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FORNYET KUNNGJØRING

(111) Reg.nr.: 206167 (151) Reg.dato: 2000.12.14

(210) Søk.nr.: 200006383 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

SUN TOUCH
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Preparater til kropps- og skjønnhetspleie,
dekorativ kosmetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

Dette merket ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 3/01, den 15. januar 2001. Ved en feil fra Patentstyrets
side ble merket publisert med klasse 9, mens det riktige skal være klasse 3. Dette er å anse som en fornyet kunngjøring med
ny innsigelsesperiode fra 26. mars.



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.26 - nr 13

4

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.: 207129 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 19954698 (220) Inn dato: 1995.07.26

(540)

LØITEN BRÆNDERI
(730) Innehaver: Løiten Brænderi Eiendom AS v/Even
Østlund, Postboks 133, 2340 Løten, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen.
KL. 25: Hele klassen.
KL. 29: Hele klassen unntatt bearbeidede bær og frukter.
KL. 30: Hele klassen.
KL. 31: Hele klassen unntatt friske bær og frukter.
KL. 39: Hele klassen.
KL. 41: Hele klassen.
KL. 42: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207130 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 19958166 (220) Inn dato: 1995.12.29

(540)

(730) Innehaver: CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd
Street, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Badeskum, boblebadpreparater, hudvann, såper,
neglelakk, menns parfymer, parfymerte badepreparater,
kvinners parfymer, balsam, kremer, hårgelé, hårkrem,
hårspray, shampoo.
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere;
solbriller, brille-etuier, brilleinnfatninger;
televisjonsprogrammer innregistrert på videobånd og
videokassetter, audiokassettbånd, elektroniske bøker
innregistrert på bånd.
KL. 18: Kofferter og reisevesker, ryggsekker,
skipssekker, rumpetasker, håndvesker, nøkkelpunger,
sportsvesker, handlevesker, lommebøker, paraplyer.
KL. 28: Dukker, stoppede tøydyr, kortspill, brettspill.
KL. 30: Konfektyrer.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet nemlig televisjonsserier; fan-
klubber.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207131 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199802724 (220) Inn dato: 1998.03.24

(540)

50+
(730) Innehaver: Seniorgruppen AS, Lillehammer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt
til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 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; soveposer for camping.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, tapioka, sago,
kaffeerstatning; konditorvarer, konfektyrer, spiseis;
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik,
sauser; krydderier; is.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av
symposium, organisering av utstillinger.
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; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); drift av campingplasser; hoteller, hospitser,
pensjonater;  ingeniørvirksomhet (ekspertise).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207132 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199802725 (220) Inn dato: 1998.03.24

(540)

FEMTI PLUSS
(730) Innehaver: Seniorgruppen AS, Lillehammer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt
til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 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; soveposer for camping.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, tapioka, sago,
kaffeerstatning; konditorvarer, konfektyrer, spiseis;
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik,
sauser; krydderier; is.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av
symposium, organisering av utstillinger.
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; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); drift av campingplasser; hoteller, hospitser,
pensjonater;  ingeniørvirksomhet (ekspertise).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207133 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199900014 (220) Inn dato: 1999.01.04

(540)

(730) Innehaver: Rodale Inc, Emmaus, PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, publikasjoner.
KL. 41: Forlagsvirksomhet; elektronisk
forlagsvirksomhet via globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207134 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901360 (220) Inn dato: 1999.02.09

(540)

(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207135 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901526 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

BYGGFORSKSERIEN,
BYGGDETALJER

(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207136 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901527 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

BYGGFORSKSERIEN,
PLANLØSNING

(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207137 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901528 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

BYGGFORSKSERIEN,
BYGGFORVALTNING

(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207138 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901529 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

BYGGFORSK
KUNNSKAPSSYSTEMER
(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207139 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901530 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

NBI TEKNISK
GODKJENNING

(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207140 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199901531 (220) Inn dato: 1999.02.16

(540)

NBI
PRODUKTSERTIFISERING
(730) Innehaver: Norges byggforskningsinstitutt,
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207141 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199904265 (220) Inn dato: 1999.04.28

(540)

MIKADO
(730) Innehaver: Generale Biscuit-Glico France (SA),
Athis-Mons, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt; fisk; skinke; fjærkre og vilt; kjøttbiter;
kjøttbiter som appetittvekkere; konserverte, tørrete og
kokte frukter og grønnsaker; kompotter, syltetøy,
fruktpuréer, geléer; supper; hermetisert mat delvis eller
helt laget av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt; konserverte,
tørrete, kokte, frosne eller hermetiserte ferdiglagede
retter, delvis eller helt laget av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre,
vilt; søtede eller saltede appetittvekkere laget av poteter,
smakstilsatt eller naturlig, potet chips; lettstekt svinekjøtt
som appetittvekkere; melk, melkepulver, smakstilsatt
tyknet melk og vispet melk; melkeprodukter, nemlig
melkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, fromasjer, krem
og kremfløte, krem og kremfløtedesserter; fersk krem og
kremfløte, smør, ostemasse, oster, lagrede oster, lagrede
muggoster, ulagrede ferske oster, saltede oster, cottage
cheese, drikker hovedsakelig laget av melk eller
melkeprodukter; frossenmelkprodukter, gjærede
melkeprodukter, spiselig fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade; kaffebaserte drikker,
kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker; sukker,
ris, tapioka, mel, paier (søte eller salte); pizza, terter (søte
eller salte); pasta (naturlig, smakstilsatt og/eller fylt),
næringsmidler av korn, frokostblandinger; forberedte
retter helt eller delvis sammensatt av pasta; ferdiglagede
retter bestående delvis eller helt av bakverk; brød,
kavring, kjeks (søtede eller saltede), småkaker, vafler,
kaker, bakverk; forannevnte produkter også som
overtrukne og/eller fylte og/eller smakstilsatte; saltede
eller søtede appetittvekkere sammensatt av kjeks,
bakverk, deig eller røre (tynn deig); konditorvarer og
konfektyrer; spiseis, frosne kremer i form av serbettis
(spiseis), sorbetis (spiseis), yoghurtis (spiseis), frossen
vaniljekrem (spiseis), frossen fromasj (spiseis), dessertis
(spiseis); honning; søte sauser.
KL. 32: Øl (med og uten alkohol); ikke-kullsyreholdig
og kullsyreholdig vann (mineralvann og ikke-
mineralvann), frukt- og grønnsaksjuice, frukt- og
grønnsaksbaserte drikker, lemonade, tonic-vann (tonic
water); ingefærøl, sorbetdrikker, preparater for tillaging
av drikker, ekstrakter for drikker, alkohol-frie frukt- eller
grønnsaksekstrakter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207142 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199904946 (220) Inn dato: 1999.05.19

(540)

GENESIS PET FOOD
(730) Innehaver: Harrison Pet Products Inc, Kitchener,
ON, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Mat til kjæledyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207143 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199907154 (220) Inn dato: 1999.07.19

(540)

VITRAL
(730) Innehaver: Velux Industri A/S, Tobaksvejen 10,
DK-2860 Søborg, DK

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

(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,
grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr
og datamaskiner; brannslukningsapparater; pneumatiske,
hydrauliske, elektriske og elektroniske driftsinstrumenter
og -apparater, herunder instrumenter og apparater med
fjernkontroll til åpning og lukking av glasspaneler, dører
og vinduer, såvel som ventiler, driftsutstyr for
avskjerming av vinduer; sensorer, herunder tids-, regn-,
fuktighets-, temperatur-, C02-, vind- og solsensorer til
aktivisering av ovennevnte driftsinstrumenter og -
apparater såvel som paneler for elektronisk overvåking
og drift av forannevnte apparater og instrumenter,
elektrisk driftsutstyr for regulering av interiør og
eksteriør avskjerming av vinduer, ventilasjons- og
røykventiler, tilbehør til byggeformål, deler og tilbehør til
alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet,
vedlikehold og installasjonsvirksomhet; bygging og
renovasjon av bygninger, vedlikehold og reparasjon av
byggeelementer, prefabrikkerte altaner,
altaninnhengninger og verandakasser, vinduer, dører,
glasselementer og bygningsdeler laget av glass,
ventilasjons- og røykventiler, persienner, rammer og
konstruksjoner til takvinduer, innretninger for vinduer og
solbeskyttelse; taktekking, glassmesterarbeid, tetting- og
isoleringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207144 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199908205 (220) Inn dato: 1999.08.16

(540)

(730) Innehaver: Sydenbutikken AS, Postboks 186,
7001 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av reiser; turoperatører; reisebyrå.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207145 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199908813 (220) Inn dato: 1999.08.31

(540)

HUSASSISTENTEN AS
(730) Innehaver: Husassistenten AS, Bogstadvn. 19,
0355 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tellmann Nyfløt Kahrs Henriksen
Advokatfirma DA, Ole Nyfløt v/Heidi Grette, Postboks
2783 Solli, 0204 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207146 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199910393 (220) Inn dato: 1999.10.12

(540)

(730) Innehaver: Odd Bjørn Samuelsen, Fjellsveien 151,
3035 Drammen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Markiser av syntetiske materialer og tekstiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207147 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911136 (220) Inn dato: 1999.10.27

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207148 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911424 (220) Inn dato: 1999.11.03

(540)

(730) Innehaver: Leaf OY, Kärsämäentie 35, SF-20101
Åbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinske konfektyrer og medisinske sukkerfrie
konfektyrer herunder tyggegummi, drops, urtedrops, -
pastiller og -tabletter; medisinske konfektyrer som
inneholder vitaminer og næringstilskudd.
KL. 30: Konfektyrer, drops, sjokolade, konfekt,
karamellplater, lakris, ikke-medisinske konfektyrer som
inneholder vitaminer og næringstilskudd; sukkerfrie
konfektyrer; sukkerfri tyggegummi; ikke-medisinske
urtedrops, -pastiller og -tabletter; spiseis; frosne
konfektyrer eller konfektyrer i væskeform og
ingredienser til tilberedning av forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207149 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911425 (220) Inn dato: 1999.11.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Leaf OY, Kärsämäentie 35, SF-20101
Åbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinske konfektyrer og medisinske sukkerfrie
konfektyrer herunder tyggegummi, drops, urtedrops, -
pastiller og -tabletter; medisinske konfektyrer som
inneholder vitaminer og næringstilskudd.
KL. 30: Konfektyrer, drops, sjokolade, konfekt,
karamellplater, lakris, ikke-medisinske konfektyrer som
inneholder vitaminer og næringstilskudd; sukkerfrie
konfektyrer; sukkerfri tyggegummi; ikke-medisinske
urtedrops, -pastiller og -tabletter; spiseis; frosne
konfektyrer eller konfektyrer i væskeform og
ingredienser til tilberedning av forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207150 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911756 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter

samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207151 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911757 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.26 - nr 13

13

KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207152 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911758 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

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

datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207153 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911759 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207154 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911760 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
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ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207155 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911761 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

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

KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 28: Spill og leketøy; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207156 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911762 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207157 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911763 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 28: Spill og leketøy; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
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geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207158 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911764 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;

klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207159 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911765 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207160 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911766 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
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ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207161 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199911767 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hakon Detalj AS, Postboks 6500
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

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

KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207162 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200000078 (220) Inn dato: 2000.01.05

(540)

SUBSTANCE 257
(730) Innehaver: Brooks Sports Inc, 11720 North Creek
Parkway North, Bothell, WA 98011, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Støtabsorberende materiale for bruk i skosåler.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.06, 75/743,679

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207163 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200000080 (220) Inn dato: 2000.01.05

(540)

ASTRA MAXX
(730) Innehaver: Adam Opel AG, D-65423
Rüsselsheim, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207164 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200000188 (220) Inn dato: 2000.01.10

(540)

ØIEREN
(730) Innehaver: Østlandets Blad AS, Idrettsveien 11,
1402 Ski, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Aviser, papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker;
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler;
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet,
informasjonsbyråer, pressebyråer, data-assistert
overføring av beskjeder og bilder.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utgivelse av tekster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207165 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200000966 (220) Inn dato: 2000.02.01

(540)

ARCHIVE
(730) Innehaver: Farrow & Ball (Holdings) Ltd,
Wimborne, Dorset, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale),
papirtapeter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207166 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200001156 (220) Inn dato: 2000.02.03

(540)

(730) Innehaver: Mesna Bruk AS, Serviceboks, 2626
Lillehammer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Knivblad (maskindeler) og kniver (maskindeler).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207167 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200001467 (220) Inn dato: 2000.02.10

(540)

OLD EL PASO
(730) Innehaver: Pet Inc, 200 South 6th Street,
Minneapolis, MN 55402, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetiske
jalapenos; hermetiske grønnsaker; hermetiske hele og
kuttede chilipepper; hermetiske behandlede chili con
carne med bønner; hermetiske forvellede (refried) bønner;
hermetisk kjøtt til tacofyll.
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; pakkede tacoskjell, tostadaskjell og
tortillachips; tørkede krydderblandinger til
enchiladasauser, chilikrydder, burritokrydder,
fajitakrydder; tacochips; hermetisk spansk ris; hermetisk
tacosaus og tacosaus på flasker; hermetisk salsa og salsa
på flasker, hermetiske pikante sauser (picante sauces) og
pikante sauser på flasker; hermetisk enchiladasauser og
enchiladasauser på flasker; frosne burritos og encaladaer;
hermetiske/konservert chili relish; hermetiske enchiladaer
og tamales; hermetiske tomatsauser; hermetiske
ostesauser; hermetiske chili dips/-sauser og bønnedips/-
sauser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207168 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200001543 (220) Inn dato: 2000.02.14

(540)

(730) Innehaver: International Business Machines Corp,
Armonk, NY 10504, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Computer rengjøringsmaterialer (sprayer, væsker,
gel).
KL. 9: Computer hardware og computer software;
computere; adaptere for computere; komponenter for
computere; tastaturer, mus, skjermer, samt ethvert annet
periferiutstyr for computere; avbruddsfri kraftforsyninger
for computere; alt av periferiutstyr, innretninger,
instrumenter, tilbehør og reservedeler; sammenkoblinger,
nettkoblere, plugger, koplingspanel, bryterbokser og
andre innretninger; telefoner og telefonutstyr;
tidsinnstillingssensorer; tilbehør og reservedeler for
computere; salgsstedterminaler; lydtalere; lydutstyr,
nemlig høyttalere, hodetelefoner, mikrofoner,
mottakerapparater, opptakere og deler og komponenter
dertil; batterier; uinnspilte magnetiske computerbånd;
elektroniske personlige planleggingskalendere;
fjernkontroller for computere; fjernstyrte markører for
computere; overspenningsvern og avbruddssikre
kraftforsyninger; brytere (elektriske); bånd
(computerspill); telefonutstyr; elektroniske publikasjoner;
møbler (computer); hodetelefoner; holdere for CD-plater;
integrerte kretskort (smartkort, adaptere og lesere for
slike kort); microcomputere; minicomputere; mikrofoner;
computerlagre; grensesnitt for computere;
databehandlingsutstyr; databehandlingsmaskin/-
computerlagringsinnretninger, tilfeldige
tilgangslagringskretser, brikker; halvlederinnretninger,
integrerte kretser, elektroniske kretskort,
mikroprosessorer; elektroniske kretser, terminaler,
styreenheter, innmatings- og utmatingsinnretninger og
telefaksmaskiner; integrerte kretser; trykte kretser;
magnetiske disker; disketter, datamoduler; batterier og
telekommunikasjonsutstyr; computer software til bruk
ved et globalt datanettverk; computer software til bruk for
dokumenthåndtering; computer software til bruk for
lokalisering, gjenfinning og mottagelse av tekst,
elektroniske dokumenter, grafikk og audio-visuell
informasjon på organisasjonsomfattende indre datanett og
lokaldekkende, områdedekkende og globaldekkende
datanett; computer software brukt for softwareutvikling
og nettforfatterskap; computerrelatert
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sikkerhetsinnretninger for transportable
computerprodukter; beholdere og esker (for computere,
computer periferiutstyr og computerbeholdninger);
multiplexer, modemer; datakommunikasjonsterminaler og
linjetilpassere; kommunikasjonstjenere; diskettstasjoner;
CD-plater; magnetiske bånd; båndopptagere;
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater;
telefaksmaskiner; fremvisere; fotografiske kameraer;
videokameraer; nettkameraer; CD-ROM; videospill;
videoskjermer; videoopptakere; videobånd; videoutstyr
(fremvisere, videokameraer, kontrollinnretninger og
videoutstyrtilbehør); håndledds- og armstøtter;
computertilbehør (nemlig håndledds- og armstøtter,
skjermfiltre, musematte); kraftstrømrettere (nemlig digital
til analog, analog til digital), spennings-økere,
kompaktdiskspillere (musikk); CD’er som inneholder
musikk; grafikk eller computerprogrammer; bærbare
computerkofferter; computerdisketter; bånd; kretskort
(computergrensesnitt); kabler og kabeldeler;
regnemaskiner; computer fax modemkort; computer
joysticks; musematter; personsøkere og
oppkallingsanlegg (radio); computerminner;
computermonitorer; computerprogrammer;
operasjonssystemer software og programsystemer for
ressursfordelingstidsplanlegging, inndata/utdata kontroll,
datadrift, kommunikasjonsdrift, nettverksdrift, avskrivere
og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og
databehandlingsprogrammer; dokumentasjons- og
instruksjonsmanualer tatt opp på maskinlesbare media og
relatert til computere eller computerprogrammer.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere
eller computerprogrammer; manualer; trykte
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser;
trykksaker; papirmakuleringsmaskiner til kontorbruk.
KL. 21: Computer rengjøringsmaterialer (kluter).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk
postoverføring; nyhets- og informasjonsbyråer;
computerassistert overføring av data; tjenester for
godkjenning av kommersiell samhandel i et globalt
computer nettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
konferanser; seminarer; utstillinger; produksjon av radio-
eller fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle
aktiviteter; redigering av bøker, journaler; show- og
filmproduksjon; organisering og ledelse av konferanser,
symposier, kongresser; ledelse av kulturelle eller
pedagogiske utstillinger; bestilling av plasser for
kulturelle arrangementer.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av computerprogrammer;
utleie av tilgangstid til computer database servere;
utarbeidelse, installasjon, sammenkobling, testing og
vedlikehold av computerprogrammer og
informasjonssikkerhetstjenester til bruk ved kommersiell
samhandel via et globalt computer nettverk; tjenester for
produkter til informasjonsbehandlingssystemer; tekniske
prosjektstudier på computer hardware- og software-
området; rådgivningstjenester innenfor området
hardware; computersystemanalyser; rådgivningstjenester
og konsultasjonstjenester relatert til bruk innenfor et
globalt datanettverk; utleie av computere og computer
software; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til

computere for forretningsledelse; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester;
videoopptakstjenester; fremskaffelse av fasiliteter for
organisering av utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207169 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200001544 (220) Inn dato: 2000.02.14

