote control of
signals; electrical monitoring apparatus; railway traffic
safety appliances; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound, images and data; intercommunication
apparatus; telephone sets; telecommunication apparatus
and instruments; data processing apparatus, computers
and computer peripherals; recorded computer programs;
magnetic recording media.
KL. 11:  Lighting, heating, steam generating, cooking,
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refrigerating, drying, ventilating and liquid or gas
distribution appliances and installations; sanitary
installations.
KL. 12:  Land vehicles; casting carriages, industrial lift
trucks; rolling stock for railways, railway couplings,
carriages; tramcars; cable transport apparatus and
installations.
KL. 17:  Products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials, sealing and
insulating packing; nonmetallic flexible pipes; synthetic
fibres, not for use in textiles; products made of semi-
processed synthetic resins.
KL. 19:  Nonmetallic building materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic onsite
constructions; nonmetallic swimming pool structures;
nonmetallic pipes for conveyance of liquids or gas.
KL. 37:  Construction services (buildings and public
works); repair services; installation services; supervision
(management) of construction and installation work;
installation and maintenance of all types of electric and
electromechanic equipment for industrial or collective
use; installation and maintenance telecommunication and
information networks; installation and maintenance of
equipment and systems for the transmission and
distribution of energy; installation and maintenance of
automatic processes; installation and maintenance of all
transport systems and infrastructures (rail, urban,
motorway, seaport and airport); construction, installation
and maintenance of power plants; installation and
maintenance of air conditioning systems; construction,
remediation and upkeep of all-purpose buildings;
construction, remediation and maintenance of
infrastructures, civil engineering and conduit work;
underground, marine and river structures; construction of
special foundations (building); maintenance of real estate
complexes; rental of construction site equipment and
building equipment.
KL. 38:  Telecommunication and information on
telecommunication matters; electronic mail services;
communication via computer terminals; computer-
assisted transmission of messages and images;
transmission via satellite, cable and optical fibre;
telephone and mobile telephone communication and
services; cable television.
KL. 39:  Operation of passenger transport, freight and
power (gas, electricity, petrol products) and water
installations; operation of tunnels, of bridges; operation
of seaport or airport installations; information on
transport.
KL. 42:  Architecture; land surveying; industrial design
services; construction drafting; consulting in construction
(buildings - public works) and in electric and
electromechanical engineering; design services and
engineering services in the field of construction and
electric and electromechanical engineering; planning of
technical projects; landscape gardening; caretaking and
guarding services; design and updating of software; rental
of computer software; consulting in computer systems
and networks; rental of access time to a database, to a
computer for data processing.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.07.16, 99 803 241

(111) Int. reg. nr.: 731784
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 38:  Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; news agencies.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming, computer database
services, namely rental of access time to and operation of
a database; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.17, 399 57 733.5/38
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(111) Int. reg. nr.: 732233
(151) Int. reg. dato: 2000.04.17

(540)

(730) Innehaver: Michelin Recherche et Technique SA,
Route Louis Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot,
CH

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

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.11, 471364

(111) Int. reg. nr.: 732238
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15

(540)

MC. ALLAN
(730) Innehaver: Sütex Textil-Verbund AG,
Eschenbrünn 12-14, D-71065 Sindelfingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Undergarments and outergarments for women,
men and children, including underwear for day and night
knitted or woven, knitwear, millinery, socks, products
consisting of woven strips of elastic stocking suspenders,
garters, belts), aprons (clothing), belts for clothing,
corsets, corselets, neckties, braces, clothing made from
animal skins and pelts, lace collars, fichus, mufflers,
sashes, gloves, all the above-mentioned products from
anglophone countries.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 732245
(151) Int. reg. dato: 2000.04.11

(540)

(730) Innehaver: Credit Agricole Indosuez Cheuvreux
SA, 9 quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Trade brokerage, investment companies,
financial operations, banking transactions, monetary
operations, stock exchange operations and insurance.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.18, 99 819 981

(111) Int. reg. nr.: 732255
(151) Int. reg. dato: 2000.04.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Vevey,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Animal feed.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.10.07, 471116
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(111) Int. reg. nr.: 732256
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Vevey,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Edible ice, water ices, sorbets, frozen
confectionery, frozen cakes, products used for the
preparation of edible ice and/or water ices and/or sorbets
and/or frozen confectionery and/or frozen cakes.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.08, 471169

