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ETTERLYSNING

På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Egil Lassen -
Actio-Lassen AS, etter varemerkeloven § 26, bes
innehaver av registrering nummer 150037, Arche
Technologies Inc, Taichung, Hsien, TW om å melde seg
innen 3 måneder.

På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Egil Lassen -
Actio-Lassen AS, etter varemerkeloven § 26, bes
innehaver av registrering nummer 158043, Arche
Technologies Inc, Taichung, Hsien, TW om å melde seg
innen 3 måneder.
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REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven §
21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen.

(111) Reg.nr.: 207430 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200008186 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

(730) Innehaver: Jürgen Dittmer, Egestorfer Landstrasse
16, D-21376 Garlstorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radarstøttede registrerings- og målesystemer for
utreding av fysikalske parametre, radarapparater,
radarantenner; registrerings- og målesystemer for
utredning av fysikalske parametre; regne- og
datamaskiner; nettverk for sammenkobling av regne- og
datamaskiner; radiotekniske systemer for trådløs og
kabelstøttet overføring av informasjon og/eller data,
nemlig sendere, mottagere, transpondere, sende- og
mottaksantenner, ledninger for overføring av informasjon
og/eller data; regneprogrammer for drift av ovennevnte
systemer; apparater og innretninger for utarbeidelse og
analyse av informasjon og/eller data fremskaffet ved
hjelp av disse.
KL. 42: Fremstilling av regneprogrammer, vitenskapelig
og/eller teknisk utnyttelse av fysikalske parametre;
fysiker- og ingeniørvirksomhet; fremstilling av tekniske
ekspertuttalelser; fremstilling av tekniske
ekspertuttalelser for miljøprosjekter; fremstilling og
overvåking av prosjekter og fastsettelse av parametre for
registrering og måling av miljøparametre og deres
analyse; fysiker- og ingeniørvirksomhet for vedlikehold
og understøttelse av miljøprosjekter.

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.08, 300 50 927.8

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 207695 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010171 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

ZONAVI
(730) Innehaver: Telenor Plus AS, CJ Hambros plass
2D, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd, bilder, data, tekst og film; magnetiske databærere;
mekanismer for betalingskortstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare,
dataprogramvare, CD-ROM, magnetiske databærere,
produktkataloger på database, produktkatalogprogrammer
som muliggjør toveis kommunikasjon med en
datamaskin.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; interaktiv
annonse- og reklamevirksomhet; elektronisk oppstilling,
for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en
hensiktmessig måte kan se på og kjøpe disse varene;
kundeveiledning ved elektronisk handel.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
interaktiv finansiell virksomhet; interaktiv monetær
virksomhet; interaktive betalingstjenester; elektronisk
bankvirksomhet.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
informasjon om data- og telekommunikasjon; drift av
data- og telenettverksportal for globale data- og
telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av
globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk
overføring, sending og mottagelse av tekst, data, lyd,
bilder og film; drift av datanettbasert
kundeinformasjonstjenester; elektronisk stemmegivning;
drift av betal-TV-tjenester; interaktive tjenester for
distribusjon for ulike nettverk.
KL. 39: Reisereservering, plassreservering.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; elektronisk
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, også elektronisk; spill via
datakommunikasjon, også interaktive; organisering av
tipping, pengespillvirksomhet.
KL. 42: Nyhetsreportasjetjenester; edb-programmering;
opprettelse, utvikling, oppdatering, vedlikehold av
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dataprogramvare; opprettelse, utvikling, oppdatering,
vedlikehold og tilgang til elektroniske databaser; utleie av
datamaskinvare og datautstyr; teknisk planlegging og
utvikling av lokale og globale nettverk og for videre
oppkobling mot globale nettverk og andre data- og
telekommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 207860 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200009751 (220) Inn dato: 2000.08.18

(540)

LOGICOL
(730) Innehaver: Meadow Lea Foods Ltd, Macquarie
Park, NSW 2113, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk;
næringsmidler for spedbarn og svakelige; næringsmidler
og drikker for medisinsk eller farmasøytisk formål,
inneholdende olje, fluor, te, lecitin, malt og maltdrikker,
vann og melk.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, fruktsauser; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler laget av korn,
brød, bakervarer og konditorvarer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, eddik, sauser; krydderier; is.
KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater for fremstilling av drikke.