(540)

IBM
(730) Innehaver: International Business Machines Corp,
Armonk, NY 10504, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Computer rengjøringsmaterialer (sprayer, væsker,
gel).
KL. 9: Computer hardware og computer software;
computere; adaptere for computere; komponenter for
computere; tastaturer, mus, skjermer, samt ethvert annet
periferiutstyr for computere; avbruddsfri kraftforsyninger
for computere; alt av periferiutstyr, innretninger,
instrumenter, tilbehør og reservedeler; sammenkoblinger,
nettkoblere, plugger, koplingspanel, bryterbokser og
andre innretninger; telefoner og telefonutstyr;
tidsinnstillingssensorer; tilbehør og reservedeler for
computere; salgsstedterminaler; lydtalere; lydutstyr,
nemlig høyttalere, hodetelefoner, mikrofoner,
mottakerapparater, opptakere og deler og komponenter
dertil; batterier; uinnspilte magnetiske computerbånd;
elektroniske personlige planleggingskalendere;
fjernkontroller for computere; fjernstyrte markører for
computere; overspenningsvern og avbruddssikre
kraftforsyninger; brytere (elektriske); bånd
(computerspill); telefonutstyr; elektroniske publikasjoner;
møbler (computer); hodetelefoner; holdere for CD-plater;
integrerte kretskort (smartkort, adaptere og lesere for
slike kort); microcomputere; minicomputere; mikrofoner;
computerlagre; grensesnitt for computere;
databehandlingsutstyr; databehandlingsmaskin/-
computerlagringsinnretninger, tilfeldige
tilgangslagringskretser, brikker; halvlederinnretninger,
integrerte kretser, elektroniske kretskort,
mikroprosessorer; elektroniske kretser, terminaler,
styreenheter, innmatings- og utmatingsinnretninger og
telefaksmaskiner; integrerte kretser; trykte kretser;
magnetiske disker; disketter, datamoduler; batterier og
telekommunikasjonsutstyr; computer software til bruk
ved et globalt datanettverk; computer software til bruk for
dokumenthåndtering; computer software til bruk for
lokalisering, gjenfinning og mottagelse av tekst,
elektroniske dokumenter, grafikk og audio-visuell
informasjon på organisasjonsomfattende indre datanett og
lokaldekkende, områdedekkende og globaldekkende
datanett; computer software brukt for softwareutvikling
og nettforfatterskap; computerrelatert
sikkerhetsinnretninger for transportable
computerprodukter; beholdere og esker (for computere,
computer periferiutstyr og computerbeholdninger);
multiplexer, modemer; datakommunikasjonsterminaler og
linjetilpassere; kommunikasjonstjenere; diskettstasjoner;
CD-plater; magnetiske bånd; båndopptagere;
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater;
telefaksmaskiner; fremvisere; fotografiske kameraer;

videokameraer; nettkameraer; CD-ROM; videospill;
videoskjermer; videoopptakere; videobånd; videoutstyr
(fremvisere, videokameraer, kontrollinnretninger og
videoutstyrtilbehør); håndledds- og armstøtter;
computertilbehør (nemlig håndledds- og armstøtter,
skjermfiltre, musematte); kraftstrømrettere (nemlig digital
til analog, analog til digital, spennings-økere,
kompaktdiskspillere (musikk); CD’er som inneholder
musikk; grafikk eller computerprogrammer; bærbare
computerkofferter; computerdisketter; bånd; kretskort
(computergrensesnitt); kabler og kabeldeler;
regnemaskiner; computer fax modemkort; computer
joysticks; musematter; personsøkere og
oppkallingsanlegg (radio); computerminner;
computermonitorer; computerprogrammer;
operasjonssystemer software og programsystemer for
ressursfordelingstidsplanlegging, inndata/utdata kontroll,
datadrift, kommunikasjonsdrift, nettverksdrift, avskrivere
og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og
databehandlingsprogrammer; dokumentasjons- og
instruksjonsmanualer tatt opp på maskinlesbare media og
relatert til computere eller computerprogrammer.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere
eller computerprogrammer; manualer; trykte
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser;
trykksaker; papirmakuleringsmaskiner til kontorbruk.
KL. 21: Computer rengjøringsmaterialer (kluter).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk
postoverføring; nyhets- og informasjonsbyråer;
computerassistert overføring av data; tjenester for
godkjenning av kommersiell samhandel i et globalt
computer nettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
konferanser; seminarer; utstillinger; produksjon av radio-
eller fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle
aktiviteter; redigering av bøker, journaler; show- og
filmproduksjon; organisering og ledelse av konferanser,
symposier, kongresser; ledelse av kulturelle eller
pedagogiske utstillinger; bestilling av plasser for
kulturelle arrangementer.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av computerprogrammer;
utleie av tilgangstid til computer database servere;
utarbeidelse, installasjon, sammenkobling, testing og
vedlikehold av computerprogrammer og
informasjonssikkerhetstjenester til bruk ved kommersiell
samhandel via et globalt computer nettverk; tjenester for
produkter til informasjonsbehandlingssystemer; tekniske
prosjektstudier på computer hardware- og software-
området; rådgivningstjenester innenfor området
hardware; computersystemanalyser; rådgivningstjenester
og konsultasjonstjenester relatert til bruk innenfor et
globalt datanettverk; utleie av computere og computer
software; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til
computere for forretningsledelse; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester;
videoopptakstjenester; fremskaffelse av fasiliteter for
organisering av utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207170 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200002117 (220) Inn dato: 2000.02.24

(540)

NIFO
(730) Innehaver: Nifo AS, Postboks 222, 1319
Bekkestua, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom; aksjemeglervirksomhet;
forvaltning av kjøp og salg av fast eiendom;
tjenesteytelser fra investeringsselskap og holdingselskap.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207171 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200002478 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

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

(730) Innehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9,
DK-1780 København V, DK

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA-MNA
v/Jonas W. Myhre, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonsering pr. post; annonse- og
reklamevirksomhet, herunder ajourføring av samme;
auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; omkostningsanalyser;
profesjonell rådgivning vedrørende
forretningsvirksomhet; radio- og TV-reklame; rådgivning
(profesjonell), informasjon og undersøkelser vedrørende
forretningsvirksomhet; salgsfremmende foranstaltninger
for andre.
KL. 36: Bankvirksomhet; realkreditvirksomhet; finansiell
virksomhet; finansiell rådgivningsvirksomhet; finansielle
vurderinger; forvaltning av fast eiendom; alle former for
kreditgivning (lånevirksomhet); landbrukseiendommer
(utleie av-); leiligheter (utleie av-); lån (finansiering); lån
mot pant; meglervirksomhet; utleie av fast eiendom;
utleie av kontorlokaler; utleiebyråer vedrørende fast
eiendom; vurdering av fast eiendom; verdifastsettelse av
fast eiendom; økonomiske vurderinger (forsikring,
bankvirksomhet, fast eiendom).
KL. 38: Telekommunikasjon, herunder elektronisk post;
telefonisk kommunikasjon; utsendelse av meldinger og
bilder formidlet via computer.
KL. 42: Rådgivningsvirksomhet (profesjonell-), ikke
forretningsmessig, herunder juridisk bistand.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207172 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200002537 (220) Inn dato: 2000.03.06

(540)

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

(730) Innehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9,
DK-1780 København V, DK

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA-MNA
v/Jonas W. Myhre, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonsering pr. post; annonse- og
reklamevirksomhet, herunder ajourføring av samme;
auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; omkostningsanalyser;
profesjonell rådgivning vedrørende
forretningsvirksomhet; radio- og TV-reklame; rådgivning
(profesjonell), informasjon og undersøkelser vedrørende
forretningsvirksomhet; salgsfremmende foranstaltninger
for andre.
KL. 36: Bankvirksomhet; realkreditvirksomhet; finansiell
virksomhet; finansiell rådgivningsvirksomhet; finansielle
vurderinger; forvaltning av fast eiendom; alle former for
kreditgivning (lånevirksomhet); landbrukseiendommer
(utleie av-); leiligheter (utleie av-); lån (finansiering); lån
mot pant; meglervirksomhet; utleie av fast eiendom;
utleie av kontorlokaler; utleiebyråer vedrørende fast
eiendom; vurdering av fast eiendom; verdifastsettelse av
fast eiendom; økonomiske vurderinger (forsikring,
bankvirksomhet, fast eiendom).
KL. 38: Telekommunikasjon, herunder elektronisk post;
telefonisk kommunikasjon; utsendelse av meldinger og
bilder formidlet via computer.
KL. 42: Rådgivningsvirksomhet (profesjonell-), ikke
forretningsmessig, herunder juridisk bistand.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207173 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200002958 (220) Inn dato: 2000.03.14

(540)

WIND DOWN
(730) Innehaver: John Frieda Professional Hair Care Inc,
57 Danbury Road, Wilton, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Shampoo, hårbalsam, mousser, hårspray,
hårlotioner, håroljer, hårgeléer, hårfriseringskremer,
hårfargepreparater, kroppspleieprodukter, eteriske oljer,
kosmetiske preparater og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207174 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003220 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

A2
(730) Innehaver: Audi AG, D-85045 Ingolstadt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøy og deler hertil.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207175 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003276 (220) Inn dato: 2000.03.21

(540)

(730) Innehaver: Unilan AS, St. Olavsgate 21B, 0165
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater og
utstyr for informasjonsbehandling, dataprogrammer
innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr;
magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter,
kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for
lagring; apparater for lagring, behandling og overføring
av data, lyd og bilder; magnetisk kodede kort; apparater
for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av
lyd og bilder; servere for lagring av informasjon;
elektronisk overvåknings- og alarmutstyr; kortlesere,
talesvarenheter og modemer samt deler og komponenter
dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater
for konto- og betalingskort.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-,
forretnings- og reklameinformasjonstjenester;
annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame;
fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og
radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende
bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av
telekommunikasjon; innmating, bearbeidelse, kontroll,
lagring og/eller fremlegging av opplysninger i databaser;
prenumerasjon av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer,
lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter;
utarbeidelse og publisering av annonsemateriell på
digitalt vis; innsamling og administrasjon av informasjon
vedrørende varebestillinger via online-systemer.
KL. 38: Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; data-
og telekommunikasjonstjenester; overføring,
presentasjoner og lagring av signaler mellom data og
teleanlegg og apparater som inngår deri for skapelse av
møte- og markedsplasser i data- og telesystemer;
multimediale meldingstjenester i form av utleie av video-
og fjernsynsinformasjon innbefattet programguider,
meklertjenester, bestilling av mat, feriereiser, spill, sport,
nyheter og lesing av bøker og aviser; kommunikasjon via
internett; informasjonstjenester on-line vedrørende
telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og

forbindelsestjenester angående telefoni og databanker;
data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale,
data og bilder; overføring av data, dokumenter og
meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk
tilknyttede datasystemer samt globale
kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post;
tilslutning til og henting av informasjon i nyhetsgrupper
fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale
nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data
via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og
overføringsmedia.
KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av
veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter;
undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og
underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og
billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer;
informasjonstjenester on-line vedrørende underholdning,
undervisning og utdannelse.
KL. 42: Dataprogrammering; leasing/utleie av
adkomsttid til databaser; åpning av brukerrett og adkomst
til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer;
interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for
kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele
verden; tjenester innen IT-området
(informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen
datamaskin- og telekommunikasjonsområdene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207176 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003277 (220) Inn dato: 2000.03.21

(540)

(730) Innehaver: Unilan AS, St. Olavsgate 21B, 0165
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; apparater og
utstyr for informasjonsbehandling, dataprogrammer
innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr:
magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter,
kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for
lagring: apparater for lagring, behandling og overføring
av data, lyd og bilder; magnetisk kodede kort; apparater
for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av
lyd og bilder; servere for lagring av informasjon;
elektronisk overvåknings- og alarmutstyr; kortlesere,
talesvarenheter og modemer samt deler og komponenter
dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater
for konto- og betalingskort.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-,
forretnings- og reklameinformasjonstjenester;
annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame;
fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og
radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende
bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av
telekommunikasjon; innmating, bearbeidelse, kontroll,
lagring og/eller fremlegging av opplysninger i databaser;
prenumerasjon av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer,
lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter;
utarbeidelse og publisering av annonsemateriell på
digitalt vis; innsamling og administrasjon av informasjon
vedrørende varebestillinger via online-systemer.
KL. 38: Kabelfjernsynssending; fjernsynssending: data-
og telekommunikasjonstjenester; overføring,
presentasjoner og lagring av signaler mellom data og
teleanlegg og apparater som inngår deri for skapelse av
møte- og markedsplasser i data- og telesystemer,
multimediale meldingstjenester i form av utleie av video-
og fjernsynsinformasjon innbefattet programguider,
meklertjenester, bestilling av mat, feriereiser, spill, sport,
nyheter og lesing av bøker og aviser; kommunikasjon via
internett; informasjonstjenester on-line vedrørende
telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og

forbindelsestjenester angående telefoni og databanker,
data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale,
data og bilder; overføring av data, dokumenter og
meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk
tilknyttede datasystemer samt globale
kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post;
tilslutning til og henting av informasjon i nyhetsgrupper
fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale
nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data
via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og
overføringsmedia.
KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av
veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter;
undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og
underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og
billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer;
informasjonstjenester on-line vedrørende underholdning,
undervisning og utdannelse.
KL. 42: Dataprogrammering; leasing/utleie av
adkomsttid til databaser; åpning av brukerrett og adkomst
til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer;
interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for
kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele
verden; tjenester innen IT-området
(Informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen
datamaskin- og telekommunikasjonsområdene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207177 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003278 (220) Inn dato: 2000.03.21

(540)

(730) Innehaver: Unilan AS, St. Olavsgate 21B, 0165
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; apparater og
utstyr for informasjonsbehandling, dataprogrammer
innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr:
magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter,
kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for
lagring: apparater for lagring, behandling og overføring
av data, lyd og bilder; magnetisk kodede kort; apparater
for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av
lyd og bilder; servere for lagring av informasjon;
elektronisk overvåknings- og alarmutstyr; kortlesere,
talesvarenheter og modemer samt deler og komponenter
dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater
for konto- og betalingskort.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-,
forretnings- og reklameinformasjonstjenester;
annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame;
fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og
radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende
bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av
telekommunikasjon; innmating, bearbeidelse, kontroll,
lagring og/eller fremlegging av opplysninger i databaser;
prenumerasjon av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer,
lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter;
utarbeidelse og publisering av annonsemateriell på
digitalt vis; innsamling og administrasjon av informasjon
vedrørende varebestillinger via online-systemer.
KL. 38: Kabelfjernsynssending; fjernsynssending: data-
og telekommunikasjonstjenester; overføring,
presentasjoner og lagring av signaler mellom data og
teleanlegg og apparater som inngår deri for skapelse av

møte- og markedsplasser i data- og telesystemer,
multimediale meldingstjenester i form av utleie av video-
og fjernsynsinformasjon innbefattet programguider,
meklertjenester, bestilling av mat, feriereiser, spill, sport,
nyheter og lesing av bøker og aviser; kommunikasjon via
internett; informasjonstjenester on-line vedrørende
telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og
forbindelsestjenester angående telefoni og databanker,
data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale,
data og bilder; overføring av data, dokumenter og
meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk
tilknyttede datasystemer samt globale
kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post;
tilslutning til og henting av informasjon i nyhetsgrupper
fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale
nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data
via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og
overføringsmedia.
KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av
veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter;
undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og
underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og
billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer;
informasjonstjenester on-line vedrørende underholdning,
undervisning og utdannelse.
KL. 42: Dataprogrammering; leasing/utleie av
adkomsttid til databaser; åpning av brukerrett og adkomst
til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer;
interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for
kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele
verden; tjenester innen IT-området
(Informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen
datamaskin- og telekommunikasjonsområdene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207178 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003282 (220) Inn dato: 2000.03.21

(540)

(730) Innehaver: YKK Corp, 1-banchi, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Glidelåser; knapper; trykknapper; bolteknapper;
hemper; stroppeholdere; beltespenner; bånd; elastiske
bånd; klebebånd; stroppebånd; snorer og lisser; lapper for
dekorering av tekstilartikler; nagler og nåler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207179 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003502 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

OPTISTAT
(730) Innehaver: CollaGenex Pharmaceuticals, Inc,
Newtown, PA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207180 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003764 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

(730) Innehaver: Øresundsbro Konsortiet I/S, Vester
Søgade 10, DK-1601 København V, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter; apparater og instrumenter for opptak,
overføring og reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske
databærere, betalings- og abonnementskort og -billetter
for automatisk lesing i betalingssystemer; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, kalkulatorer, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, betalings- og abonnementskort og -billetter,
instruksjons- og undervisningsmateriell, plastmateriale
for emballasje.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet inkludert transport av
person og last, innpakning og lagring av varer,
organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207181 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003765 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

(730) Innehaver: Øresundsbro Konsortiet I/S, Vester
Søgade 10, DK-1601 København V, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter; apparater og instrumenter for opptak,
overføring og reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske
databærere, betalings- og abonnementskort og -billetter
for automatisk lesing i betalingssystemer; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, kalkulatorer, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, betalings- og abonnementskort og -billetter,
instruksjons- og undervisningsmateriell, plastmateriale
for emballasje.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet inkludert transport av
person og last, innpakning og lagring av varer,
organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207182 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003766 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

(730) Innehaver: Øresundsbro Konsortiet I/S, Vester
Søgade 10, DK-1601 København V, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter; apparater og instrumenter for opptak,
overføring og reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske
databærere, betalings- og abonnementskort og -billetter
for automatisk lesing i betalingssystemer; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, kalkulatorer, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, betalings- og abonnementskort og -billetter,
instruksjons- og undervisningsmateriell, plastmateriale
for emballasje.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet inkludert transport av
person og last, innpakning og lagring av varer,
organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207183 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200003767 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