(111) Int. reg. nr.: 732257
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

DOG GENERATION
(730) Innehaver: Cosmetic Creation Colors Consultant,
274, rue Saint Honoré, F-75001 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes and all toiletry products for pets.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.14, 99 819 414

(111) Int. reg. nr.: 732258
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

OH MY DOG !
(730) Innehaver: Cosmetic Creation Colors Consultant,
274, rue Saint Honoré, F-75001 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes and all toiletry articles for pets.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.13, 99 818 599
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(111) Int. reg. nr.: 732352
(151) Int. reg. dato: 2000.02.01

(540)

(730) Innehaver: Jippii-Internetpalvelut OY,
Kaskenpolttajantie 6 B 2, SF-00670 Helsinfors, FI

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

(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, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound
recordings.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; providing of facilities for
e-commerce.
KL. 38: Telecommunications; data transfer services;
telecommunications services, broadcasting, in particular
Internet radio broadcasting e-mail services, wireless
application protocol (wap) services, short message
services (sms services), i.e. various text message services
including transmission of pictures, text and music to the
recipient’s mobile phone, production of news.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services in
particular game services for several players on the
Internet (e.g. Java games), entertainment services,
providing of chat groups on the Internet, music
production, film production; publishing, electronic
publishing.
KL. 42:  Providing of food and drink except stewed fruit
thickened with potato flour and red jelly; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming;
providing of information with an Internet search engine,
services for registration of Internet domain names,
production of weather services, time sharing of databases.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.09.30, T199903083

(111) Int. reg. nr.: 732432
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Financiere Elysees Balzac, 2, rue
Balzac, F-75008 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Disks, sponges, cloths for toiletry use for make-
up application or removal, impregnated with cosmetic
lotions.
KL. 10:  Massage gloves.
KL. 21:  Natural and artificial sponges, toilet sponges.
KL. 24:  Cloths and disks for applying or removing
make-up made of textile or non-woven textiles, toilet
gloves.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.19, 99 824101
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(111) Int. reg. nr.: 733176
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24

(540)

(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical and biochemical products for industrial
use; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs; enzymes for industrial use.
KL. 29:  Milk products for use in bakery and
confectionery; edible oils and fats.
KL. 30:  Flour and preparations made from cereals;
yeast, baking-powder; raw materials and additives for
preparing and improving bakery products, not included in
other classes; dough for making bread; bread; aromatic
preparations for bread baking.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.30, 656745

(111) Int. reg. nr.: 733346
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

(730) Innehaver: Le Nar NV, 13, Begijnhof, B-2370
Arendonk, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Umbrellas, rucksacks, garment bags for travel.
KL. 25:  Clothing; footwear, headwear; rainwear,
raincoats, hoods, leather clothing, working overalls;
foldable waterproof clothing.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 733347
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

FANS & FRIENDS
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-
Ebert-Allee, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming services; data bases
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733353
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

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

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

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.13, 661102

(111) Int. reg. nr.: 733707
(151) Int. reg. dato: 2000.03.23

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business services; collection
and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.24, 399 59 260.1/38
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(111) Int. reg. nr.: 733771
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

SOBERAL
(730) Innehaver: OY Contral Pharma Ltd, Kappelitie 6,
SF-02200 Esbo, FI

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

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.01.04, T2000 00016

(111) Int. reg. nr.: 734274
(151) Int. reg. dato: 2000.04.29

(540)

(730) Innehaver: Bürstenmann GmbH, 61, Schönheider
Strasse, D-08328 Stützengrün, DE

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

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734305
(151) Int. reg. dato: 2000.04.08

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Adhesives used in industry.
KL. 16:  Adhesives for do-it-yourself, stationery or
household purposes.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.07, 399 77 308.8/16

(111) Int. reg. nr.: 734316
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

CONSILIUM
(730) Innehaver: Consilium AB, Box 5028, S-131 05
Nacka, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Nautical, surveying, optical, signalling, checking
(supervision) and life-saving apparatus and instruments;
alarm apparatus including fire and gas alarm apparatus;
all for use in the marine industry.