(300) Prioritet:
AU, 2000.03.13, 827313

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208200 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19960105 (220) Inn dato: 1996.01.08

(540)

LUXOR
(730) Innehaver: Davinder Kumar Jain trading as Luxor
Pen Co, New Dehli, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivesaker, penner (kontorrekvisita), blyanter,
refiller for ovennevnte varer, blekk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208201 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19961926 (220) Inn dato: 1996.03.20

(540)

AUTOFILL
(730) Innehaver: Autofill Patent AB, Sandhamnsgatan
57, S-11528 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk styreutstyr til å posisjonere et første
objekt i relasjon til et annet objekt.
KL. 12: Lokk til kjøretøytanker.

(300) Prioritet:
SE, 1995.09.20, 95-10651

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208202 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19966922 (220) Inn dato: 1996.11.05

(540)

UPS ONLINE
(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer og -mykvare, ikke relatert
til strømforsyning; magnetiske disker og bånd; skrivere,
vekter og scannere.
KL. 39: Transporttjenester for brev, dokumenter,
meldinger, trykksaker og andre varer og gods i alle
transportformer; tilhørende tjenester, herunder også
innpakning og lagring av varer, spedisjon og levering i
forbindelse med forannevnte tjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208203 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19973274 (220) Inn dato: 1997.04.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Campina Melkunie BV, Hogeweg 9,
NL-5301 LB Zaltbommel, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter bestående av melk,
melkeserum eller ostemyse for industriell bruk,
ingredienser bestående av komponenter av melk,
melkeserum eller ostemyse for industriell bruk ved
produksjon og tilberedelse av matvarer (næringsmidler);
kalsiumlaktat, kasein, kjemiske derivater, melkesyre og
proteiner for industrielt bruk.
KL. 5: Tilsetningsstoffer og ingredienser i form av
komponenter av melk, melkeserum eller ostemyse til
farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske
produkter for medisinsk bruk; babymat; slankeprodukter
og næringstilskudd for sportsutøvere for medisinsk bruk;
ingredienser til bruk ved produksjon og tilberedning av
de forannevnte produkter.
KL. 29: Melk og melkeprodukter, meieriprodukter, ost
og osteprodukter; yoghurt og yoghurtprodukter, gjærede
melkeprodukter, ostemasse, sur fløte og rømme, fløte,
smør, ostemyse, komponenter av melk, melkeserum og
ostemyse til bruk i matvare- (næringsmiddel-) produksjon
og -tilberedelse; kasein og derivater samt proteiner til
bruk som næringsmidler for mennesker.
KL. 30: Sjokolademelk; kakaodrikker tilsatt melk,
sjokolade eller kaffe; puddinger, vaniljepudding og andre
desserter, risgrøt og -krem, iskrem, sorbeter, mel og korn,
bindemidler, sauser, salatdressinger og -sauser,
ingredienser til bruk i produksjon av brød, konditorvarer,
konfektyrer og iskrem.
KL. 31: Næringsmidler til dyr, dyrefôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208204 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19976301 (220) Inn dato: 1997.08.05

(540)

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

(730) Innehaver: Showhuset Simen Enersen,
Schleppegrellsgate 32, 0556 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; impresariovirksomhet; formidling
av artister og entertainere; show og
underholdningsformidling; sceneoppførelser;
showoppsetninger; teateroppsetninger; utleie av
sceneutstyr; selskapsplanlegging (underholdning);
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
instruksjon (opplæring); praktisk opplæring (ved
demonstrasjon).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208205 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 19979970 (220) Inn dato: 1997.11.27

(540)

CAPTRACK
(730) Innehaver: Alcatel Kabel Norge AS, Postboks 130
Økern, 0509 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner, apparater og utstyr for installering av
undervannskabler, navlestrengsledning og rør.
KL. 9: Bunnberøringssporingsinnretninger for kabler,
navlestrengsledninger og rørledninger; anordninger for å
overvåke og registrere leggeparametere som strekk,
vinkel og berøringspunkt.
KL. 37: Installasjon av undervannskabler,
navlestrengsledninger og rør.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208206 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 199808641 (220) Inn dato: 1998.09.25