(730) Innehaver: Øresundsbro Konsortiet I/S, Vester
Søgade 10, DK-1601 København V, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter; apparater og instrumenter for opptak,
overføring og reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske
databærere, betalings- og abonnementskort og -billetter
for automatisk lesing i betalingssystemer; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, kalkulatorer, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, betalings- og abonnementskort og -billetter,
instruksjons- og undervisningsmateriell, plastmateriale
for emballasje.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet inkludert transport av
person og last, innpakning og lagring av varer,
organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207184 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005070 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

(730) Innehaver: Gjeving AS, Slotta, 4900 Tvedestrand,
NO

(740,750) Fullmektig: Selektiv Dataconsult AS v/Erik
Ness, Storgt. 2A, 4876 Grimstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Kjøkken-, bad- og garderobeinnredninger av tre.
KL. 37: Montering av kjøkken-, bad- og
garderobeinnredninger.
KL. 42: Design av kjøkken-, bad- og
garderobeinnredninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207185 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005074 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

(730) Innehaver: Labor AS, Strindvn. 49, 7052
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; rådgivning om organisasjon og
forretningsledelse.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
arrangering av sportsfiske.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207186 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005343 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: Arvid Undebakke, Romsdalsgt. 3 B,
0556 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; julepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207187 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005350 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

D2B DARE TO BE
(730) Innehaver: Regatta Ltd, Risol House, Mercury
Way, Dumplington, Urmston, Manchester, M41 7RR,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207188 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005463 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

VULCAN
(730) Innehaver: Hunter Pacific Ltd, 15/F Yue Wah
International Building, 1 Kowloon Park Drive, Tsim Sha
Tsui, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Fyrverkerisaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207189 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005580 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

CONE
(730) Innehaver: C.Rel AS, Postboks 6768 Rodeløkka,
0503 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kundeveiledning
ved on-line handelstjenester, bistand i forbindelse med
handelsvirksomhet, innsamling av informasjon for bruk i
databaser, systematisering av informasjon for bruk i
databaser, forretningsevaluering,  faglig konsultasjon om
forretninger, gallupundersøkelser, markedsstudier og
markedsundersøkelser, organisering av messer for salg og
markedsføring, organisering av on-line messer for salg og
markedsføring, forretningsopplysninger, utleie av
reklameplass, reklamevirksomhet, salgsfremmende
tjenester (for tredjemann).
KL. 42: EDB-programmering, analysering av
datasystemer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser,
programmering for datamaskiner, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, faglige konsultasjoner (ikke om
forretning), forvaltning av forfatter- og
opphavsrettigheter, tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207190 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200005927 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

(730) Innehaver: Lincoln Global Inc, 22801 St. Clair
Avenue, Cleveland, OH 44117-1199, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroder til bruk ved elektrisk lysbuesveising.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207191 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006074 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: Twin Wall Production AS, Postboks
465, 1471 Skårer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner herunder pakkemaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207192 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006136 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 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.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer,
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).

(300) Prioritet:
EM, 2000.03.08, 001557289

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207193 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006458 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

T-MAIL
(730) Innehaver: Unified Messaging Systems AS,
Postboks 4368 Torshov, 0402 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; programvarer.
KL. 35: Kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207194 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006459 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

T-TELEX
(730) Innehaver: Unified Messaging Systems AS,
Postboks 4368 Torshov, 0402 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; programvarer.
KL. 35: Kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207195 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006673 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

CONSILIO
(730) Innehaver: Consilio Kommunikasjon AS,
Postboks 77 Sentrum, 3101 Tønsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 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: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207196 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006680 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

TOMMY HILFIGER
(730) Innehaver: Tommy Hilfiger Licensing Inc, 913 N.
Market Street, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Detaljhandelstjenester, herunder slike tjenester
som ytes av frittstående varehus, -magasiner for lokal
fremvisning og/eller detaljsalg av varer til kunder; direkte
annonsering- og reklamevirksomhet på nettet, PR-
virksomhet og innhenting av forretningsinformasjon
angående varer og postordresalg på vegne av detaljister
ved hjelp av et globalt datanettverk; modelltjenester for
reklame og salg; oppstilling for andre, et utvalg av varer
(ikke transport) som viser en passende oversikt og utvalg
av varer slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se
på og kjøpe disse varene direkte på nettet, direkte over
disk eller med post; fremskaffelse av informasjon
angående forretningsledelse, forretningsadministrasjon,
annonsering og handel.
KL. 41: Fremskaffelse av informasjon innen områdene
musikk og underholdning ved hjelp av et globalt
datanettverk; fremskaffelse av informasjon om emner av
generell interesse nemlig kultur, musikk og sport.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon om moter, livsstil
og andre emner av generell interesse, nemlig
modelltjenester, design ved hjelp av en nettside/
hjemmeside på et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207197 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006704 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

(730) Innehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade 18-
22, DK-2100 København Ø, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige og elektroniske apparater og
instrumenter, computere, databehandlingsutstyr og -
apparater, herunder hukommelser, perifert utstyr (ikke
opptatt i andre klasser), som f.eks. printere samt derav
sammenstilte anlegg, deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser),
dataprogrammer innspilt på databærere; hardware og
software til bruk for kommunikasjon med globale
datanettverk via mobiltelefoni; magnetiske databærere.
KL. 16: Papir, papp og varer av disse materialer (ikke
opptatt i andre klasser), papirhandlervarer, instruksjons-
og undervisningsmateriell (ikke apparater), herunder til
bruk ved utarbeidelse av dataprogrammer og til bruk ved
anvendelse av datamaskiner og -programmer, bøker,
tidsskrifter og trykksaker.
KL. 42: Databehandlingsvirksomhet, utvikling,
utarbeidelse og tilrettelegging og ferdiggjøring av
software, herunder programmer til bruk for
kommunikasjon med globale datanettverk via
mobiltelefoni; utleie av databehandlingsutstyr samt
lisensiering av software, profesjonell rådgivning (ikke
vedrørende forretningsdrift).

(300) Prioritet:
DK, 1999.12.14, VA 1999 05200

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207198 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006712 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA CARD
(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 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,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer
innregistrert på databærere; brannslukningsapparater.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207199 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006713 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA GROUP
(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 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,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer
innregistrert på databærere; brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207200 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006714 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA LEASING
(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207201 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006715 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA CORPORATE
BANKING

(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207202 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006716 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA FINANCE
(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207203 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006717 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA ASSET
MANAGEMENT

(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207204 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006718 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA INVESTMENT
BANK

(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207205 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006734 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Norsk kompetansesenter for
bruksanvisninger AS, Dyrmyrgt. 4, 3611 Kongsberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner;
prosjektstudier; konsulentvirksomhet vedrørende
dokumentasjon for drift og vedlikehold av teknisk utstyr
til offshore virksomhet, cruiseskip og landbasert industri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207206 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006735 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Norsk Formular Industri AS, Postboks
183, 3051 Mjøndalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker; brosjyrer; foiler; blanketter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207207 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006736 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Norsk Formular Industri AS, Postboks
183, 3051 Mjøndalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker; brosjyrer; foiler; blanketter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207208 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006756 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

NORDEA REAL ESTATE
(730) Innehaver: Nordic Baltic Holding (NBH) AB, S-
105 72 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207209 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006773 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

AXX
(730) Innehaver: AxxessIT ASA, Postboks 219 Økern,
0510 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA,
Postboks 1324 Vika, 0112 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.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207210 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200006953 (220) Inn dato: 2000.06.15

(540)

DIOSAS
(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: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207211 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007253 (220) Inn dato: 2000.06.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr for
mattilberedning og bearbeiding inkludert hakkemaskiner,
blande- og eltemaskiner, pressemaskiner, saftpresser,
saftsentrifuger, slipemaskiner, oppskjærmaskiner,
armaturer for maskindeler nemlig armaturer og beslag for
damp-, luft- og vannrørsinstallasjoner, elektrisk
motordrevne redskap inkludert elektriske bokseåpnere,
knivslipere; avfalldeponeringsenheter inkludert
avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner;
elektriske maskiner og apparater for behandling av vask
og klær inkludert vaskemaskiner, sentrifuger,
vaskpressere, strykemaskiner; støvsugere og redskaper til
disse, herunder munnstykker og børster til støvsugere,
også inkludert gulvrengjørings- og poleringsmaskiner,
teppebankere og -rensere, vinduspusserutstyr,
skopusserutstyr; elektriske apparater for innpakning med
plastfilm; slanger, rør, støvfiltere og støvfilterposer for
støvsugere; deler og tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 9: Strykejern; elektrisk rengjøringsutstyr for
husholdninger; elektriske dispensere for mat og drikke;
elektrotermiske hårkrøllere; kjøkkenvekter, personvekter;
elektriske og elektroniske innretninger for opptak,
bearbeiding, fordeling, lagring og utmating av data,
herunder terminaler, kontaktenheter og tilførsel/
utmatings-innretninger inkludert tastaturer og displayer;

databehandlingsprogrammer innspilt på maskinlesbare
opptaksmedia; databehandlingsprogrammer;
fjernstyrings- og overvåkningsinnretninger; fordelings-
og betjeningsutstyr for oppbygging av ledelsessystemer;
signalverk; sikkerhetssystemer for inngangsdører;
elektriske og elektroniske alarminnretninger og systemer;
faresignalinnretninger og beskyttelsesutstyr for vann og
brannskader; innretninger  og systemer for opptak,
sending, overføring, mottak, gjengivelse og behandling
av lyd og/eller tegn og/eller bilder;
kommunikasjonsinnretninger og systemer bestående av
slike innretninger; datafordelings- og
overføringsinnretninger; apparater for utdeling av
drikkevarer og/eller mat; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 10: Medisinske bestrålingsapparater for personlig
hygiene, kroppspleie, hår- og skjønnhetspleie,
massasjeinstrumenter, deler og tilbehør til de forannevnte
varer.
KL. 11: Elektriske og/eller elektroniske og/eller
brennstoffdrevne husholdnings- og kjøkkenapparater
eller -redskaper herunder komfyrer og apparater for
matlaging, baking, steking, grilling, risting, tining og
holde-varm apparater, bakerovner, varmeplater,
kokeplater, varmekolber, matgryter med integrert varme,
mikrobølgeapparater, induksjonskokingsutstyr, apparater
for tilberedelse og/eller oppbevaring av drikkevarer og/
eller mat, apparater for kjøling og dypfrysing; ismaskiner;
iskremmaskiner; vannvarmere herunder
magasinvannvarmere og varmere for oppvarming av en
kontinuerlig vannstrøm; tørkere så som tørkere for vask,
tørketromler og håndtørkere; ventilasjonsinnretninger,
ventilatorer, oljefilterinnretninger og
sentrifugeinnretninger og ventilatorinnretninger herunder
hetter for ventilatorvifter; oppvarmings- og
luftkondisjoneringssystemer og innretninger for å
forbedre luftkvaliteten, luftfuktere, varmepumper,
vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg,
vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt
armaturer for damp-, luft- og vannrørsinstallasjoner og
sanitærinstallasjoner; kjøkkenvasker; deler og tilbehør til
de forannevnte varer.
KL. 16: Opplærings- og utdanningsmateriell for
husholdningen, inkludert kokebøker, oppskriftskort;
instruksjonsmateriell for bruk, reparering og for
vedlikehold av husholdningsmaskiner og apparater; deler
til de forannevnte varer.
KL. 20: Kjøkkenmøbler, deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 21: Elektriske personlig hygiene- og
skjønnhetspleieapparater, nemlig tannbørster,
tannbørsteesker, vannapparater for rensing av tenner og
gommer, elektriske instrumenter og apparater for å fjerne
brunhet og misfarging, motordrevne tannbørster;
teppebankere; deler til de forannevnte varer.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av elektriske og/eller
elektroniske og/eller brennstoffdrevne husapparater og
husholdningsmaskiner og apparater.
KL. 41: Opplæring, instruksjon og rådgivning av
personer som ikke er ansatt i firma innen utforming,
funksjon, bruk, reparasjon og vedlikehold av elektriske
og/eller elektroniske og/eller brennstoffdrevne
husapparater og husholdningsmaskiner og apparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207212 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007254 (220) Inn dato: 2000.06.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr for
mattilberedning og bearbeiding inkludert hakkemaskiner,
blande- og eltemaskiner, pressemaskiner, saftpresser,
saftsentrifuger, slipemaskiner, oppskjærmaskiner,
armaturer for maskindeler nemlig armaturer og beslag for
damp-, luft- og vannrørsinstallasjoner, elektrisk
motordrevne redskap inkludert elektriske bokseåpnere,
knivslipere; avfalldeponeringsenheter inkludert
avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner;
elektriske maskiner og apparater for behandling av vask
og klær inkludert vaskemaskiner, sentrifuger,
vaskpressere, strykemaskiner; støvsugere og redskaper til
disse, herunder munnstykker og børster til støvsugere,
også inkludert gulvrengjørings- og poleringsmaskiner,
teppebankere og -rensere, vinduspusserutstyr,
skopusserutstyr; elektriske apparater for innpakning med
plastfilm; slanger, rør, støvfiltere og støvfilterposer for
støvsugere; deler og tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 9: Strykejern; elektrisk rengjøringsutstyr for
husholdninger; elektriske dispensere for mat og drikke;
elektrotermiske hårkrøllere; kjøkkenvekter, personvekter;
elektriske og elektroniske innretninger for opptak,
bearbeiding, fordeling, lagring og utmating av data,
herunder terminaler, kontaktenheter og tilførsel/
utmatings-innretninger inkludert tastaturer og displayer;
databehandlingsprogrammer innspilt på maskinlesbare
opptaksmedia; databehandlingsprogrammer;
fjernstyrings- og overvåkningsinnretninger; fordelings-
og betjeningsutstyr for oppbygging av ledelsessystemer;
signalverk; sikkerhetssystemer for inngangsdører;
elektriske og elektroniske alarminnretninger og systemer;
faresignalinnretninger og beskyttelsesutstyr for vann og
brannskader; innretninger  og systemer for opptak,
sending, overføring, mottak, gjengivelse og behandling
av lyd og/eller tegn og/eller bilder;
kommunikasjonsinnretninger og systemer bestående av
slike innretninger; datafordelings- og
overføringsinnretninger; apparater for utdeling av
drikkevarer og/eller mat; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 10: Medisinske bestrålingsapparater for personlig
hygiene, kroppspleie, hår- og skjønnhetspleie,
massasjeinstrumenter, deler og tilbehør til de forannevnte
varer.
KL. 11: Elektriske og/eller elektroniske og/eller
brennstoffdrevne husholdnings- og kjøkkenapparater
eller -redskaper herunder komfyrer og apparater for
matlaging, baking, steking, grilling, risting, tining og
holde-varm apparater, bakerovner, varmeplater,
kokeplater, varmekolber, matgryter med integrert varme,

mikrobølgeapparater, induksjonskokingsutstyr, apparater
for tilberedelse og/eller oppbevaring av drikkevarer og/
eller mat, apparater for kjøling og dypfrysing; ismaskiner;
iskremmaskiner; vannvarmere herunder
magasinvannvarmere og varmere for oppvarming av en
kontinuerlig vannstrøm; tørkere så som tørkere for vask,
tørketromler og håndtørkere; ventilasjonsinnretninger,
ventilatorer, oljefilterinnretninger og
sentrifugeinnretninger og ventilatorinnretninger herunder
hetter for ventilatorvifter; oppvarmings- og
luftkondisjoneringssystemer og innretninger for å
forbedre luftkvaliteten, luftfuktere, varmepumper,
vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg,
vannrørsinnstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt
armaturer for damp-, luft- og vannrørsinstallasjoner og
sanitærinstallasjoner; kjøkkenvasker; deler og tilbehør til
de forannevnte varer.
KL. 16: Opplærings- og utdanningsmateriell for
husholdningen, inkludert kokebøker, oppskriftskort;
instruksjonsmateriell for bruk, reparering og for
vedlikehold av husholdningsmaskiner og apparater; deler
til de forannevnte varer.
KL. 20: Kjøkkenmøbler, deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 21: Elektriske personlig hygiene- og
skjønnhetspleieapparater, nemlig tannbørster,
tannbørsteesker, vannapparater for rensing av tenner og
gommer, elektriske instrumenter og apparater for å fjerne
brunhet og misfarging, motordrevne tannbørster;
teppebankere; deler til de forannevnte varer.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av elektriske og/eller
elektroniske og/eller brennstoffdrevne husapparater og
husholdningsmaskiner og apparater.
KL. 41: Opplæring, instruksjon og rådgivning av
personer som ikke er ansatt i firma innen utforming,
funksjon, bruk, reparasjon og vedlikehold av elektriske
og/eller elektroniske og/eller brennstoffdrevne
husapparater og husholdningsmaskiner og apparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207213 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007298 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

STAPLES DIRECT
(730) Innehaver: Staples Inc, 500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; lagring av varer;
utbringelse av varer; distribusjon av varer; utbringelse og
forsendelse av varer; alle forannevnte tjenester involverer
sikker lagring, og/eller utbringelse av varer fra detaljister
til kjøpere av silke varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207214 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007299 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Staples Inc, 500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Kontormateriell og -rekvisita (ikke møbler).
KL. 20: Kontormøbler.
KL. 35: Salgsfremmende tjenester for tredjemann;
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; administrativ behandling av ordre i
forbindelse med tjenester utført av et postordrefirma
vedrørende kontormøbler, kontorrekvisita og -materiell;
bistand ved ledelse av bedrifter inkludert assistanse og
rådgivning om etablering av detaljister innen området for
kontorrekvisita og -materiell; fotokopiering; telefaksing.
KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet; teknisk
rådgivning; teknisk konsulentvirksomhet og teknisk
rådgivning vedrørende kontorrekvisita og -materiell.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207215 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007349 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

(730) Innehaver: Staples Inc, 500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salgsfremmende tjenester for tredjemann;
detaljistvirksomhet og postordrekatalogvirksomhet som
demonstrerer og/eller fremhever kontormateriell,
kontormøbler, computer hardware og software, computer-
tilbehør og telefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207216 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007563 (220) Inn dato: 2000.06.28

(540)

(730) Innehaver: Gunnar Svardal, Østre Hallsetvangen
2C, 7027 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Høytrykkspylere, samt dertilhørende deler og
utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207217 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007589 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