Gazette nr.: 12/00
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(111) Int. reg. nr.: 735608
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08

(540)

(730) Innehaver: OWL Ocean World Lines Europe
GmbH, Klopstockstrasse 1, D-22765 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport of people and goods with vehicles,
railway, ships and aircraft; loading and unloading of
ships; salvage of ships and of goods transported by ships;
storage of goods or furniture; transport of money and of
valuables; managing and coordination of traffic services;
renting of aircraft; renting of vehicles; renting of ships;
packaging of goods.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 736097
(151) Int. reg. dato: 2000.05.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pantaenius GmbH & Co, 32, Cremon,
D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business management.
KL. 36:  Insurance underwriting.
KL. 42:  Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, estimates, examination and
analyses, technical surveys.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.15, 399 71 313.1/36

(111) Int. reg. nr.: 736098
(151) Int. reg. dato: 2000.05.15

(540)

(730) Innehaver: Pantaenius GmbH & Co, 32, Cremon,
D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business management.
KL. 36:  Insurance underwriting.
KL. 42:  Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, estimates, examination and
analyses, technical surveys.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.15, 399 71 312.3/36

(111) Int. reg. nr.: 736168
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

SCANMATE
(730) Innehaver: Purup-Eskofot A/S, Industriparken 35-
37, DK-2750 Ballerup, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for recording and
reproduction of images, digital input and output scanners,
data processing equipment.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.01.12, VA 2000 00142
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(111) Int. reg. nr.: 736817
(151) Int. reg. dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Time Manager International A/S,
Huginsvej 8, DK-3400 Hillerød, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including
calendars, diaries, registers and time management and
priority planning tools; stationery, office requisites
(except furniture), instructional and teaching material in
the form of course materials, instruction materials and
newsletters, books, all the aforesaid goods in relation to
time-management programmes for use in productivity,
communications and quality development programmes.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736818
(151) Int. reg. dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Bean’ 88 K/S, c/o O. Bondo Svane
Advokatfirma, Trondhjems Plads 3, DK-2100
København Ø, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
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; foodstuffs for animals, malt.
KL. 42:  Providing of food and drink; cafeterias, cafés;
catering; hotels.

Gazette nr.: 15/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.03.12 - nr 11

60

(111) Int. reg. nr.: 736887
(151) Int. reg. dato: 2000.06.23

(540)

SUNTORY
(730) Innehaver: Suntory Ltd, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka 530-8203, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Animal foodstuffs; seeds and bulbs; trees,
grasses, natural turf, dried flowers, seedlings, saplings,
natural flowers, hay, bonsai (potted dwarfed trees).

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736905
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

CERAMASTER
(730) Innehaver: Shofu Inc, 11, Kamitakamatsu, Cho,
Fukuine, Higashiyama-Ku, Kyoto, 605, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.20, 300 03 599.3/10

(111) Int. reg. nr.: 736906
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

COMPOMASTER
(730) Innehaver: Shofu Inc, 11, Kamitakamatsu, Cho,
Fukuine, Higashiyama-Ku, Kyoto, 605, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.20, 300 03 600.0/10

(111) Int. reg. nr.: 736908
(151) Int. reg. dato: 2000.06.28

(540)

OVSYNCH
(730) Innehaver: Veyx-Pharma GmbH, 6, Söhreweg, D-
34639 Schwarzenborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary preparations.
KL. 42:  Veterinary services.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.28, 399 82 456.1/05

(111) Int. reg. nr.: 736960
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

WELGER
(730) Innehaver: Maasland NV, 10, Weverskade, NL-
3155 PD Maasland, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines not included in other classes; balers for
agricultural use; waste processing equipment; agricultural
machines; milking machines; milk extracting systems and
robots; parts and accessories for the aforementioned
goods not included in other classes; electric rinsing,
washing and cleaning equipment and instruments for use
within the framework of milk extracting, not included in
other classes.
KL. 9:  Measuring, control and monitoring equipment
and instruments for use in conjunction with the products
as mentioned in class 7; parts of the aforementioned
goods; electronic equipment and software for processing
and/or recording and/or reproducing data concerning the
goods as mentioned in class 7.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.24, 664404
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(111) Int. reg. nr.: 736961
(151) Int. reg. dato: 2000.05.24

(540)

CEPTIDE
(730) Innehaver: Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Strasse 10, D-40789 Monheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
late stage complications of type I diabetes, i.e.
neuropathy, retinopathy and nephropathy.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736963
(151) Int. reg. dato: 2000.05.20

(540)

STREET JET
(730) Innehaver: Continental AG, Vahrenwalder Strasse
9, D-30165 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Tyres, tubes therefor, complete wheels.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736964
(151) Int. reg. dato: 2000.05.31