(540)

BAX
(730) Innehaver: Qualicon Inc, Wilmington, DE 19880,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Laboratorieutstyrsystemer for sortering av prøver
for mikrobiell forurensing.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208207 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 199901238 (220) Inn dato: 1999.02.05

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: ConsultIT AS, Sluppenveien 12E,
7003 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
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: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208208 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 199906186 (220) Inn dato: 1999.06.24

(540)

Z8
(730) Innehaver: Bayerischen Motoren Werke AG,
Petuelring 130 BMW-Haus, D-80807 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208209 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 199909625 (220) Inn dato: 1999.09.22

(540)

(730) Innehaver: Clarent Corp, 700 Chesapeake Drive,
Redwood city, CA 94063, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer systemer bestående av hardvare og
mykvare for telefonsamtaler samt annen tale- og
datakommunikasjon i lokale og spredte nettverk, samt
globale computernettverk, med tilhørende  veiledninger
(solgt som en enhet).

(300) Prioritet:
US, 1999.03.23, 75/666.101

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208210 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 199910595 (220) Inn dato: 1999.10.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, lotions, parfyme, hårprodukter,
leppestift.
KL. 9: Solbriller, brille- og lorgnettinnfatninger,
solbrilletilbehør.
KL. 14: Ur, urkapsler, ur- og klokkekasser, armbåndsur,
lommeur, urkjeder, klokker, juvelérvarer.
KL. 16: Penner, lommekalendere og -almanakker,
tidsplanleggere.
KL. 26: Hårpynt, hårbånd.

(300) Prioritet:
US, 1999.04.14, 75/681,866

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208211 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200000073 (220) Inn dato: 2000.01.05

(540)

(730) Innehaver: Merkantildata ASA, Postboks 6472
Etterstad, 0605 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks
1513 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner og
programvare, nettverksløsninger, nemlig routere, svitsjer
og hub’er, medium for lagring av data og
kommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, kontortjenester.
KL. 36: Finansiering/leasingtjenester.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
databehandlingsutstyr, nettverksløsninger, nemlig
routere, svitsjer og hub’er, og kommunikasjonsutstyr.
KL. 38: Tjenester knyttet til
telekommunikasjonsvirksomhet, utleie av
kommunikasjonsutstyr.
KL. 41: Kursvirksomhet.
KL. 42: Utleie av databehandlingsutstyr og programvare,
programmering for datamaskiner, utarbeidelse av
dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av
databaser, dataprogrammer og software, drift av
databehandlingsutstyr, databaser og programvare,
konsulentbistand og prosjektledelse knyttet til
informasjonsteknologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208212 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200000074 (220) Inn dato: 2000.01.05

(540)

MERKANTILDATA
(730) Innehaver: Merkantildata ASA, Postboks 6472
Etterstad, 0605 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks
1513 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner og
programvare, nettverksløsninger, nemlig routere, svitsjer
og hub’er, medium for lagring av data og
kommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, kontortjenester.
KL. 36: Finansiering/leasingtjenester.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
databehandlingsutstyr, nettverksløsninger, nemlig
routere, svitsjer og hub’er, og kommunikasjonsutstyr.
KL. 38: Tjenester knyttet til
telekommunikasjonsvirksomhet, utleie av
kommunikasjonsutstyr.
KL. 41: Kursvirksomhet.
KL. 42: Utleie av databehandlingsutstyr og programvare,
programmering for datamaskiner, utarbeidelse av
dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av
databaser, dataprogrammer og software, drift av
databehandlingsutstyr, databaser og programvare,
konsulentbistand og prosjektledelse knyttet til
informasjonsteknologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208213 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200001393 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