(730) Innehaver: Kvinnherad Sparebank, Postboks 115,
5486 Rosendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207218 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007636 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

HOPERISE
(730) Innehaver: Spar-Kjøp AS, Postboks 7303, 5020
Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207219 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007667 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

SHERLOCK
(730) Innehaver: Porta Systems Corp, 575 Underhill
Boulevard, Syosset, NY 11791, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Testutstyr og tilhørende programvare for
automatisert testing av telefonlinjer.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.03, 75/886,210

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207220 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007668 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

DURECT
(730) Innehaver: Durect Corp, 10240 Bubb Road,
Cupertino, CA 95014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Ørekateterprodukter og instrumenter for
behandling av forstyrrelser i øret; implantable og ikke-
implantable pumper til bruk for tilføring av flytende
væske til dyr; implantable og ikke-implantable pumper til
bruk for tilføring av flytende væske til mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207221 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007824 (220) Inn dato: 2000.07.04

(540)

ANS’SCRUB
(730) Innehaver: Pacific Dunlop (Netherlands) BV,
World Trade Centre, Tower B, 17 th Floor, NL-1077 XX
Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Børster og svamper, alle for medisinske eller
kirurgiske formål eller for rengjøring av kroppshulrom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207222 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007854 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: Boxer Technologies AS, Postboks
8250, 4676 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare, datamaskinvare,
instruksjonsmanualer registrert på databærere.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
interaktiv underholdningsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; design av hjemmesider,
teknisk konsultasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207223 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200007945 (220) Inn dato: 2000.07.11

(540)

(730) Innehaver: Selexus Ltd, Øvre Slottsgate 27, 0157
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Sverre Hope, Fasanveien 4a, 1348
Rykkinn

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle steiner; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207224 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200008519 (220) Inn dato: 2000.07.21

(540)

(730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207225 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200008663 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

APBIOTECH
(730) Innehaver: Amersham Pharmacia Biotech AB,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7
9NA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier, biokjemikalier og reagenser for bruk
i industri, vitenskap og forskning.
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter.
KL. 42: Forsknings- og utviklingstjenester;
spesialbestilte syntesetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207226 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200008941 (220) Inn dato: 2000.08.04

(540)

NOR-VET NORGES-
VETERINÆREN

(730) Innehaver: Euro-Pharma AS, Postboks 419, 8376
Leknes, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater.
KL. 42: Veterinære tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207227 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200008943 (220) Inn dato: 2000.08.04

(540)

APPETITE FOR LIFE
(730) Innehaver: Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-
65423 Rüsselsheim, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.26 - nr 13

45

(111) Reg.nr.: 207228 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200009392 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

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

(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091
Sluppen, 7434 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks
6091 Sluppen, 7434 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Juridiske tjenester; EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207229 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200009968 (220) Inn dato: 2000.08.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinske informasjonstjenester relatert til
diabetes.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.06, 75/935,873

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207230 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200009969 (220) Inn dato: 2000.08.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Leveringsinnretninger for insulin, nemlig
sprøyter, insulinpenner, injeksjonsinnretninger og
insulinpatroner.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.06, 75/935,874

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207231 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200009986 (220) Inn dato: 2000.08.23

(540)

LAST MILE
(730) Innehaver: Last Mile Communication AS,
Postboks 456, 1373 Asker, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207232 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010070 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Marketing Management AS, Postboks
145, 1371 Asker, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207233 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010127 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

TEKAN
(730) Innehaver: Tekan Aktiv Forvaltning ASA,
Postboks 1734 Vika, 0121 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; herunder
rådgivningstjenester knyttet til verdipapirhandel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207234 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010133 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

FLIPPER
(730) Innehaver: Proair GmbH Gerätebau, Reute 17/1,
D-88260 Argenbühl-Eglofs, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Tilleggsutstyr og -apparater til rengjøring av
tepper og/eller harde gulv.

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.03, 300 25 795.3

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207235 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010742 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

(730) Innehaver: Privatbanken ASA, Drammensveien 20
C, 0255 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207236 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010749 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

TRAWLPLAST
(730) Innehaver: Trefileurope SA, 25 Avenue de Lyon,
F-01000 Bourg-En-Bresse, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ikke-elektriske metallkabler; metallkabler for
industrielle fiskesnører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207237 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010750 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

AQUAPLAST
(730) Innehaver: Trefileurope SA, 25 Avenue de Lyon,
F-01000 Bourg-En-Bresse, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ikke-elektriske metallkabler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207238 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200010751 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

TUNAPLAST
(730) Innehaver: Trefileurope SA, 25 Avenue de Lyon,
F-01000 Bourg-En-Bresse, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ikke-elektriske metallkabler; metallkabler for
industrielle fiskesnører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207239 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200011505 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

(730) Innehaver: Lunds Supermarked AS, Postboks 25,
2025 Fjerdingby, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207240 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200011518 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

APPETITT PÅ LIVET
(730) Innehaver: Adam Opel AG, D-65423
Rüsselsheim, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207241 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200011520 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og
tamponger; bleier og bind for inkontinente.

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.21, 9903/2000

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207242 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200011523 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

(730) Innehaver: Milan SrL, Cesano Boscone (Milano),
IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kabler for overføring av data, signaler, bilder, lyd
og energi; kabler for gjengivelse og registrering av data,
signaler, bilder og lyd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207243 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200011526 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

INMETA
(730) Innehaver: Office Systems ASA, Postboks 2023
Grünerløkka, 0505 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter til undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer
og lagringsmedia, deler og tilbehør for forannevnte.
KL. 16: Trykksaker; papirvarer; kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester;
merkantile og data-administrative konsulenttjenester.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, tjenester
tilknyttet datakommunikasjon via interne og globale
computernettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; tjenester knyttet til databehandling og
utvikling, vedlikehold og drift av dataprogrammer,
telekommunikasjonssystemer og datasystemer,
databasedrift og -utleie, internettdesign og -utvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207244 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200014279 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

BERGLAND
PRODUCTIONS

(730) Innehaver: Bergland Production v/ Gunnar
Andreas Berg, Sildråpevn. 42 G, 7048 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Musikk-produksjon; utgivelse av musikk på cd-
plater, lp-plater, kassetter, video, DVD og minidisk;
utgivelse av notebøker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207245 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 199909088 (220) Inn dato: 1999.09.07

(540)

LILO AND STITCH
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 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, dataprogrammer;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; audio- og visuelle
opptaksmedia; videospill.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
emblemer av edelt metall.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og
salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer 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; kammer og svamper; børster, materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen
og keramikk; flyttbare isolatorer for drikkekrus og
flasker, lunsjutstyr som består av lunsjbokser og isolerte
beholdere.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; manuelle elektroniske spill.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; småmåltider

hovedsakelig inneholdende frukter.
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; sjokolade-, kakao- og kaffebaserte
drikkevarer, kjeks, müsli, kaker, kandissukker for
næringsmidler, tyggegummi, ikke for medisinsk bruk,
sjokolade, hvit sjokolade, småkaker, spiselige
kakedekorasjoner, desserter, honningkaker, gylden sirup,
kjærlighet på pinne, makaroni, nudler, pasta, pizza,
konfektyrer med peanøtter, søtsaker med peppermynte,
paier, popcorn, puddinger, salatdressinger, smørbrød,
sorbet (spiseis), småmåltider, spaghetti, søtsaker, terter og
vafler.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; on-line tjenester for utdannelses- og
opplæringsformål, for underholdningsformål, for
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(300) Prioritet:
US, 1999.04.19, 75/684814

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207246 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200001411 (220) Inn dato: 2000.02.09

(540)

(730) Innehaver: Norcon Engineering AS, Postboks
199, 4701 Vennesla, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nautiske apparater og instrumenter, apparater og
instrumenter for måling og kontroll av skipsmaskineri,
ballast og dekksutstyr.
KL. 42: Utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av
dataprogrammer; faglige og tekniske konsultasjoner;
ingeniørvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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(111) Reg.nr.: 207247 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 200000689 (220) Inn dato: 2000.01.21

(540)

(730) Innehaver: Viking Redningstjeneste AS,
Konowsgt 1-3, 0133 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Redningstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26

(111) Reg.nr.: 207248 (151) Reg.dato: 2001.03.01

(210) Søk.nr.: 19934278 (220) Inn dato: 1993.09.08

(540)

IMAC
(730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop,
Cupertino,  CA 95014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Hele klassen.

(300) Prioritet:
US, 1993.03.08, 74/366045

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.26
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg. nr. 1854 Reg. dato: 2001.02.26
Inngitt: 2001.01.30

Innehaver: Anja Kathrine Lande, Solbakken 4,
4580 Lyngdal

Merke: 42*

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.03.26

———————————————————————
Reg. nr. 1855 Reg. dato: 2001.02.26

Inngitt: 2001.01.30

Innehaver: Sjur Nedrebø, Granittvn.18, 4340 Bryne

Merke: 25*

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.03.26

———————————————————————
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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.: 2R227074
(151) Int. reg. dato: 1999.12.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.27

(540)

AMAZONE
(730) Innehaver: Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH &
Co KG, Hasbergen-Gaste, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Agricultural machines and implements, such as
fertilizer spreaders, potato harvesters, potato sorting
apparatus, grain cleaning and separating machines, turnip
cutters.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: R330358
(151) Int. reg. dato: 1986.12.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.06

(540)

TIARA
(730) Innehaver: Tiara-Teppichboden AG Urnäsch,
Grünau, CH-9107 Urnäsch, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Finishing materials for floor coverings, such as
latex and plastic materials.
KL. 24:  Finishing materials for floor coverings, such as
felts.
KL. 27:  Floor coverings of non-woven textiles as well as
other products used for covering floors of all kinds.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: R397758
(151) Int. reg. dato: 1993.04.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.17

(540)

ROSNER
(730) Innehaver: Rosner GmbH & Co Avantgardistische
Mode, 25, Schölnhammerstrasse, D-85055 Ingolstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Outerclothing, namely ready-to-wear clothing
for men, women and children.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: R448705
(151) Int. reg. dato: 1999.11.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.11

(540)

GAZIN
(730) Innehaver: Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher
Strasse 55, D-56567 Neuwied, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Surgical dressings.
KL. 20:  Plastic containers for distributing material in
strip form.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 531261
(151) Int. reg. dato: 1988.12.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.27

(540)

(730) Innehaver: Intermeet Fashion, 17, Felsenrainweg,
CH-8052 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Outerwear for women and men, hosiery and
fabrics for ready-made clothing, such as coats, jackets,
suits, skirts, trousers, blouses, pullovers, knee-length
jackets, tee-shirts, polo shirts, sweat shirts.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 586110
(151) Int. reg. dato: 1992.04.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.24

(540)

(730) Innehaver: Dutchi Holding NV, 85a, van
Oldenbarneveldtstraat, NL-6828 ZN Arnhem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines included in this class and machine
tools; motors and engines (not for land vehicles); electric
motors (not for land vehicles).

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 589661
(151) Int. reg. dato: 1992.04.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.24

(540)

ALUPEX
(730) Innehaver: Pipe Fittings Co Italia SrL, Localita
Broglie, I-37019 Peschiera del Garda, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic pipes, metallic drain traps, metallic pipe
junctions.
KL. 11:  Tubing for heating installations and for hot
water pipes; taps and plumbing fixtures.
KL. 19:  Plastic drainage pipes.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 665097
(151) Int. reg. dato: 1996.10.21

(540)

(730) Innehaver: zero International Holding GmbH &
Co KG, 16-18, Hemelinger Strasse, D-28205 Bremen,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Soaps; parfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DE, 1996.04.29, 396 19 974

(111) Int. reg. nr.: 667485
(151) Int. reg. dato: 1996.12.10

(540)

MOVILINK
(730) Innehaver: Sew-Eurodrive GmbH & Co, Ernst-
Blickle-Str. 42, D-76646 Bruchsal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing equipment and computers;
recording, transmission, reproduction, data inputting and
data outputting apparatus; data and information media
and storage units; combined systems comprising said
apparatus and instruments; software; data banks.
KL. 42: Computer and data bank programming; updating
of software and rental of computer software and data
banks.

Gazette nr.: 3/97

(300) Prioritet:
DE, 1996.06.14, 396 26 336

(111) Int. reg. nr.: 701603
(151) Int. reg. dato: 1998.03.10

(540)

AP
(730) Innehaver: The Associated Press GmbH, 27,
Moselstrasse, D-60329 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Investigating, collecting, arranging, processing
and submitting news and information in text, image and
sound; transmission of news and information in text,
image and sound; spreading and transmitting news and
information via telephone, radio, telex, telefax, television,
satellite and the like communication means; running a
news and information network in text, image and sound
for newspaper publishers, broadcasting agencies such as
broadcasting and television corporations, news agencies
and political parties.
KL. 41: Publishing news and information; producing,
editing, publishing, hiring and subscribing newspapers,
magazines; planning, organizing and conducting press
conferences; editing press releases; drawing up,
designing, editing and making news and information
brochures, catalogues, magazines, newspapers as well as
releases for radio and television; publishing of reports.

Gazette nr.: 22/98
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(111) Int. reg. nr.: 729315
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from
accidents, irradiation and fire; luminous signs and
mechanical signs; anti-glare visors; sunglasses, spectacles
and spectacle cases; binoculars; anti-theft warning
apparatus; remote closing apparatus; self-protection
apparatus; encoded and magnetic cards; batteries; radios,
cameras, videotapes, CD-ROM; receivers; antennas for
satellite television, satellite receivers and satellite
decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and
compact disks; digital radios; digital televisions;
telephones including mobile or cellular telephones; books
in diskette and tape form; films, tapes, diskettes;
photographic cameras; recording apparatus; computer
hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals; computer
software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic,
magnetic and/or optical media; electronic publications
accessible on-line using databases or equipment provided
on the world telecommunication network (called
«Internet») and on other networks (including Websites);
components and accessories for the above products
(included in this class).
KL. 16:  Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
document files; newspapers; magazines; comic books;
printed publications; manuals; catalogs; annual

publications; periodicals; newsletters; reviews;
supplements; forms; directories; albums; autograph
books; personal diaries; albums for collections; writing
pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing
cards; false banknotes; road maps; painting and drawing
boxes or sets; portable printing sets; documentation
material for computers; stickers; stencils; transfers;
paperweights; gift wrapping materials and gift stationery;
paper tableware; bags, boxes, packagings, all either of
paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small bags)
for packaging; writing kits made of leather and imitation
leather; book wrapping made of leather or imitation
leather; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 18:  Luggage made of leather and imitation leather,
of synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags;
rucksacks; handbags; coin purses; leather or imitation
leather purses; leather and imitation leather sports bags;
school bags; trunks; tote bags; duffle bags; traveling and
toiletries cases; umbrellas; parasols; sunshades;
briefcases; boxes, wallets, holders, cases for keys, all
either made of leather or imitation leather; wallets of
paper, cardboard or plastic; plastic bags; components and
accessories for the above products (included in this
class).
KL. 24:  Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen;
covers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not
made for camping; table linen and table napkins; textile
material; badges and labels made of fabric; identity
labels; patches of textile materials; curtains; blinds, sun
shades; tablemats of plastic; kitchen linen; handkerchiefs;
friezes; monogrammed textile labels; textile maker’s
labels; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 25:  Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes;
pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts;
sweat shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters;
socks; tights; stockings; headgear; peaked caps; baseball
caps; clothing accessories for the neck; shoulder sashes;
gloves; sports gloves; belts; suspenders; aprons;
headbands; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 26:  Buttons; embroidery badges and patches;
embroidery; textile letters for marking linen; rosettes;
ribbons; hat ribbons; barrettes; plastic badges;
components and accessories for the above products
(included in this class).

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.15, 462042
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(111) Int. reg. nr.: 729316
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from
accidents, irradiation and fire; luminous signs and
mechanical signs; anti-glare visors; sunglasses, spectacles
and spectacle cases; binoculars; anti-theft warning
apparatus; remote closing apparatus; self-protection
apparatus; encoded and magnetic cards; batteries; radios,
cameras, videotapes, CD-ROM; receivers; antennas for
satellite television, satellite receivers and satellite
decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and
compact disks; digital radios; digital televisions;
telephones including mobile or cellular telephones; books
in diskette and tape form; films, tapes, diskettes;
photographic cameras; recording apparatus; computer
hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals; computer
software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic,
magnetic and/or optical media; electronic publications
accessible on-line using databases or equipment provided
on the world telecommunication network (called
«Internet») and on other networks (including Websites);
components and accessories for the above products
(included in this class).
KL. 16:  Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
document files; newspapers; magazines; comic books;
printed publications; manuals; catalogs; annual
publications; periodicals; newsletters; reviews;
supplements; forms; directories; albums; autograph
books; personal diaries; albums for collections; writing
pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing
cards; false banknotes; road maps; painting and drawing
boxes or sets; portable printing sets; documentation

material for computers; stickers; stencils; transfers;
paperweights; gift wrapping materials and gift stationery;
paper tableware; bags, boxes, packagings, all either of
paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small bags)
for packaging; writing kits made of leather and imitation
leather; book wrapping made of leather or imitation
leather; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 18:  Luggage made of leather and imitation leather,
of synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags;
rucksacks; handbags; coin purses; leather or imitation
leather purses; leather and imitation leather sports bags;
school bags; trunks; tote bags; duffle bags; traveling and
toiletries cases; umbrellas; parasols; sunshades;
briefcases; boxes, wallets, holders, cases for keys, all
either made of leather or imitation leather; wallets of
paper, cardboard or plastic; plastic bags; components and
accessories for the above products (included in this
class).
KL. 24:  Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen;
covers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not
made for camping; table linen and table napkins; textile
material; badges and labels made of fabric; identity
labels; patches of textile materials; curtains; blinds, sun
shades; tablemats of plastic; kitchen linen; handkerchiefs;
friezes; monogrammed textile labels; textile maker’s
labels; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 25:  Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes;
pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts;
sweat shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters;
socks; tights; stockings; headgear; peaked caps; baseball
caps; clothing accessories for the neck; shoulder sashes;
gloves; sports gloves; belts; suspenders; aprons;
headbands; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 26:  Buttons; embroidery badges and patches;
embroidery; textile letters for marking linen; rosettes;
ribbons; hat ribbons; barrettes; plastic badges;
components and accessories for the above products
(included in this class).