(540)

EDUARD DE GRAAFF
(730) Innehaver: Eduard de Graaff & Co BV, 27, Dam,
NL-1012 JS Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; services of holding companies;
financial management; services of brokers dealing in
shares, stocks and options; stock investments; exchange
dealings.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.10, 663014

(111) Int. reg. nr.: 736965
(151) Int. reg. dato: 2000.06.19

(540)

SECONDE PEAU
(730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29,
rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetic products and make-up.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.21, 99/830.211
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(111) Int. reg. nr.: 737401
(151) Int. reg. dato: 2000.07.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Business Interactif (SA), 6bis, rue
Fournier, F-92110 Clichy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  On-line advertising on computer
communication networks; information research in
computer files for third parties; rental of advertising time
on computer communication networks; data compilation
and systemisation in a database; computer file
management.
KL. 38: Telecommunications; telecommunication
connection to computer communication networks;
telecommunications gateway services; teleconferencing
services; providing access to computer communication
networks; communication via computer networks;
communication via computer terminals; electronic mail
services; computer aided transmission of messages and
images; information on telecommunications via computer
networks.
KL. 42:  Design of computer systems; copying of
computer programs; converting data or documents from
physical media to electronic media; design and
maintenance of computing sites for third parties; hosting
of third party computing sites; software design,
installation, updating and maintenance; computer
programming; database reconstruction; leasing access
time to a computer database; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; consulting in
computer networks and computing sites; analysis services
for computer system configuration and development of
computing sites.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.07, 00 3 000 492

(111) Int. reg. nr.: 737411
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-
89264 Weissenhorn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Casings for concrete and parts thereof, including
reinforcements thereof (also made of metal), structural
scaffoldings, facade scaffoldings, and scaffolds and parts
thereof (also made of metal); prefabricated parts of steel
for walls and ceilings; supports of metal, all goods
included in this class.
KL. 7:  Working platforms which can be height-adjusted
by a motor or manually, elevators and parts thereof,
mechanically movable parking spaces for automotive
vehicles.
KL. 9:  Electrical and electronic control devices for
elevators; computer programs which are stored on data
carriers.
KL. 19:  Casings for concrete and parts thereof,
including reinforcements thereof (not of metal), structural
scaffoldings, facade scaffoldings, and scaffolds and parts
thereof (not of metal), prefabricated parts of wood or
concrete for walls and ceilings; supports of metal and
wood (all goods included in this class); prefabricated
parts for multi-storey car parks (not of metal).

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.20, 399 80 737.3/06
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(111) Int. reg. nr.: 737414
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

(730) Innehaver: Herbafood Nahrungsmittel GmbH,
Phöbener Chaussee, D-14542 Werder, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Nutritional additives and food ingredients,
namely fibres, stabilizers, sweeteners made from fruits or
fruit products, fruit powder, pectin extracts, plant protein,
vegetable oil, lecithin, flavonoids, phenols.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.29, 399 74 916.0/29

(111) Int. reg. nr.: 737417
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Additives for fodder for medical use.
KL. 31:  Additives for fodder for non medical use.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.23, 473916

(111) Int. reg. nr.: 737426
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15,
CH-8808 Pfäffikon SZ, CH

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

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.21, 473904

(111) Int. reg. nr.: 737558
(151) Int. reg. dato: 2000.05.24

(540)

RECAP
(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry; caprolactam; nylon;
recycled caprolactam.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.26, 661975
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(111) Int. reg. nr.: 737579
(151) Int. reg. dato: 2000.06.19

(540)

ELUMEN
(730) Innehaver: Goldwell GmbH, 10-18, Zerninstrasse,
D-64297 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Hair care compositions, such as shampoos,
compositions for bleaching, dyeing and coloring of hair,
permanent hair wave compositions and neutralizers
therefor, hair fixatives, hair conditioning preparations,
hair lotions, hair sprays, hair treatments, hair foams, hair
waxes.
KL. 42:  Services of a hairdresser and beauty salon.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.12, 300 01 771.5/03

(111) Int. reg. nr.: 737585
(151) Int. reg. dato: 2000.03.28

(540)

TUNANTE
(730) Innehaver: Viñedos de Aldeanueva Sdad Coop,
Avda. Juan Carlos I n 100, 26559 Aldeanueva de Ebro
(La Rioja), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wine and alcoholic beverages (excluding
beers).