HOUSE OF BRANDS
(730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue,
N.W., Atlanta, GA 30313, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tjenester i form av å lede og organisere
interaktive opplærings-skjermvisninger, -turer og -
utstillinger for firmaers besøkende.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208214 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200001963 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale
Sarca, 222, I-20126 Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kabler, elektriske ledere; elektriske
koplingsstykker; kabler og ledere for telekommunikasjon;
optiske fibre; fiberoptiske kabler;
telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger;
fiberoptiske telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -
anordninger; bølgelengdemultiplekse
telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger;
linjer for overføring av video, tale og data; innretninger
bestående av optiske signalgivere, regeneratorer,
signalmottakere, signalsendere og signalfordelere,
elektrooptiske signalomvandlere,
bølgelengdeomvandlere, optiske signalmultipleksenheter
og signalmultipleksenheter, optiske forsterkere,
reléenheter, signalforgreningsledd, filtre og
fiberledninger samt erstatningsdeler for distribusjon av
interaktive tjenester, optoelektroniske anordninger,
passive fiberoptiske anordninger og linjer; optiske
apparater og instrumenter; innretninger for produsering,
svitsjing, kombinering, forsterkning, reprosessing,
sending og mottaking av optiske signaler;
kabeltelevisjonsenheter; planare optiske innretninger;
lasere; optiske forsterkere; optiske modulatorer, deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208215 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200002836 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

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

(730) Innehaver: Ditt Hotell i Sverige AB, Box 9231, S-
102 73 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivningstjenester for bedriftsledelse av
hoteller, forretningsrådgivende virksomhet vedrørende
hoteller; sammensetning, innmating, bearbeidelse,
kontroll, lagring, fremhenting og/eller systematisering av
informasjon i databaser; datorisert fil- og
registerhåndtering; datasøking (for tredjemann) i
datafiler; annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 36: Finansielle tjenester i form av bonussystemer;
utstedelse av gavekort og sjekker; utleie av leiligheter;
elektronisk pengeoverføring.
KL. 42: Reservering og bestilling av hotell og annen
midlertidig innlosjering; hotellbestillingsagenturer;
bestilling av måltider; informasjon om hotell og
restauranter; tilrådighetsstillelse av kortvarig innlosjering,
bevertning og tilbringing av mat og drikke;
kvalitetskontroll; tilrådighetsstillelse/ utleie og leasing av
tilgangstid til databaser, tilbakehenting av
datainformasjon, gjenoppretting av data; utleie av
dataprogramvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208216 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200003734 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208217 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200003814 (220) Inn dato: 2000.03.31

(540)

(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Rengjøringsmidler for toalettbruk.
KL. 5: Kjemikalier for fjerning av lukt og insekter i
organisk avfall.
KL. 16: Toalettpapir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208218 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200003838 (220) Inn dato: 2000.04.03

(540)

(730) Innehaver: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506
Alta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Smykker og klokker.
KL. 16: Trykksaker; papirhandlervarer så som
konvolutter og papirvarer.
KL. 21: Glass-, porselens- og keramikkvarer.
KL. 25: Klær og hodeplagg.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse
med tjenesteyting (kommunal og privat).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med å skaffe husrom,
kost og losji.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208219 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200003839 (220) Inn dato: 2000.04.03

(540)

(730) Innehaver: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506
Alta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Smykker og klokker.
KL. 16: Trykksaker; papirhandlervarer så som
konvolutter og papirvarer.
KL. 21: Glass-, porselens- og keramikkvarer.
KL. 25: Klær og hodeplagg.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse
med tjenesteyting (kommunal og privat).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med å skaffe husrom,
kost og losji.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208220 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200003520 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

NOMADE PLUSS
(730) Innehaver: Telenor Mobil, Universitetsgt. 7, 0130
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere;
modemer; mobiltelefoner; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; datamaskinprogrammer;
datamaskinprogramvare; CD ROM; kompaktplater;
optiske plater; kassetter; datamaskindisketter, -bånd og -
kort; media for lagring av informasjon, data, signaler,
bilder og av lyd; maskinleselig media; SIM-kort;
telefonkort; datamaskinperiferiutstyr; elektroniske
komponenter; elektroniske kalendere og kataloger,
elektroniske adressebøker for personlig bruk; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og
data.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon om tele- og
datakommunikasjon; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; overføring og mottagelse av lyd, tekst, bilder
og data ved datamaskiner og andre terminaler;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon
mellom mobiltelefoner og PC; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; elektronisk postoverføring;
telefonisk kommunikasjon; telefontjenester;
kommunikasjon via telekommunikasjonsnett; globale
tele- og datanettverkstjenester; datanettbasert
kundeinformasjonstjenester; elektronisk overføring og
gjengivelse av data til elektroniske kalendere og
elektronisk overføring og gjengivelse av data til
elektroniske kataloger, elektroniske kalender- og
katalogtjenester, nettbaserte kalender- og
katalogtjenester; nettbasert adresseboktjenester for
personlig bruk og tilknytning til andre nettbaserte
adressebøker; overføring av kommunikasjoner fra en
person til en mottaker via internett og via mobilt internett
for dermed og kunne bestille og betale varer elektronisk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208221 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200004997 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