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.15, 462039
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(111) Int. reg. nr.: 729319
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents,
irradiation and fire; luminous signs and mechanical signs;
anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle
cases; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote
closing apparatus; self-protection apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; radios, cameras, videos, CD-
ROM; receivers; antennas for satellite television, satellite
receivers and satellite decoders; video apparatus and
video cassettes; audio apparatus and audio cassettes;
compact disk players and compact disks; digital radios;
digital televisions; telephones including mobile or
cellular telephones; books in diskette and tape form;
films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all
with recordings; computers; computer apparatus and
peripherals, computer software, computer hardware;
computer diskettes; electronic publications; information
stored on electronic, magnetic and/or optical media;
electronic publications accessible on-line using databases
or equipment provided on the world telecommunication
network (called «Internet») and on other networks
(including Websites); components and accessories for the
above products (included in this class).
KL. 16:  Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
document files; newspapers; magazines; comic books;
printed publications; manuals; catalogs; annual
publications; periodicals; newsletters; reviews;
supplements; forms; directories; albums; autograph
books; personal diaries; albums for collections; writing
pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing
cards; false banknotes; road maps; painting and drawing
boxes or sets; portable printing sets; documentation
material for computers; stickers; stencils; transfers;
paperweights; gift wrapping materials and gift stationery;
paper tableware; bags, packagings, all are of paper or
cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for
packaging; writing kits made of leather and imitation
leather; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 18:  Luggage made of leather and imitation leather,
of synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags;

rucksacks; handbags; coin purses; leather or imitation
leather purses; leather and imitation leather sports bags;
school bags; trunks; tote bags; duffle bags; traveling and
toiletries cases; umbrellas; parasols; sunshades;
briefcases; boxes, wallets, holders, cases for keys, all are
made of leather or imitation leather; wallets, bags of
plastic; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 24:  Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen;
covers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not
made for camping; table linen and table napkins; textile
material; badges and labels made of fabric; identity
labels; patches of textile materials; curtains; blinds, sun
shades; tablemats of plastic; kitchen linen; handkerchiefs;
friezes; components and accessories for the above
products (included in this class); monogrammed textile
labels; textile maker’s labels.
KL. 25:  Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes;
pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts;
sweat shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters;
socks; tights; stockings; headgear; peaked caps; baseball
caps; clothing accessories for the neck; shoulder sashes;
gloves; sports gloves; belts; suspenders; aprons;
headbands; components and accessories for the above
products (included in this class).
KL. 26:  Buttons; embroidery badges and patches;
embroidery; textile letters for marking linen; rosettes;
ribbons; hat ribbons and barrettes; plastic badges;
components and accessories for the above products
(included in this class).
KL. 35:  Advertising; assistance in opening and
operating retail trade shops in the music sector and retail
trade shops for sports clothing and articles; providing
information and advice on retail trading; advertising for
product distribution through mail order; general business
management and advice regarding general business
management; business management consulting in
connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional
consultancy regarding business.
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
financial services as regards sponsoring; real estate
operations; monetary operations.
KL. 38:  Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.
KL. 41:  Training, teaching, instruction and
entertainment services; organization, management and
provision of services in the field of training, culture,
leisure and entertainment; organization and conducting of
training workshops, seminars and conferences;
organization of car races and other sports events;
organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in
connection with sports; timing of sports events;
consulting and information services in connection with
all the aforesaid services; publishing services including
electronic publication; provision of audiovisual and video
equipment and apparatus, of overhead projection
apparatus and screens for exhibitions and conferences.
KL. 42:  Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants,
bars, cafés, snack bars, theme bars, bistros, cafeterias and
canteens, and catering services relating thereto; operation
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of a cocktail lounge; provision of computer apparatus and
furniture for exhibitions and conferences; consulting and
information services in connection with accommodation
reservation, hotels, restaurants, bars, cafés, cafeterias,
canteens and cocktail lounges (included in this class).

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.15, 462041

(111) Int. reg. nr.: 731133
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(730) Innehaver: Leineweber GmbH & Co KG,
Wittekindstr. 16-18, D-32051 Herford, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, particularly trousers, pants, shorts for
ladies and gentlemen, shoes including sports shoes,
headgear.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.16, 39957159.0/25

(111) Int. reg. nr.: 731287
(151) Int. reg. dato: 2000.02.16

(540)

(730) Innehaver: Europe Combined Terminals BV, 7,
Seattleweg, NL-3195 ND Pernis Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Loading and unloading of ships; storage and
transfer of containers and other goods; transporting,
loading and unloading of containers («stuffing and
stripping») and other means of storage and transport;
logistic planning with respect to transport.
KL. 42:  Logistic consultancy with respect to transport.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.10, 657323
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(111) Int. reg. nr.: 731917
(151) Int. reg. dato: 2000.03.20

(540)

ARLA
(730) Innehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277,
DK-8260 Viby J, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry; cultures of micro organisms other than
for medical and veterinary use; emulsifiers, proteins for
industrial purposes, casein and caseinates for industrial
purposes.
KL. 5:  Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and
veterinary purposes; substitutes for mother’s milk; dietary
supplements in form of vitamins and minerals, dietetic
substances and beverages for medical purposes; lactose.
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; proteins for human consumption, casein and
caseinates for human consumption; rennet, cheese
powder, substitutes for milk and cream, milk and cream
in powder form; milk based dessert mousses, egg based
soufflés.
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, salad dressings; meat
pies and meat pâtés (not included in other classes),
pizzas, puddings, rice pudding and edible ices, powders
and preparations for making cappuccino, cocoa,
chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on
chocolate, cocoa and coffee.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt.
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DK, 1999.10.01, VA 1999 04053

(111) Int. reg. nr.: 732374
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

PROLIVA
(730) Innehaver: Proliva AB, Adolf Fredriks Kyrkogata
9A, S-103 55 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
dentures; orthopedic articles; suture materials.
KL. 41:  Education/training; providing of tutoring/
instruction.
KL. 42:  Services related to medical care, hospital care
and dental care; diagnostics; therapeutical care;
rehabilitation and preventive health care; laboratory
activities including medical and clinical physiological
laboratory services; scientific research and development;
providing of medical services.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.02, 99-06190

(111) Int. reg. nr.: 733361
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(730) Innehaver: Sonberg BV, Postbus 3079, NL-2130
BT Hoofddorp, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Mouth washes and mouth refreshing products,
not for medical purposes.
KL. 5:  Pills, tablets and coated tablets for medical use.
KL. 30:  Confectionery, candy.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.08, 660356
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(111) Int. reg. nr.: 733526
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

(730) Innehaver: China Jialing Industrial Co Ltd
(Group) (Zhongguo Jialing Gongye Gufen Youxian
Gongsi Jituan), Shuangbei, 400032 Chongqing, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motorcycles and their parts.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733671
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

JELLI JOY
(730) Innehaver: Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43,
Wissollstrasse, D-45478 Mülheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Sweets.
KL. 30:  Jelly products.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733673
(151) Int. reg. dato: 1999.12.27

(540)

PRECOLOR
(730) Innehaver: Precolor as, nabr. Dr. Ed. Benese 24,
750 00 Prerov, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products included in this class, brake
fluids, refrigerants, refrigerating preparations,
impregnating chemicals, waterproofing preparations,
adhesives, glues, mordants, manure for agriculture,
fertilizers, nitrogenous lime, industrial fertilizers,
agricultural chemicals, saltpeter, nitrate of ammonia,
limestone, nitrates, ammonium nitrate, urea, NPK,
ammonium sulphate, granulated superphosphate,
granulated potassium salt 60%, coal and raw material,
caustics, green vitriol, sulphur acid, sulphur.
KL. 2:  Anti-corrosive preparations, asphalt coats,
colorants, pigments, inorganic pigments, anti-corrosive
pigments, paints, anti-corrosive inhibitors, lacquers,
mordants, coatings, binding preparations for paints,
thinners, boiled oils, putty, whites.
KL. 35:  Advertising, publicity, sales promotion,
business organization consultancy, business management
assistance, marketing studies, marketing research,
analysis.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 733683
(151) Int. reg. dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Red Castle, 20, boulevard du Roi
René, F-13100 Aix en Provence, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Feeding bottles, dummies, feeding bottle teats.
KL. 12:  Pushchairs, pushchair hoods.
KL. 18:  Bags, baby carrier bags, small suitcases.
KL. 24:  Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; bed linen; household linen,
towels, toilet gloves.
KL. 25:  Clothing, footwear, hats.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733687
(151) Int. reg. dato: 2000.04.12

(540)

SANIBEST
(730) Innehaver: Société Francaise D’Assainissement-
SFA, 8, rue d’Aboukir, F-75002 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Flushing grinder units; small water pumping
installations.
KL. 11:  Apparatus for water supply and sanitary
purposes.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.15, 99 817 782

(111) Int. reg. nr.: 733778
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

ELECTRONIC TONGUE
(730) Innehaver: Nordic Sensor Technologies AB,
Teknikringen 6, S-583 30 Linköping, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sensors and computer programs, recorded.
KL. 42:  Medical care, scientific and industrial research,
and computer programming.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.11.26, 99-08724

(111) Int. reg. nr.: 734169
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

GENTIA
(730) Innehaver: Kesko OYj, Satamakatu 3, SF-00016
Kesko, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Sanitary installations.

Gazette nr.: 12/00
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(111) Int. reg. nr.: 734172
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

MULTIPAY
(730) Innehaver: Multipay (Switzerland) SA,
Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Automatic money dispensers; data recording,
capture, transformation and transmission apparatus;
electronic payment systems for goods and services;
machine-readable data media, included in this class, in
particular credit cards, debit cards, payment cards, chip
cards; computers, computer software.
KL. 16:  Printed matter, books, pamphlets, magazines;
forms with regard to financial operations, checks.
KL. 35:  Searches and inquiries relating to commercial
business, namely searches and communication of
contracting parties about cashless payments and
payments by transfer of funds; office functions pertaining
to cash payments and payments by transfer of funds.
KL. 36:  Banking, financial and monetary affairs;
payments, financial operations carried out using credit
cards; issuance of credit cards, debit cards, payment
cards, chip cards and similar products as well as
consultancy relating to the aforesaid services.
KL. 37:  Installation, repair and maintenance of
automatic money dispensers as well as of data recording,
capture, transformation and transmission apparatus.
KL. 42:  Development of payment means and of
electronic systems used for payments.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.17, 469521

(111) Int. reg. nr.: 734176
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

NEW DAY
(730) Innehaver: OY Sinebrychoff AB,
Sinebrychoffinaukio 1, SF-04250 Kerava, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.12.09, T199903949

(111) Int. reg. nr.: 734177
(151) Int. reg. dato: 2000.04.06

(540)

LINOSCAN
(730) Innehaver: Heidelberger Druckmaschinen AG, 52-
60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Devices for scanning images, graphics and text;
devices for storing images, graphics and text; devices for
reproducing images, graphics and text; operating
programs for the designated devices; software for
processing images, graphics and text.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.09, 399 62 821.5/09

(111) Int. reg. nr.: 734676
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

ZANDERS SPECTRAL
(730) Innehaver: Zanders Feinpapiere AG, An der
Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), bookbinding material.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.04, 399 68 868.4/16

(111) Int. reg. nr.: 734680
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

SPEED POINT
(730) Innehaver: Marker Deutschland GmbH, 2,
Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Ski, snowboards, ski-bindings and snowboard-
bindings.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.22, 399 73 320.5/28
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(111) Int. reg. nr.: 734681
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

EPOMEGA
(730) Innehaver: Christian Thiel, Adenauerallee 16, D-
45894 Gelsenkirchen, DE

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

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.03, 399 68 621.5/05

(111) Int. reg. nr.: 735037
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: Wedins Norden AB, Drottninggatan
68, S-111 21 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Trunks and suitcases, bags of leather, string
bags, briefcases, rucksacks, travel cases, wallets, purses,
key cases, leather straps, umbrellas.
KL. 25:  Articles of clothing, headgear, footwear also ski
boots and galoshes, heels, shoe soles, skidding protectors
for shoes, gloves, belts, ties, scarves.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.02.23, 00-1439

(111) Int. reg. nr.: 736505
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

SERVITEL
E-MONITORING

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts and goods lifts, escalators, vertical and
horizontal transport systems.
KL. 9:  Electric, electronic and electromechanical
appliances and instruments, namely planning tools,
monitoring apparatus and data indicators as well as
software for lifts and goods lifts, escalators, vertical and
horizontal transport installations.
KL. 37:  Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport
systems.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.22, 471877
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(111) Int. reg. nr.: 736949
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

BXB
(730) Innehaver: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Uslugowe Barimex B SP. Z O.O., Ul.
Zelwerowicza 59, 90-148 Lódz, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Sacks of textile, for packing, bags for transport
and storage of materials in bulk, mail bags, impregnated
canvas.
KL. 24:  Knitted fabric and fabric filtering materials of
textile, non-woven textile fabrics.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736945
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations and substances.
KL. 9:  Pre-recorded video tapes and audio tapes
featuring information relating to HIV and AIDS;
electronic publications, including books, magazines,
manuals, featuring information on HIV, AIDS and
opportunistic infections; materials including compact
discs, video tapes, audio tapes, records, and computer
programmes that provide information relating to HIV,
AIDS and opportunistic infections.
KL. 16:  Printed matter; printed publications, including
books, magazines, manuals; cardboard and/or paper
packaging materials; plastic material for packaging;
pencils, pens, rubbers, rulers; stationery; calendars;
photographs; instructional and teaching material (except
apparatus).
KL. 36:  Charitable fund raising for research and
development into and treatment of HIV, AIDS and
opportunistic infections; charitable fund raising for the
promotion of HIV and AIDS awareness.
KL. 41:  Education and training relating to AIDS, HIV
and opportunistic infections and/or the awareness thereof.
KL. 42:  Counselling including the provision of advice
regarding HIV, AIDS and opportunistic infections and
into the awareness of HIV, AIDS and opportunistic
infections; providing health information regarding HIV,
AIDS and opportunistic infections; care services relating
to HIV, AIDS and opportunistic infection sufferers.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.02.19, 2222975
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(111) Int. reg. nr.: 736954
(151) Int. reg. dato: 2000.03.25

(540)

CA-MIX
(730) Innehaver: Anneliese Zementwerke AG, 26,
Finkenweg, D-59320 Ennigerloh, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Building materials, not of metal, especially for
insulating/sealing walls.
KL. 37:  Construction.
KL. 42:  Architecture, engineering drawings and services
of a technician; construction consultancy.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736956
(151) Int. reg. dato: 2000.05.20

(540)

WEICON
(730) Innehaver: P.W. Weidling & Sohn GmbH & Co
KG, Königsberger Strasse 255, D-48157 Münster, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; unprocessed epoxy resins; tempering and
soldering preparations; adhesives used in industry,
unprocessed epoxy resins, unprocessed synthetic resins;
silicones; solvents for varnishes.
KL. 2:  Anti-corrosive preparations; paints, varnishes,
lacquers; preservatives against the deterioration of wood;
colorants; mordants, raw natural resins; synthetic resin
colours on the basis of zinc, aluminium or copper,
metallic sprays, containing in particular zinc, aluminium
or copper.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants.
KL. 8:  Hand tools; hand tools for the electrical industry,
especially wire stripping tools.
KL. 17:  Semi-processed synthetic and artificial resins;
packing, stopping and insulating materials.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.14, 399 79 285.6/01

(111) Int. reg. nr.: 736957
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

G DATA
(730) Innehaver: G Data Software GmbH, 16,
Siemensstrasse, D-44793 Bochum, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing programs; computer software
stored on data carriers, data collections and software for
computer networks.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.20, 300 03 739.2/09

(111) Int. reg. nr.: 736958
(151) Int. reg. dato: 2000.06.23

(540)

NAOMAGIC
(730) Innehaver: Mühlens GmbH & Co KG, 241-245,
Venloer Strasse, D-50823 Köln, DE

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

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.14, 300 19 714.4/03

(111) Int. reg. nr.: 736976
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

THROMBOREDUCTIN
(730) Innehaver: AOP Orphan Pharmaceuticals AG,
Graf Starhemberggasse 34/3, A-1040 Wien, AT

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

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
AM, 2000.01.27, 472/2000
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(111) Int. reg. nr.: 736991
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(730) Innehaver: Spaapen Handelmaatschappij BV, 4,
Tasveld, NL-3417 XS Montfoort, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical installation material; electrical
apparatus and instruments not included in other classes;
electronic apparatus and instruments for use in relation to
lighting apparatus and installations; accessories for
apparatus and instruments mentioned above; lamps
included in this class.
KL. 11:  Apparatus, installations, lighting lamps and
tubes; ornaments, frames, holders and parts for the above-
mentioned products not included in other classes.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.24, 661802

(111) Int. reg. nr.: 737098
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric power tools and their plug-in tools, in
particular drills and cutting tools; parts of all aforesaid
goods.
KL. 8:  Hand-operated drills and cutting tools.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.04, 300 08 264.9/07

(111) Int. reg. nr.: 737126
(151) Int. reg. dato: 2000.07.10

(540)

PHOENIX
(730) Innehaver: Hospal AG, Dornacherstrasse 8, CH-
4008 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical appliances for extracorporeal treatment
of blood, medical appliances for treating renal failure,
hemodialysis machines, hemofiltration machines,
hemodiafiltration machines, and associated accessories.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.10, 00 3 007 603
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(111) Int. reg. nr.: 737139
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

(730) Innehaver: NaviCom Udvikling ApS, Slotsmarken
14, DK-2970 Hørsholm, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software.
KL. 41:  Education, providing of training.
KL. 42:  Design and development of computer hardware
and computer software, updating of computer software,
programming of computers, technical advice, information
and assistance concerning computer hardware and
computer software.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.01.12, VA 2000 00148

(111) Int. reg. nr.: 737140
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

DYRBERG/KERN
(730) Innehaver: Dyrberg & Kern A/S, Blegdamsvej
104C, 2nd-3rd floor, DK-2100 København Ø, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 18:  Leather and imitations of leather and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.02.04, VA 2000 00510

(111) Int. reg. nr.: 737151
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Grease for use in the marine sector.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.02.03, T 02000C000 275

(111) Int. reg. nr.: 737154
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

DIA-SCHUMALITH
(730) Innehaver: Schumacher Umwelt- und
Trenntechnik GmbH, Zur Flügelau 70, D-74564
Crailsheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Porous, tubular or laminar ceramic elements for
filtration of fluids, gases or vapours, as parts of
installations.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.15, 39956790.9/11