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737593
(151) Int. reg. dato: 2000.05.31

(540)

CORENA
(730) Innehaver: abz-Zentraleinkaufsagentur für
Bekleidung GmbH, 51, Dahnstrasse, D-45144 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Style jewellery, cufflinks, tie pins.
KL. 18:  Articles of leather and leather imitations,
namely handbags, purses, pocket wallets, key cases,
travelling sets; briefcases; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, belts.
KL. 35:  Marketing, marketing research and market
analysis; management consulting; advertising; shop
window and business premises dressing.
KL. 41:  Education and teaching for commercial jobs and
for sales personnel.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737596
(151) Int. reg. dato: 2000.06.05

(540)

GENERIA
(730) Innehaver: Hermes Fabrik Pharmazeutischer
Präparate Franz Gradinger GmbH & Co, 5-8, Georg-
Kalb-Strasse, D-82 049 Grosshesselohe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines, chemical preparations for the health;
dietetic preparations for medical purposes; food or food
additives (contained in this class).

Gazette nr.: 16/00
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 44241

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 50499

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 65462

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 65942

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 68803

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 75001

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 75238

(730) Innehaver: Promedia G.C.V, 5, de Keyserlei, B7,
NL-2018 Antwerpen, NL

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

(111) Reg.nr.: 76922

(730) Innehaver: Norske Potetindustrier BA,
Serviceboks 110, 2801 Gjøvik, NO

(111) Reg.nr.: 81198

(730) Innehaver: Eramet, 33 Avenue du Maine, F-75015
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 81309

(730) Innehaver: Promedia G.C.V, 5, de Keyserlei, B7,
NL-2018 Antwerpen, NL

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

(111) Reg.nr.: 81971

(730) Innehaver: Promedia G.C.V, 5, de Keyserlei, B7,
NL-2018 Antwerpen, NL

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

(111) Reg.nr.: 81972

(730) Innehaver: Promedia G.C.V, 5, de Keyserlei, B7,
NL-2018 Antwerpen, NL

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

(111) Reg.nr.: 84149

(730) Innehaver: Alcatel Cable France, 30, rue Pierre
Bérégovoy, F-92110 Clichy Cédex, FR

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 88710

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 90271

(730) Innehaver: Best Lock Corp, Indianapolis, IN, US

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

(111) Reg.nr.: 96645

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, USSynthélabo SA., Paris,
FR

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

(111) Reg.nr.: 97814

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 101711

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 107133

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 107332

(730) Innehaver: Bridgestone Sports Co Ltd, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 107993

(730) Innehaver: Svedala Light Construction Equipment
AB, Box 266, S-127 24 Skärholmen, SE

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

(111) Reg.nr.: 109315

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 110095

(730) Innehaver: Crompton GmbH, Postfach 1620, D-
59180 Bergkamen, DE

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

(111) Reg.nr.: 111147

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 113247

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 114167

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 116745

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 116975

(730) Innehaver: Promedia G.C.V, 5, de Keyserlei, B7,
NL-2018 Antwerpen, NL

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

(111) Reg.nr.: 120605

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 120606

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 121302

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 121303

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 121862

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 122627

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 123451

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 142284

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 143043

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 144210

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 144211

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 145897

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 147761

(730) Innehaver: Berentzen Brennereien GmbH + Co
KG, 7, Ritterstrasse, D-49470 Haselünne, DE

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.03.12 - nr 11

68

(111) Reg.nr.: 148897

(730) Innehaver: James Dallas, London, England, GB,
Virginia Glastonbury, London, England, GB, Steven
Blakely, London, England, GB, Mark Andrews, London,
England, GB og Clive Thorne, London, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 148898

(730) Innehaver: James Dallas, London, England, GB,
Virginia Glastonbury, London, England, GB, Steven
Blakely, London, England, GB, Mark Andrews, London,
England, GB og Clive Thorne, London, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 149618

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 149619

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 150148

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 150150

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 150151

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 152094

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 154684

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 156176

(730) Innehaver: Clintec Benelux SA, Brussel, BE

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

(111) Reg.nr.: 160228

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 166148

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 166486

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 166488

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 170256

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 170908

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 171209

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 171550

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 175956

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 182669

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 182670

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 191732

(730) Innehaver: Oddwin C.Skaiaa, Poppelveien 4, 4515
Mandal, NO

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

(111) Reg.nr.: 191984

(730) Innehaver: Synavant Inc, 3445 Peachtree Road,
Atlanta, GA 30326, US

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

(111) Reg.nr.: 193791

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 196101

(730) Innehaver: Arla Ost och Smör Produktion AB,
Box 1508, S-351 15 Växjö, SE

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

(111) Reg.nr.: 196102

(730) Innehaver: Arla Ost och Smör Produktion AB,
Box 1508, S-351 15 Växjö, SE

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

(111) Reg.nr.: 200703

(730) Innehaver: Arla Ost och Smör Produktion AB,
Box 1508, S-351 15 Växjö, SE

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

(111) Reg.nr.: 202805

(730) Innehaver: Altadis Luxembourg SA, 1, rue du
Saint Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 43710

(730) Innehaver: AS Vulkan Industrier, Møllevn. 2,
0182 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hele klassen.  Registreringen omfatter ikke
verktøy, sveiver, blansehåndtak, strykejern, ikke
elektriske, pressejern, ikke elektriske.
KL. 9: Hele klassen.  Registreringen omfatter ikke
strykejern, elektriske, pressejern, elektriske,
redningsapparater og tidsangivende anordninger.
KL. 11: Hele klassen.  Registreringen omfatter ikke
gassgeneratorer, elektriske komfyrer, kokeplater,
varmeovner, stekeovner, varmtvannsbeholdere og
automatiske oljefyringsanlegg samt porselenslegemer for
elektriske varmeapparater.
KL. 17: Hele klassen.  Registreringen omfatter ikke
gummi og gummierstatninger som råstoff.

(111) Reg.nr.: 45587

(730) Innehaver: Fazer AB, Malmö, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe og te, kaffe- og teerstatninger, iskrem,
kjeks, kakao, lakrisprodukter (søtsaker), tyggegummi,
ikke til medisinsk bruk, sukkerbakeriprodukter (dragèe),
nøtt-, mandel- og marsipanmasse samt produkter derav,
vanilje, vanilin, honning, glykose, sirup, konfekt-,
sukker- og sjokoladevarer, halspastiller (sukkertøy),
bakeri- og konditorvarer, mølleprodukter samt alle slags
levnets- og næringsmidler, gjærmidler, krydderier for
levnetsmidler.
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SLETTELSER

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

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

Reg. nr.: 187489*
Reg. nr.: 203856
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 192387

(730) Innehaver: Scapa Group plc, Blackburn,
Lancashire, England, GB

Innsiger: Solvay SA, 33, rue du Prince Albert, B-1050
Brussel, BE

KL. 1: Halogenfrie lavrøks- og brannhemmende
sammensetninger; epoxy, polyurethan og gjenvinnbare
polyurethanharpikser; isolerende og tettende kitt;
filtreringsmaterialer og filtreringsmidler; kjemiske og
mineralske stoffer for bruk ved rensing av væsker, luft og
gasser; keramiske materialer for bruk i industrien;
keramiske fibre; keramiske preparater, mineralske stoffer,
ubearbeidet plast, grønnsaksstoffer og keramiske
materialer i partikkelform, alle for bruk i filtrering.
KL. 5: Medisinske bånd og tape, medisinsk film,
transdermalt plaster, plaster, bandasjer,
forbindingsstoffer.
KL. 9: Deler og komponenter til elektriske, elektroniske
og optiske fiberkabler, tråder og bånd som deler av
kabler, deler av computer hardware.
KL. 16: Ikke-klebende og klebende papirbånd.
KL. 17: Filtreringsmaterialer i form av halvbearbeidet
skum av plast, ikke-klebende og klebende bånd og film,
isolerende bånd, amalgamerende bånd med eller uten
klebende belegg, selvamalgamerende produkter, kitt og
fugemasse, mastik, tråder (ikke for tekstilbruk);
kabelkappematerialer.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 198405

(730) Innehaver: Medeva Pharma Ltd, 216 Bath Road,
Slough, Berkshire SL1 4EN, England, GB

Innsiger: Biofarma (SA), FR-92200 Neuilly-sur-Seine,
FR

KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; vaksiner.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 205307

(730) Innehaver: Orlando Wyndham Group Pty Ltd, 33
Exeter Terrace, Devon Park, SA 5008, AU

Innsiger: The Jacob’s Bakery Ltd, Long Lane, Aintree,
Liverpool L9 7LD, England, GB

KL. 32: Øl og ikke-alkoholholdige drikker.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes
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Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