(111) Int. reg. nr.: 737174
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

ALCATEL
OMNIMESSAGE

(730) Innehaver: Alcatel, 54, rue la Boétie, F-75008
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication devices, apparatus,
equipment, installations and software.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.30, 99 832 196
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(111) Int. reg. nr.: 737175
(151) Int. reg. dato: 2000.07.06

(540)

MESSIDOR
(730) Innehaver: Automobiles Citroën, 62, Boulevard
Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water and in particular motor vehicles, their
components namely engines, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats,
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat
headrests, restraint devices such as seat belts and
inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window
panes.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.14, 00 3001397

(111) Int. reg. nr.: 737176
(151) Int. reg. dato: 2000.06.28

(540)

CAVIAR STURIA
(730) Innehaver: Scea Sturgeon, Le Carillon, F-17240
St Fort sur Gironde, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Caviar.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737801
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts and goods lifts, escalators, vertical and
horizontal transport systems.
KL. 9:  Electric, electronic and electromechanical
appliances and instruments, namely planning tools,
monitoring apparatus and data indicators as well as
software for lifts and goods lifts, for escalators, vertical
and horizontal transport installations.
KL. 37:  Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport
systems.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.22, 472185

(111) Int. reg. nr.: 737805
(151) Int. reg. dato: 2000.05.24

(540)

HIGHPLATE
(730) Innehaver: Kendro Laboratory Products GmbH,
Heraeusstrasse 12-14, D-63450 Hanau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Laboratory centrifuges and their parts, centrifuge
rotors.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.02, 399 76 051.2/09
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(111) Int. reg. nr.: 737807
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

(730) Innehaver: Gil Bret Mantelfabrik GmbH & Co
KG, 9-11, Heidelberger Strasse, D-69226 Nussloch, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.01, 300 25 617.5/03

(111) Int. reg. nr.: 737981
(151) Int. reg. dato: 2000.03.06

(540)

SAP TV
(730) Innehaver: SAP Aktiengesellschaft Systeme
Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung, 16,
Neurottstrasse, D-69190 Walldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Economic and strategic planning and
development of enterprises and their targets.
KL. 36:  Leasing and financing of software and computer
programmes; consultancy services concerning the leasing
and financing of software and computer programs on
global networks, for example through the Internet,
satellite, radio and television, particularly for employees,
customers, partners and shareholders.
KL. 38:  Transmission of information on global
networks, for example through the Internet, satellite,
radio and television, particularly for employees,
customers, partners and shareholders.
KL. 42:  Development of products and services in the
field of software and computer programmes, for the use
and applications of software and computer programmes,
creation of software and computer programmes;
consultancy services concerning the development,
creation, use and application of software and computer
programs on global networks, for example through the
Internet, satellite, radio and television, particularly for
employees, customers, partners and shareholders.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.22, 399 85 113.5/38

(111) Int. reg. nr.: 738285
(151) Int. reg. dato: 2000.07.13

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter; photographs, instructional or
teaching material (except apparatus).
KL. 42:  Health services; veterinary services; scientific
and industrial research; computer programming.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.31, 474192

(111) Int. reg. nr.: 738286
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

CONFIDEX
(730) Innehaver: ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse
10, CH-3000 Bern 22, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products, namely agents for
haemostasis and tissue adhesion.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.05, 474092
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(111) Int. reg. nr.: 738288
(151) Int. reg. dato: 2000.06.13

(540)

EXHALYZER
(730) Innehaver: Eco Medics AG, CH-8635 Dürnten,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific apparatus for measuring, recording and
reproducing measuring data, apparatus for data
processing, computers, computer programs.
KL. 10:  Technico-medical apparatus for diagnostic
procedures and parts of such apparatus included in this
class.
KL. 16:  Printing products, especially instruction
material, servicing manuals and instructions for use,
manuals.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.23, 473281

(111) Int. reg. nr.: 738293
(151) Int. reg. dato: 2000.06.19

(540)

(730) Innehaver: Greco Maglificio SnC, 46, Via Sette
Dormienti, I-27029 Vigevano, Pavia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Hosiery and clothing.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 738301
(151) Int. reg. dato: 2000.07.31

(540)

YVECOURT
(730) Innehaver: Yvon Mau, Rue André Dupuy-
Chauvin, F-33190 Gironde sur Dropt, FR

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

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 738304
(151) Int. reg. dato: 2000.02.25

(540)

COMPONET
(730) Innehaver: Hans-Eric Rasmussen-Bonne, 13,
Französische Strasse, D-10117 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software, data and data bases
registered on data media.
KL. 38:  Online services, namely collecting, providing
and transmitting of information, texts, graphics via a
global information and communications network.
KL. 42:  Data processing for third parties.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.27, 399 52 510.6/09

(111) Int. reg. nr.: 738306
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

EXCLIGHT
(730) Innehaver: Alcatel IKO Kabel AB, S-514 81
Grimsås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Materials for electrical installation, particularly
electric and optical cables and wires.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.01.18, 00-00372
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(111) Int. reg. nr.: 738308
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

EL-GENNEL
(730) Innehaver: Joffe Marketing AB, Box 58, S-163 91
Spånga, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric processing apparatus and machines for
household purposes, including for restaurant purposes;
apparatus and instruments for the generation of
electricity; electric whisks for household purposes.
KL. 9:  Apparatus and instruments for the accumulation
and conversion of electric energy, electric charging
devices, alarm apparatus, radio apparatus and parts and
components therefor, loudspeakers; electrically heated
hair-curlers.
KL. 11:  Apparatus, instruments and machines for
electric heating, electric light fittings, apparatus and
machines for refrigerating, drying and ventilating; hair
dryers.
KL. 21:  Electric toothbrushes.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.08, 99-09060

(111) Int. reg. nr.: 738359
(151) Int. reg. dato: 2000.07.27

(540)

NAJA
(730) Innehaver: Naja SA, F-39150 Chaux-du-Dombief,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Prescription glasses, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases, spectacle glasses.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.31, 00/3.004.368

(111) Int. reg. nr.: 738521
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

ORYNOVA
(730) Innehaver: Orynova BV, 51, Marten Meesweg,
NL-3068 AV Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Rice, oatmeal, barley meal, flour, tapioca, sago;
cereal preparations.
KL. 31:  Fresh fruits and vegetables, seeds, natural
flowers and plants.
KL. 42:  Research, testing, diagnosis, information and
consultancy being services rendered in connection with
pharmaceuticals, cosmetics, food-supplements,
agriculture, horticulture, forestry, livestock and fishery.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.24, 663027

(111) Int. reg. nr.: 738524
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts and goods lifts, escalators, vertical and
horizontal transport systems.
KL. 9:  Electric, electronic and electromechanical
appliances and instruments, namely planning tools,
surveillance appliances and data indicators as well as
software for lifts and goods lifts, escalators, vertical and
horizontal transport installations.
KL. 37:  Surveillance, maintenance and repair services
for lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal
transport systems.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.22, 471876
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(111) Int. reg. nr.: 738536
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

ALBAWHITE
(730) Innehaver: Deutsche Baryt-Industrie Dr. Rudolf
Alberti GmbH & Co KG, Bahnhofstrasse 21-39, D-37431
Bad Lauterberg im Harz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Mineral raw materials, also in ground form
(included in this class), namely barium sulphate (baryte).

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738588
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

MAILSPIRIT
(730) Innehaver: Frama AG, CH-3438 Lauperswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Mail handling machines.
KL. 16:  Electric and electronic franking machines;
office machines and apparatus (included in this class), in
particular franking machines; franking machines with or
without digital printing technology.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.14, 474084

(111) Int. reg. nr.: 738619
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Interpay Nederland BV, 315,
Eendrachtlaan, NL-3526 LB Utrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management, business
administration; office functions; providing, by electronic
means, of surveys of products and services for
advertising and commercial purposes; office and
secretarial functions, order handling.
KL. 36:  Financial and monetary affairs; financial
transactions by electronic means including Internet;
electronic banking.
KL. 38:  Telecommunications; electronic transfer and
data communication; interactive telecommunications;
providing telecommunication services allowing for
ordering by electronic means.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.27, 665026
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RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

Reg.nr. 169646
Korrekt navn på innehaver er:
Siemens Krauss-Maffei Lokomotiven GmbH.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 39985

(730) Innehaver: Foseco Trading AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 40410

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P O Box 81,
Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 41126

(730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd),
CH-2502 Biel/Bienne, CH

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

(111) Reg.nr.: 42575

(730) Innehaver: Multo BV, 90/41 Dukatenburg, NL-
3437 AE Nieuwegein, NL

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

(111) Reg.nr.: 42767

(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 48362

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 57571

(730) Innehaver: Austria Tabak Scandinavia AB, Box
1412, S-111 84 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 57693

(730) Innehaver: Hearst Holdings Inc, 959 Eighth
Avenue, New York, NY 10019, US

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

(111) Reg.nr.: 57770

(730) Innehaver: CBS Broadcasting Inc, NY 10019 New
York, US

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

(111) Reg.nr.: 58224

(730) Innehaver: Isovolta Österreichische
Isolierstoffwerke AG, A-2355 Wiener Neudorf, AT

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

(111) Reg.nr.: 61765

(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 64803

(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 67271

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 71824

(730) Innehaver: CBS Broadcasting Inc, NY 10019 New
York, US

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

(111) Reg.nr.: 71843

(730) Innehaver: CBS Broadcasting Inc, NY 10019 New
York, US

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

(111) Reg.nr.: 77465

(730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 80570

(730) Innehaver: La Mote AS, Postboks 4248 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 80880

(730) Innehaver: CAG 45, Inc, San Franscisco, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 81227

(730) Innehaver: Ansell Services Inc, Reno, NV, US

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

(111) Reg.nr.: 81935

(730) Innehaver: McCain Foods Ltd, Florenceville, NB,
CA

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

(111) Reg.nr.: 94926

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 95397

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 95399

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 96900

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 97640

(730) Innehaver: Uebe GmbH, Zum Ottersberg 9, D-
97877 Wretheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 97645

(730) Innehaver: Ansell Services Inc, Reno, NV, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 99435

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 102308

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 105518

(730) Innehaver: De La Rue Inc, Watertown, WI, US

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

(111) Reg.nr.: 107520

(730) Innehaver: AgrEvo Environmental Health Ltd,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 107699

(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 107821

(730) Innehaver: Recticel SA, Avenue des Pléiades 15,
Woluwe-Saint-Lambert, B-1200 Brüssel, BE

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

(111) Reg.nr.: 108300

(730) Innehaver: C & A Nederland CV, Damrak 79,
NL-1012 LM Amsterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 110298

(730) Innehaver: Riverwood International Corp, 3350
Riverwood Parkway, S.E. Suite 1400, Atlanta, GA
30339, US

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

(111) Reg.nr.: 120379

(730) Innehaver: Score Design & Boutique AS, Åsane
Senter 42, 5116 Ulset, NO

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

(111) Reg.nr.: 127951

(730) Innehaver: Allgeier Computer AG, Bremen, DE

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

(111) Reg.nr.: 130312

(730) Innehaver: Samhall Vasa AB, Box 1163, S-721 29
Västerås, SE

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

(111) Reg.nr.: 131216

(730) Innehaver: Translyft Ergo A/S, Aalborgvej 321,
DK-9352 Dybvad, DK

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

(111) Reg.nr.: 134525

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 141069

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 142450

(730) Innehaver: Society for the Advancement of
Material and Process Engineering, Covina, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 142666

(730) Innehaver: Cappuccino Fashion AS, Niels Bohrs
vej 19, Stilling, DK-8660 Skanderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 143970

(730) Innehaver: Atlas Design AB, Box 12124, S-40242
Göteborg, SE

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

(111) Reg.nr.: 144092

(730) Innehaver: JBB (Greater Europe) plc, Dalmore
House, 310 St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG,
Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 144199

(730) Innehaver: ICM AS, Postboks 266, 2026 Skjetten,
NO

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

(111) Reg.nr.: 144236

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

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

(111) Reg.nr.: 144400

(730) Innehaver: JBB (Greater Europe) plc, Dalmore
House, 310 St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG,
Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 144948

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

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

(111) Reg.nr.: 144953

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

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

(111) Reg.nr.: 145267

(730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd),
CH-2502 Biel/Bienne, CH

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

(111) Reg.nr.: 146295

(730) Innehaver: Alusuisse Martinswerk GmbH,
Kölnerstrasse 110, D-5010 Bergheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 146858

(730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd),
CH-2502 Biel/Bienne, CH

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

(111) Reg.nr.: 147146

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 153947

(730) Innehaver: Ansell Services Inc, Reno, NV, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 154178

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 154801

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 155729

(730) Innehaver: Etablissements Sylviane Clair, 6/10
Boulevard Foch,, F-93800 Epinay Sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 156356

(730) Innehaver: Sheridan U.S. Inc, Level 2, The
Terrace, 155 George Street, Sydney, NSW 2000, AU

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

(111) Reg.nr.: 157648

(730) Innehaver: Ansell Services Inc, Reno, NV, US

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

(111) Reg.nr.: 159753

(730) Innehaver: Carlshamn Mejeri AB, S-374 82
Karlshamn, SE

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

(111) Reg.nr.: 161958

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 163072

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 163659

(730) Innehaver: Victor Forstmann Inc, 498 Seventh
Avenue, New York, NY 10018-6701, US

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

(111) Reg.nr.: 163688

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 164889

(730) Innehaver: Ansell Services Inc, Reno, NV, US

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

(111) Reg.nr.: 164963

(730) Innehaver: Ole Petter Fjørtoft, 6294 Fjørtoft, NO

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

(111) Reg.nr.: 166723

(730) Innehaver: McCain Foods Ltd, Florenceville, NB,
CA

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

(111) Reg.nr.: 168754

(730) Innehaver: Chaumet International SA, Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 171142

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 172798

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 175590

(730) Innehaver: Infocus Corp, Tualatin, OR, US

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

(111) Reg.nr.: 175912

(730) Innehaver: Victor Forstmann Inc, 498 Seventh
Avenue, New York, NY 10018-6701, US

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

(111) Reg.nr.: 176627

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 176793

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 179533

(730) Innehaver: Mediaring.com Ltd, Singapore, SG

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

(111) Reg.nr.: 189869

(730) Innehaver: Finnlines OYj, Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 191426

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, Norwalk,
CT, US

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

(111) Reg.nr.: 192476

(730) Innehaver: MTU Telecom AS, Postboks 2010,
3255 Larvik, NO

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

(111) Reg.nr.: 192846

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 194648

(730) Innehaver: TIM Varumärke AB, Box 7275, S-103
89 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 203476

(730) Innehaver: Clas André Saenger, Vikaneveien 48,
1621 Gressvik, NO

(111) Reg.nr.: 203992

(730) Innehaver: Tapas AS, Stranden 3, 0250 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 206038

(730) Innehaver: Powel ASA, Nardoveien 4B, 7032
Trondheim, NO

(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.: 39985

(730) Innehaver: Foseco Trading AG, Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle øyemed.
Registreringen omfatter ikke fernisser, voks, oljer og
fettarter, harpiks, gummi, kautsjuk, såpe-, vaske- og
rensende midler, farger, klebestoffer og appreturstoffer.
KL. 2: Kjemiske produkter for industrielle øyemed.
Registreringen omfatter ikke fernisser, voks, oljer og
fettarter, harpiks, gummi, kautsjuk, såpe-, vaske- og
rensende midler, farger, klebestoffer og appreturstoffer.

(111) Reg.nr.: 142453

(730) Innehaver: Recom AS, Oluf Onsums vei 9, 0680
Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 144146

(730) Innehaver: Medscand AB, Malmø, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmateriale;
diagnostiske instrumenter og apparater for medisinske
formål; prøvetakingsinstrumenter for medisinske formål
med tilhørende engangsbeholdere.

(111) Reg.nr.: 144212

(730) Innehaver: Gilmar SPA., Cattolica (Forli), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Hele klassen.
KL. 19: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen.
KL. 27: Hele klassen.

(111) Int.reg.nr.: 696752

(730) Innehaver: Gebr Heinemann, 3, Magdeburger
Strasse, D-20020 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Trinkets, jewellery, precious stones, clocks,
watches and chronometrical instruments.
KL. 16: Paper serviettes.
KL. 18: Genuine and imitation leather as well as goods
made from these products, namely bags and other
containers not made for the goods to be inserted, as well
as small leather goods, particularly purses, wallets, key
cases; travel and hand suitcases; umbrellas and walking
sticks.
KL. 25: Clothing, shoes, hats including for sport and
leisure use.

(111) Int.reg.nr.: 699866

(730) Innehaver: Flamagas SA, Sales y Ferrer, 08041
Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Pencils and other office and drawing requisites,
stationery, adhesives (glues) for stationery or household
use, typewriters and office requisites (except furniture),
pen cases and school requisites (except books, magazines
and  publications).

(111) Int.reg.nr.: 701444

(730) Innehaver: Bendra Lietuvos-Vokietijos Imone
Akcine Bendrove “Baltik Vairas”, Tilzes g. 74, 5410
Siauliai, LT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water, bicycles, their parts and accessories (not icluded
in other classes).
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(111) Int.reg.nr.: 705533

(730) Innehaver: Primatec GmbH, 3, Gallscheider
Strasse, D-56781 Dörth, DE og Michael Rünz, 2, Markt,
D-56812 Cochem, DE og Uwe Schwarz, 7,
Rathausstrasse, D-56814 Bruttig-Fankel, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Synthetic resins in the raw state; media for the
hardening and soldering of metals; graphite for industrial
purposes; resins as deionizing media; chemical coolants
and flushing agents; chemical products as filtering
materials; diatomite as filtering material; filtering
charcoal.
KL. 6: Metal cables and wires (not for electrical
purposes); metal tubes; round bars; eroding wires;
electrodes; carbide tubes as electrodes.
KL. 7: Eroding machines and their parts; carbide milling
cutters, twist and step drills, gravers, as machine parts.
KL. 9: Electrical control gear for erosion machines;
electrode wires, magnetic wires, eroding wires; electric
generators; demagnetizing tables; magnetic stands;
centering microscopes; resistivity meters; refractometers.
KL. 37: Installation work; maintenance and repair of
metalworking machinery and plant.

(111) Int.reg.nr.: 711757

(730) Innehaver: Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG,
Heimstrasse 7, CH-8953 Dietikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; all the above products are of European
origin.
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; all the above products are of European origin.

(111) Int.reg.nr.: 714384

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

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

(111) Int.reg.nr.: 717594

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55218 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparations for the treatment of nasal and
paranasal disorders.
KL. 29:  Food supplements and food additives for non-
medical use based on plant components.

(111) Int.reg.nr.: 720375

(730) Innehaver: Pierre Charpié, 13, place de la Palud,
CH-1003 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance underwriting, financial services in
connection with initial public offerings, namely company
information and financial analysis, stock exchange
quotations, share, stock and bond brokerage.

(111) Int.reg.nr.: 720652

(730) Innehaver: Dalloz Safety NV/SA, 3-B5,
Klauwaartslaan, B-1853 Strombeek-Bever, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Personal eye protection devices; eyeglasses; eye
shades; eyeglass frames; lenses (not for intraocular use);
goggles; spectacles; welding shields; spectacles, screens,
filters, films and foils for eye protecting  against laser
radiation.

(111) Int.reg.nr.: 721532

(730) Innehaver: Shell International Petroleum
Company Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Fuels.

(111) Int.reg.nr.: 722399

(730) Innehaver: Tarkett Sommer AG, Nachtweideweg
1-7, D-67227 Frankenthal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins, metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 19:  Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings, monuments, not of
metal.
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.

(111) Int.reg.nr.: 727199

(730) Innehaver: Plusenergi AB, Box 88, S-401 21
Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Distribution of energy, electricity distribution.
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(111) Int.reg.nr.: 731377

(730) Innehaver: Società Anonima F.lli Galli, Camis &
Stock, Case Postale 192, CH-6830 Chiasso 3, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups
and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer).

(111) Int.reg.nr.: 732033

(730) Innehaver: Rehm GmbH u. Co Schweisstechnik,
2, Ottostrasse, D-70366 Uhingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric welding devices for arc- and plasma
welding and autogenous welding devices as well as
welding machines; automated welding systems; electric
cutting devices for arc- and plasma cutting, electric
control units for welding and cutting devices, current
sources for welding or cutting devices, namely rectifier
welding sets, welding transformers and welding
converters, burners for welding or cutting devices and
accessories thereof, namely parts, spare parts and
exchange parts as well as external accessory devices and
filler metals for the aforementioned goods, welding fume-
absorbing pumps.
KL. 9:  Electronic data processing systems and software
for controlling or servicing said welding or cutting
devices.
KL. 42:  Technical consultation and engineering services
for the goods stated above.

(111) Int.reg.nr.: 734541

(730) Innehaver: Dorpan SL, 42, Gremio Toneleros,
Poligono Son Castello, 07009 Palma De Mallorca,
Baleares, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter.
KL. 42:  Hotel services, booking of hotel rooms and
temporary accommodations; restaurant services (meals).

(111) Int.reg.nr.: 686538A

(730) Innehaver: Skoda Holding as, Tesnov 1/1059, 110
00 Praha 1, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Products from founderies, forges, rolling mills
and crude steel products; steel pipes, steel buildings used
for supporting heavy vehicles; metallic containers for use
in residential areas, for sanitary and cargo use.
KL. 7: Electricity generators, machines and installations
for rolling, foundries, forges and for agriculture; machine
tools and shaping machines; mechanical parts and
mechanisms of all kinds, special purpose machines and
machinery facilities of all kinds; machines and
installations for food production; machines and
installations for rubber processing as well as for
processing plastics; electricity generator systems and
plants; such plants being within the domain of
environmental protection.
KL. 9: Various types of measuring tools and apparatus;
electronic and electrical engineering products of all kinds;
desulfurisation equipment; software of all kinds,
information data carriers, manually-operated measuring
tools and apparatus; transformers for engines.
KL. 11: Thermogenerators; industrial and combustion
furnaces; equipment for treating wastewater; waste
incinerators; desulfurisation equipment.
KL. 12: Means of transport of all kinds, their accessories
(such as asynchronous engines and traction engines,
braking devices, namely electromagnetic brakes),
excluding privately owned vehicles and parts thereof,
their components and their spare parts, accessories and
apparatus relating to them, particularly fastening devices,
spoilers, cast hubcaps, sunroofs, luggage racks,
combustion engines for privately owned vehicles.
KL. 35: Data processing.
KL. 37: Servicing and repair activities; installation and
repair services; construction.
KL. 39: Transport, goods handling and warehousing
activities.
KL. 41: Training and teaching activities and services.
KL. 42: Designing of software of all kinds; civil
engineering services; technical advice; engineering
project studies.
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LISENSER

Lisensavtaler jf varemerkeloven § 34

EKSKLUSIVE LISENSER

Reg.nr. 80492
Innehaveren, Société Bollinger & Co, société à
responsabilité har ved lisensavtale av 2001.01.22 gitt en
eksklusiv lisens til: Champagne Bollinger SA, 16 rue
Jules Lobet, F-51160 AY, FR.
Fullmektig for innehaveren: Bryns Zacco AS, Oslo.

Reg.nr. 81101
Innehaveren, Duramax Inc har ved lisensavtale gitt en
eksklusiv lisens til: Duramax Marine LLC, 15986
Valplast Road, Middlefield, OH 44062, US.
Fullmektig for innehaveren: Håmsø Patentbyrå ANS,
Sandnes.

Reg.nr. 127162 og 156216
Innehaveren, Demart Pro Arte BV har ved lisensavtale av
2000.12.20 gitt en eksklusiv lisens til: Cofinluxe, 6 rue
Anatole de la Forge, F-75017 Paris, FR.
Fullmektig for innehaveren: Tandbergs Patentkontor AS,
Oslo.

Reg.nr. 168754
Innehaveren, Chaumet International SA, har ved
lisensavtale av 1999.12.02 gitt en eksklusiv lisens til:
Cofinluxe, 6 rue Anatole de la Forge, F-75017 Paris, FR.
Fullmektig for innehaveren: Tandbergs Patentkontor AS,
Oslo.

Reg.nr. 169128
Innehaveren, Fantail Limited, har ved lisensavtale av
2000.05.31 gitt en eksklusiv lisens til: Puffa Limited,
Unit 2, Bricett Business Park, Ipswich, Suffolk 1P7 7DZ,
England, GB.
Fullmektig for innehaveren: AS Bergen Patentkontor,
Bergen

Reg.nr. 202824, 204410, 204950 og int. reg.nr. 700827
Innehaveren, Spray TMH AB har ved lisensavtale av
2000.09.20 gitt en eksklusiv lisens til: Spray Network
NV, Herengracht 551, NL-1017 BW Amsterdam, NL.
Fullmektig for innehaveren: Norsk Patentbyrå AS, Oslo.

Int. reg.nr. 699691 og 713282
Innehaveren, Demart Pro Arte BV har ved lisensavtale av
2000.12.20 gitt en eksklusiv lisens til: Cofinluxe, 6 rue
Anatole de la Forge, F-75017 Paris, FR.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 18828
Reg. nr.: 18839
Reg. nr.: 19583
Reg. nr.: 28787
Reg. nr.: 28993
Reg. nr.: 38704
Reg. nr.: 40410
Reg. nr.: 40511
Reg. nr.: 40513
Reg. nr.: 41058
Reg. nr.: 41126
Reg. nr.: 56699
Reg. nr.: 57591
Reg. nr.: 57693
Reg. nr.: 57770
Reg. nr.: 58224
Reg. nr.: 80014
Reg. nr.: 81161
Reg. nr.: 81227
Reg. nr.: 81230
Reg. nr.: 81323
Reg. nr.: 81353
Reg. nr.: 81400
Reg. nr.: 81493
Reg. nr.: 81544
Reg. nr.: 81589
Reg. nr.: 81590
Reg. nr.: 81593
Reg. nr.: 81772
Reg. nr.: 81941
Reg. nr.: 81968
Reg. nr.: 81976
Reg. nr.: 82452
Reg. nr.: 82500
Reg. nr.: 82547
Reg. nr.: 82942
Reg. nr.: 83020
Reg. nr.: 83060
Reg. nr.: 105683
Reg. nr.: 107006
Reg. nr.: 107404
Reg. nr.: 107474
Reg. nr.: 107486
Reg. nr.: 107492
Reg. nr.: 107522
Reg. nr.: 107554
Reg. nr.: 107556
Reg. nr.: 107638
Reg. nr.: 107646
Reg. nr.: 107713
Reg. nr.: 107715
Reg. nr.: 107759
Reg. nr.: 107821
Reg. nr.: 107861
Reg. nr.: 107863
Reg. nr.: 107871
Reg. nr.: 107878

Reg. nr.: 107887
Reg. nr.: 107917
Reg. nr.: 107940
Reg. nr.: 107977
Reg. nr.: 107992
Reg. nr.: 108080
Reg. nr.: 108105
Reg. nr.: 108134
Reg. nr.: 108242
Reg. nr.: 108292
Reg. nr.: 108303
Reg. nr.: 108517
Reg. nr.: 108847
Reg. nr.: 108875
Reg. nr.: 108916
Reg. nr.: 109222
Reg. nr.: 109431
Reg. nr.: 109875
Reg. nr.: 110063
Reg. nr.: 110676
Reg. nr.: 142282
Reg. nr.: 144113
Reg. nr.: 144117
Reg. nr.: 144128
Reg. nr.: 144146
Reg. nr.: 144160
Reg. nr.: 144173
Reg. nr.: 144180
Reg. nr.: 144195
Reg. nr.: 144199
Reg. nr.: 144212
Reg. nr.: 144224
Reg. nr.: 144235
Reg. nr.: 144244
Reg. nr.: 144245
Reg. nr.: 144248
Reg. nr.: 144249
Reg. nr.: 144266
Reg. nr.: 144286
Reg. nr.: 144324
Reg. nr.: 144333
Reg. nr.: 144380
Reg. nr.: 144391
Reg. nr.: 144424
Reg. nr.: 144435
Reg. nr.: 144482
Reg. nr.: 144493
Reg. nr.: 144531
Reg. nr.: 144537
Reg. nr.: 144550
Reg. nr.: 144560
Reg. nr.: 144561
Reg. nr.: 144568
Reg. nr.: 144588
Reg. nr.: 144677
Reg. nr.: 144731
Reg. nr.: 144812

Reg. nr.: 144849
Reg. nr.: 144858
Reg. nr.: 144876
Reg. nr.: 144881
Reg. nr.: 144885
Reg. nr.: 144929
Reg. nr.: 144933
Reg. nr.: 144948
Reg. nr.: 144949
Reg. nr.: 144953
Reg. nr.: 144971
Reg. nr.: 145001
Reg. nr.: 145014
Reg. nr.: 145133
Reg. nr.: 145172
Reg. nr.: 145210
Reg. nr.: 145224
Reg. nr.: 145232
Reg. nr.: 145234
Reg. nr.: 145242
Reg. nr.: 145267
Reg. nr.: 145344
Reg. nr.: 145568
Reg. nr.: 145633
Reg. nr.: 145871
Reg. nr.: 145992
Reg. nr.: 146060
Reg. nr.: 146271
Reg. nr.: 146295
Reg. nr.: 146421
Reg. nr.: 146703
Reg. nr.: 146720
Reg. nr.: 146830
Reg. nr.: 146831
Reg. nr.: 146852
Reg. nr.: 146858
Reg. nr.: 147006
Reg. nr.: 148063
Int. reg.nr. 150909
Int. reg.nr. 238015
Int. reg.nr. R374076
Int. reg.nr. 457834
Int. reg.nr. 458209
Int. reg.nr. 562466
Int. reg.nr. 563717
Int. reg.nr. 563896
Int. reg.nr. 564233
Int. reg.nr. 564528
Int. reg.nr. 565703
Int. reg.nr. 565902
Int. reg.nr. 565964
Int. reg.nr. 566623
Int. reg.nr. 566766
Int. reg.nr. 566769
Int. reg.nr. 567236
Int. reg.nr. 568285
Int. reg.nr. 575315

Int. reg.nr. 575317
Int. reg.nr. 575318
Int. reg.nr. 575320
Int. reg.nr. 575321
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Reg. nr.: 7300
Reg. nr.: 7367*
Reg. nr.: 7374*
Reg. nr.: 7716*
Reg. nr.: 8906*
Reg. nr.: 18028*
Reg. nr.: 18064*
Reg. nr.: 18368*
Reg. nr.: 28164
Reg. nr.: 28224
Reg. nr.: 28225
Reg. nr.: 28237
Reg. nr.: 28502
Reg. nr.: 29186
Reg. nr.: 38996
Reg. nr.: 39119
Reg. nr.: 39122*
Reg. nr.: 39124*
Reg. nr.: 39204*
Reg. nr.: 39219
Reg. nr.: 39241*
Reg. nr.: 39245
Reg. nr.: 39421
Reg. nr.: 39422
Reg. nr.: 39568*
Reg. nr.: 39742*
Reg. nr.: 39904*
Reg. nr.: 39966*
Reg. nr.: 41972*
Reg. nr.: 55999
Reg. nr.: 56034
Reg. nr.: 56061
Reg. nr.: 56077
Reg. nr.: 56092
Reg. nr.: 56111*
Reg. nr.: 56125
Reg. nr.: 56146
Reg. nr.: 56149
Reg. nr.: 56157
Reg. nr.: 56190
Reg. nr.: 56199
Reg. nr.: 56213
Reg. nr.: 56268
Reg. nr.: 56322
Reg. nr.: 56345
Reg. nr.: 56356*
Reg. nr.: 56365
Reg. nr.: 56466
Reg. nr.: 56469*
Reg. nr.: 56488
Reg. nr.: 56653
Reg. nr.: 56672
Reg. nr.: 56677
Reg. nr.: 56714
Reg. nr.: 56746*
Reg. nr.: 56755
Reg. nr.: 56875

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.: 57228
Reg. nr.: 57400
Reg. nr.: 57766*
Reg. nr.: 57790*
Reg. nr.: 58028
Reg. nr.: 58163*
Reg. nr.: 79505
Reg. nr.: 79524
Reg. nr.: 79525
Reg. nr.: 79533
Reg. nr.: 79536
Reg. nr.: 79537
Reg. nr.: 79539
Reg. nr.: 79545
Reg. nr.: 79554
Reg. nr.: 79566*
Reg. nr.: 79582
Reg. nr.: 79599
Reg. nr.: 79602
Reg. nr.: 79604*
Reg. nr.: 79610
Reg. nr.: 79616
Reg. nr.: 79619*
Reg. nr.: 79620
Reg. nr.: 79624*
Reg. nr.: 79632
Reg. nr.: 79637
Reg. nr.: 79640
Reg. nr.: 79652
Reg. nr.: 80347
Reg. nr.: 104833
Reg. nr.: 105217
Reg. nr.: 105218*
Reg. nr.: 105223
Reg. nr.: 105224
Reg. nr.: 105225
Reg. nr.: 105227
Reg. nr.: 105228*
Reg. nr.: 105232*
Reg. nr.: 105238
Reg. nr.: 105239
Reg. nr.: 105242
Reg. nr.: 105243*
Reg. nr.: 105249
Reg. nr.: 105253
Reg. nr.: 105255
Reg. nr.: 105262
Reg. nr.: 105266
Reg. nr.: 105270
Reg. nr.: 105271
Reg. nr.: 105276
Reg. nr.: 105289*
Reg. nr.: 105295*
Reg. nr.: 105296*
Reg. nr.: 105301
Reg. nr.: 105307*
Reg. nr.: 105321

Reg. nr.: 105323
Reg. nr.: 105325
Reg. nr.: 105334
Reg. nr.: 105339
Reg. nr.: 105341*
Reg. nr.: 105344*
Reg. nr.: 105349
Reg. nr.: 105356
Reg. nr.: 105358
Reg. nr.: 105364
Reg. nr.: 105365
Reg. nr.: 105370
Reg. nr.: 105371
Reg. nr.: 105372
Reg. nr.: 105373*
Reg. nr.: 105384
Reg. nr.: 105388
Reg. nr.: 105391*
Reg. nr.: 105392
Reg. nr.: 105393*
Reg. nr.: 105396*
Reg. nr.: 105398
Reg. nr.: 105400
Reg. nr.: 105402
Reg. nr.: 105409
Reg. nr.: 105412
Reg. nr.: 105415*
Reg. nr.: 105421
Reg. nr.: 105422*
Reg. nr.: 105424*
Reg. nr.: 105428
Reg. nr.: 105432*
Reg. nr.: 105438*
Reg. nr.: 105439*
Reg. nr.: 105451
Reg. nr.: 105452
Reg. nr.: 105453
Reg. nr.: 105456
Reg. nr.: 105458
Reg. nr.: 105473
Reg. nr.: 105474
Reg. nr.: 105479
Reg. nr.: 105481
Reg. nr.: 105483
Reg. nr.: 105487
Reg. nr.: 105491
Reg. nr.: 105497
Reg. nr.: 105498
Reg. nr.: 105500
Reg. nr.: 105515
Reg. nr.: 105520
Reg. nr.: 105521
Reg. nr.: 105526*
Reg. nr.: 105528
Reg. nr.: 105529
Reg. nr.: 105531*
Reg. nr.: 105535*

Reg. nr.: 105541
Reg. nr.: 105562
Reg. nr.: 105563
Reg. nr.: 105564*
Reg. nr.: 105567*
Reg. nr.: 105568*
Reg. nr.: 105570
Reg. nr.: 105571
Reg. nr.: 105574
Reg. nr.: 105575
Reg. nr.: 105576
Reg. nr.: 105580
Reg. nr.: 105581
Reg. nr.: 105586
Reg. nr.: 105590
Reg. nr.: 105606*
Reg. nr.: 105607
Reg. nr.: 105611
Reg. nr.: 105613*
Reg. nr.: 105615*
Reg. nr.: 106003
Reg. nr.: 141555
Reg. nr.: 141556
Reg. nr.: 141557*
Reg. nr.: 141561
Reg. nr.: 141563
Reg. nr.: 141564
Reg. nr.: 141566*
Reg. nr.: 141568
Reg. nr.: 141569*
Reg. nr.: 141570*
Reg. nr.: 141571*
Reg. nr.: 141574*
Reg. nr.: 141576*
Reg. nr.: 141580
Reg. nr.: 141581*
Reg. nr.: 141582
Reg. nr.: 141586
Reg. nr.: 141588
Reg. nr.: 141591
Reg. nr.: 141592
Reg. nr.: 141593*
Reg. nr.: 141597
Reg. nr.: 141598*
Reg. nr.: 141600
Reg. nr.: 141601
Reg. nr.: 141602
Reg. nr.: 141603
Reg. nr.: 141607*
Reg. nr.: 141608
Reg. nr.: 141609
Reg. nr.: 141611*
Reg. nr.: 141616*
Reg. nr.: 141617*
Reg. nr.: 141623*
Reg. nr.: 141624
Reg. nr.: 141632
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Reg. nr.: 141635*
Reg. nr.: 141637
Reg. nr.: 141638*
Reg. nr.: 141643*
Reg. nr.: 141644*
Reg. nr.: 141645*
Reg. nr.: 141646
Reg. nr.: 141648
Reg. nr.: 141654
Reg. nr.: 141658
Reg. nr.: 141659
Reg. nr.: 141660
Reg. nr.: 141661*
Reg. nr.: 141666
Reg. nr.: 141671
Reg. nr.: 141672
Reg. nr.: 141676
Reg. nr.: 141678
Reg. nr.: 141679
Reg. nr.: 141680
Reg. nr.: 141681
Reg. nr.: 141682
Reg. nr.: 141684
Reg. nr.: 141688
Reg. nr.: 141689
Reg. nr.: 141690
Reg. nr.: 141692
Reg. nr.: 141693*
Reg. nr.: 141694*
Reg. nr.: 141695
Reg. nr.: 141696
Reg. nr.: 141697
Reg. nr.: 141700
Reg. nr.: 141702
Reg. nr.: 141703
Reg. nr.: 141705
Reg. nr.: 141710*
Reg. nr.: 141711
Reg. nr.: 141713*
Reg. nr.: 141715*
Reg. nr.: 141716
Reg. nr.: 141720
Reg. nr.: 141721
Reg. nr.: 141724
Reg. nr.: 141725*
Reg. nr.: 141726
Reg. nr.: 141728*
Reg. nr.: 141732*
Reg. nr.: 141735*
Reg. nr.: 141736
Reg. nr.: 141737
Reg. nr.: 141746
Reg. nr.: 141750*
Reg. nr.: 141751*
Reg. nr.: 141752*
Reg. nr.: 141754
Reg. nr.: 141757
Reg. nr.: 141758
Reg. nr.: 141763*
Reg. nr.: 141765
Reg. nr.: 141766*
Reg. nr.: 141773
Reg. nr.: 141774
Reg. nr.: 141775
Reg. nr.: 141776*
Reg. nr.: 141779

Reg. nr.: 141780
Reg. nr.: 141783
Reg. nr.: 141788*
Reg. nr.: 141790
Reg. nr.: 141791
Reg. nr.: 141792
Reg. nr.: 141793
Reg. nr.: 141794
Reg. nr.: 141796*
Reg. nr.: 141798*
Reg. nr.: 141800
Reg. nr.: 141802
Reg. nr.: 141805
Reg. nr.: 141808
Reg. nr.: 141809
Reg. nr.: 141811*
Reg. nr.: 141813*
Reg. nr.: 141815
Reg. nr.: 141816
Reg. nr.: 141819
Reg. nr.: 141821
Reg. nr.: 141823*
Reg. nr.: 141824
Reg. nr.: 141825
Reg. nr.: 141826*
Reg. nr.: 141827*
Reg. nr.: 141828
Reg. nr.: 141829
Reg. nr.: 141830
Reg. nr.: 141831
Reg. nr.: 141834*
Reg. nr.: 141836*
Reg. nr.: 141837*
Reg. nr.: 141842*
Reg. nr.: 141845
Reg. nr.: 141846*
Reg. nr.: 141847
Reg. nr.: 141852*
Reg. nr.: 141855
Reg. nr.: 141859*
Reg. nr.: 141860
Reg. nr.: 141861
Reg. nr.: 141862
Reg. nr.: 141863
Reg. nr.: 141864*
Reg. nr.: 141865*
Reg. nr.: 141868
Reg. nr.: 141869
Reg. nr.: 141870
Reg. nr.: 141871
Reg. nr.: 141875
Reg. nr.: 141876*
Reg. nr.: 141877
Reg. nr.: 141881
Reg. nr.: 141882
Reg. nr.: 141883*
Reg. nr.: 141884*
Reg. nr.: 141885
Reg. nr.: 141887
Reg. nr.: 141888*
Reg. nr.: 141889
Reg. nr.: 141894*
Reg. nr.: 141895*
Reg. nr.: 141896*
Reg. nr.: 141897*
Reg. nr.: 141898*

Reg. nr.: 141899*
Reg. nr.: 141900*
Reg. nr.: 141901*
Reg. nr.: 141903
Reg. nr.: 141912*
Reg. nr.: 141916*
Reg. nr.: 141922
Reg. nr.: 141924*
Reg. nr.: 141927
Reg. nr.: 141928
Reg. nr.: 141932*
Reg. nr.: 141933*
Reg. nr.: 141935
Reg. nr.: 141940*
Reg. nr.: 141942
Reg. nr.: 141944*
Reg. nr.: 141949
Reg. nr.: 141950
Reg. nr.: 141952*
Reg. nr.: 141953
Reg. nr.: 141957
Reg. nr.: 141961
Reg. nr.: 141962*
Reg. nr.: 141964*
Reg. nr.: 141966
Reg. nr.: 141968*
Reg. nr.: 141969
Reg. nr.: 141974
Reg. nr.: 141976*
Reg. nr.: 141977*
Reg. nr.: 141978*
Reg. nr.: 141979*
Reg. nr.: 141983*
Reg. nr.: 141986
Reg. nr.: 141988
Reg. nr.: 141992
Reg. nr.: 141994
Reg. nr.: 141995
Reg. nr.: 141996*
Reg. nr.: 141999*
Reg. nr.: 142001
Reg. nr.: 142002
Reg. nr.: 142018*
Reg. nr.: 142019*
Reg. nr.: 142020
Reg. nr.: 142021
Reg. nr.: 142022
Reg. nr.: 142024*
Reg. nr.: 142025*
Reg. nr.: 142026*
Reg. nr.: 142027
Reg. nr.: 142028*
Reg. nr.: 142033*
Reg. nr.: 142036*
Reg. nr.: 142038*
Reg. nr.: 142039
Reg. nr.: 142040
Reg. nr.: 142041
Reg. nr.: 142046*
Reg. nr.: 142047
Reg. nr.: 142052
Reg. nr.: 142053
Reg. nr.: 142055*
Reg. nr.: 142056*
Reg. nr.: 142058*
Reg. nr.: 142059*

Reg. nr.: 142060
Reg. nr.: 142061
Reg. nr.: 142062
Reg. nr.: 142064
Reg. nr.: 142065*
Reg. nr.: 142067
Reg. nr.: 142071
Reg. nr.: 142075
Reg. nr.: 142076
Reg. nr.: 142080
Reg. nr.: 142082
Reg. nr.: 142086*
Reg. nr.: 142088*
Reg. nr.: 142089*
Reg. nr.: 142092*
Reg. nr.: 142093*
Reg. nr.: 142094*
Reg. nr.: 142098*
Reg. nr.: 142099*
Reg. nr.: 142101*
Reg. nr.: 142102
Reg. nr.: 142106
Reg. nr.: 142107*
Reg. nr.: 142109*
Reg. nr.: 142110*
Reg. nr.: 142111
Reg. nr.: 142112*
Reg. nr.: 142113
Reg. nr.: 142115
Reg. nr.: 142119
Reg. nr.: 142121
Reg. nr.: 142123
Reg. nr.: 142124*
Reg. nr.: 142125
Reg. nr.: 142127
Reg. nr.: 142130*
Reg. nr.: 142131
Reg. nr.: 142133
Reg. nr.: 142135*
Reg. nr.: 142136*
Reg. nr.: 142137*
Reg. nr.: 142140*
Reg. nr.: 142142
Reg. nr.: 142143
Reg. nr.: 142146
Reg. nr.: 142148*
Reg. nr.: 142149*
Reg. nr.: 142150*
Reg. nr.: 142151
Reg. nr.: 142152*
Reg. nr.: 142154*
Reg. nr.: 142157
Reg. nr.: 142159*
Reg. nr.: 142160
Reg. nr.: 142162*
Reg. nr.: 142165*
Reg. nr.: 142169
Reg. nr.: 142170
Reg. nr.: 142174*
Reg. nr.: 142175
Reg. nr.: 142176
Reg. nr.: 142177
Reg. nr.: 142178*
Reg. nr.: 142180
Reg. nr.: 142181*
Reg. nr.: 142182
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Reg. nr.: 142184*
Reg. nr.: 142185*
Reg. nr.: 142187*
Reg. nr.: 142190
Reg. nr.: 142191*
Reg. nr.: 142192*
Reg. nr.: 142193
Reg. nr.: 142196
Reg. nr.: 142197*
Reg. nr.: 142198
Reg. nr.: 142200
Reg. nr.: 142201
Reg. nr.: 142203*
Reg. nr.: 142207
Reg. nr.: 142208
Reg. nr.: 142209
Reg. nr.: 142214
Reg. nr.: 142216
Reg. nr.: 142217
Reg. nr.: 142218
Reg. nr.: 142219
Reg. nr.: 142222
Reg. nr.: 142227
Reg. nr.: 142229*
Reg. nr.: 142233*
Reg. nr.: 142239
Reg. nr.: 142240
Reg. nr.: 142241*
Reg. nr.: 142243
Reg. nr.: 142244
Reg. nr.: 142364
Reg. nr.: 142365*
Reg. nr.: 142366*
Reg. nr.: 142367
Reg. nr.: 142370*
Reg. nr.: 142493*
Reg. nr.: 142495*
Reg. nr.: 142720
Reg. nr.: 142968
Reg. nr.: 143192
Reg. nr.: 143194*
Reg. nr.: 143196*
Reg. nr.: 143548*
Reg. nr.: 203128
Reg. nr.: 1890037*
Reg. nr.: 520525*
Int.reg. nr.: 368772
Int.reg. nr.: 453149
Int.reg. nr.: 554806*
Int.reg. nr.: 555450*
Int.reg. nr.: 572691
Int.reg. nr.: 657184*
Int.reg. nr.: 684096
Int.reg. nr.: 713652
Int.reg. nr.: 716933*
Int.reg. nr.: 717641*
Int.reg. nr.: 719055
Int.reg. nr.: 731739
Int.reg. nr.: 733903
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INNSIGELSER

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

(111) Reg.nr.: 205508

Kunngj. i NT nr.: 48/2000

(730) Innehaver: Medi-Stim AS, Sandakerveien 110,
0409 Oslo, NO

Innsiger: Mediametrie Ltd, Levallois-Perret, FR

(111) Reg.nr.: 205523

Kunngj. i NT nr.: 49/2000

(730) Innehaver: Fornebu Management Consulting,
Gamle Snarøyvei 49, 1367 Snarøya, NO

Innsiger: FMC Corp, 2000 Market Street, Philadelphia,
PA 19103, US

(111) Reg.nr.: 205524

Kunngj. i NT nr.: 49/2000

(730) Innehaver: Fornebu Management Consulting,
Gamle Snarøyvei 49, 1367 Snarøya, NO

Innsiger: FMC Corp, Philadelphia, PA, US

(111) Reg.nr.: 205538

Kunngj. i NT nr.: 49/2000

(730) Innehaver: Norlet AB, c/o ABB Management
Consultants AB, Västerås, SE

Innsiger: Norske Skogindustrier ASA, Oksenøyveien 80,
1326 Lysaker, NO

(111) Reg.nr.: 205607

Kunngj. i NT nr.: 50/2000

(730) Innehaver: Aage Liltvedt AS, Grindbakken 1,
0764 Oslo, NO

Innsiger: Sharp Corp, Osaka, JP

(111) Reg.nr.: 205652

Kunngj. i NT nr.: 50/2000

(730) Innehaver: Sun-Flex AB, Box 515, S-441 15
Alingsås, SE

Innsiger: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA, US

(111) Reg.nr.: 205722

Kunngj. i NT nr.: 50/2000

(730) Innehaver: Ascot plc, London W1R 9DA,
England, GB

Innsiger: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078
Aachen, DE

 (111) Reg.nr.: 205930

Kunngj. i NT nr.: 01/2001

(730) Innehaver: Ista Pharmaceuticals Inc, Irvine, CA,
US

Innsiger: Novartis AG, Patent and Trademark Dept.,
Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, CH

(111) Reg.nr.: 206066

Kunngj. i NT nr.: 03/2001

(730) Innehaver: GenoVision AS, Frysjaveien 40, 0486
Oslo, NO

Innsiger: Geno, 2301 Hamar, NO

 (111) Reg.nr.: 206067

Kunngj. i NT nr.: 03/2001

(730) Innehaver: GenoVision AS, Frysjaveien 40, 0486
Oslo, NO

Innsiger: Geno, 2301 Hamar, NO
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(111) Reg.nr.: 206794

Kunngj. i NT nr.: 09/2001

(730) Innehaver: Client Computing ASA, Postboks
4688 Torshov, 0405 Oslo, NO

Innsiger: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7, 0130
Oslo, NO

(111) Int. reg.nr.: 721175

Kunngj. i NT nr.: 05/2001

(730) Innehaver: Celine SA, 23/25 rue du Pont-Neuf, F-
75001 Paris, FR

Innsiger: Montres Rolex SA, Genève, CH

(111) Int. reg.nr.: 732134

Kunngj. i NT nr.: 02/2001

(730) Innehaver: Formula One Licensing BV, 34
Koningslaan, NL-1075 AD Amsterdam, NL

Innsiger: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51
Parkstrasse, D-22605 Hamburg, DE

(111) Int. reg.nr.: 732879

Kunngj. i NT nr.: 50/2000

(730) Innehaver: Burberry Ltd, 18-22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, England, GB

Innsiger: Arntzen de Besche AS, Postboks 1424 Vika,
0115 Oslo, NO

(111) Int. reg.nr.: 733932

Kunngj. i NT nr.: 50/2000

(730) Innehaver: Rol-Ex NV, 12, 3e Industriezone, B-
9320 Erembodegem, BE

Innsiger: Montres Rolex SA, Genève, CH
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 196097

(730) Innehaver: Hans Jørgen Juncker, Toftevej 18,
3060 Espergærde, DK

Innsiger: TGI Friday’s of Minnesota Inc, Dallas, TX, US

KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 196264

(730) Innehaver: Laboratories de Biologie Vegetale
Yves Rocher, SA, La Croix des Archers, F-56200 La
Gacilly, FR

Innsiger: LAB de Biologie Végétale Yves Rocher, La
Gacilly, FR

KL. 3: Kosmetiske preparater; nemlig underlagskrem,
brunkrem, pudder, rouge, øyeskygge, blyanter, mascara,
leppestifter, neglelakk.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 202088

(730) Innehaver: Egil Borse, Bics Int., Postboks 636
Stridsklev, 3904 Porsgrunn, NO

Innsiger: Ballograf Bic AB, Göteborg, SE

KL. 1: Hele klassen.
KL. 2: Hele klassen.
KL. 4: Hele klassen unntatt fett for skotøy.
KL. 5: Hele klassen unntatt klebebånd for medisinsk
bruk, fluepapir, gikthindrende papir, hygieniske bind og
bleier for inkontinente, mølldrepende papir, tamponger
for menstruasjon, desinfeksjonsmidler for medisinsk
bruk, vaskemidler for husdyr, badesalt for medisinsk
bruk, steriliseringsmidler, klebemidler for tannproteser,
tannslipemidler.
KL. 7: Hele klassen, unntatt blad for halvskjærere, blad
for hakkelsmaskiner, knivblad, kniver, sagblader,
elektriske skjærekniver, kniver for slåmaskiner, fotosette-
maskiner, trykkerimatriser og plater for trykking,
trykkeri- og typografipresser, sette-maskiner,
stiftemaskiner, mekanisk drevne håndverktøy.
KL. 10: Hele klassen unntatt kirurgiske kniver og
liktornkniver, kirurgiske knivsmedvarer,
operasjonskniver, sakser for kirurgisk bruk, skalpeller.
KL. 11: Hele klassen unntatt rør for vanninstallasjoner
og rør for varmekjeler.
KL. 12: Hele klassen.
KL. 13: Hele klassen.
KL. 14: Hele klassen.
KL. 15: Hele klassen unntatt elektroniske
musikkinstrumenter.
KL. 18: Hele klassen.
KL. 20: Hele klassen.
KL. 21: Hele klassen unntatt tallerkener av papir,
tjærekoster, kluter for rengjøring, kosmetikkredskaper,
munndusjer for rengjøring av tenner og gummer,
parfymespredere, pusseskinn, tannbørster og
tannstikkere.
KL. 22: Hele klassen.
KL. 23: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen unntatt bokbinderlerret.
KL. 25: Hele klassen unntatt klær av papir og bleier av
tekstil.
KL. 26: Hele klassen.
KL. 27: Hele klassen.
KL. 28: Hele klassen unntatt papirdraker.
KL. 30: Hele klassen.
KL. 32: Hele klassen.
KL. 33: Hele klassen.
KL. 35: Hele klassen unntatt utleie av kontormaskiner og
-apparater, maskinskriving.
KL. 36: Hele klassen.
KL. 38: Hele klassen.
KL. 39: Hele klassen.
KL. 40: Hele klassen.
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KL. 41: Hele klassen unntatt utgivelse av bøker og
trykksaker, korrespondanseundervisning.
KL. 42: Hele klassen unntatt catering, arkitekttjenester,
planlegging og rådgivning angående bygging.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 203015

(730) Innehaver: Mediadistributørene AS, 1163 Oslo,
NO

Innsiger: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, D-78467 Konstanz, DE

KL. 5: Etuier for oppbevaring av farmasøytiske
preparater, etuier for oppbevaring av legemidler og etuier
for oppbevaring av dietetiske stoffer for medisinsk bruk.
KL. 10: Beholdere for medikamenter.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 203016

(730) Innehaver: Mediadistributørene AS, 1163 Oslo,
NO

Innsiger: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, D-78467 Konstanz, DE

KL. 5: Etuier for oppbevaring av farmasøytiske
preparater, etuier for oppbevaring av legemidler og etuier
for oppbevaring av dietetiske stoffer for medisinsk bruk.
KL. 10: Beholdere for medikamenter.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet



NORSK VAREMERKETIDENDE Wipo-notifikasjoner 2001.03.26 - nr 13

92









RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