GREEN MOUNTAIN
ENERGY

(730) Innehaver: Green Mountain Energy Co, P.O.Box
2206, South Burlington, VT 05407-2206, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Forsyning av energi til detaljhandlere og
engroskunder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208222 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200005058 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

INVIA
(730) Innehaver: ICL Data OY, Helsinki, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og periferiutstyr derfor;
databehandlingsapparater; (innspilte) dataprogrammer;
databærere og dataregistreringsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelse, herunder utdannelse innen
informasjonsteknologi; underholdningsvirksomhet og
utdanningstjenester gjennom internett og databaser.
KL. 42: Informasjonstjenester angående
informasjonsteknologi; programmeringstjenester for
datamaskiner; planlegging, oppdatering og leasing av
datasoftware; datasikrings-programmeringstjenester
vedrørende nettverk; leasing av datamaskiner og utleie
(leasing) av tilgangstid til databaser;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende databaseutstyr;
internett-eksperttjenester.

(300) Prioritet:
FI, 2000.04.20, T200001377

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208223 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200005458 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Rogus.com AS, Brynsvn. 16, 0602
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Vogt & Co DA Advokatfirma,
Postboks 1503 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datalagringsutstyr
og datamaskiner; dataprogrammer; søkemotorer og
dataverktøy for internett.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 37: Installasjon, service og reparasjon av edb-
hardware.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
internettvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; brukerstøtte, leie, lisensiering og
utvikling av edb-software og edb-hardware, service og
reparasjon av edb-software, tjenester knyttet til
datalagring; internettportalvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208224 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200006515 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

ENTRA EIENDOM
(730) Innehaver: Statens Utleiebygg AS, 0170 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; planlegging
vedrørende bygging; rådgiving vedrørende bygging;
byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); formidling (bolig-) [hoteller, pensjonater];
ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208225 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200006516 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

ENTRA
(730) Innehaver: Statens Utleiebygg AS, 0170 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; planlegging
vedrørende bygging; rådgiving vedrørende bygging;
byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); formidling (bolig-) [hoteller, pensjonater];
ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208226 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200006760 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

SANTA HELENA
(730) Innehaver: Viña San Pedro SA, Santiago, CL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Viner, destillerte drikker, brenneviner og likører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208227 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200007426 (220) Inn dato: 2000.06.27

(540)

(730) Innehaver: Charles Pettersen AS, Jon Leirasvei
10, 3440 Røyken, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208229 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200007630 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.03.17, 76000670

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208230 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200007878 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

NOTARDIGITAL
(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, c/o Notar Eiendom
AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim, NO

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

(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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208231 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200007879 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

NOTAR
(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, c/o Notar Eiendom
AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim, NO

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

(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;
juridiske tjenester; edb programmering, vedlikehold av
dataprogrammer, utleie av software, utleie av tilgangstid
ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208232 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200008889 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

CANTOR
CONTROLLER

(730) Innehaver: Cantor AS, Postboks 8025, Spjelkavik,
6022 Ålesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon  av bedrifter, kontortjenester.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av dataprogrammer og databaser; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk
på et globalt datanettverk; utleie av  tilgangstid ved bruk
av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208233 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200009197 (220) Inn dato: 2000.08.10

(540)

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

(730) Innehaver: Karlssons Natural Golf v/Christer
Karlsson, Syverstad gård, 1394 Nesbru, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Golfkøller.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse
av kurs og seminarer; utgivelse av tekster, andre enn
reklametekster; instruksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208234 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200009358 (220) Inn dato: 2000.08.11

(540)

(730) Innehaver: Safety Service Support AS, Garder
kurs- og konferansesenter, Garder, 2060 Gardermoen,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Kurs- og konferansesenter; midlertidig
innlosjering; hoteller; bevertning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208235 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010025 (220) Inn dato: 2000.08.24

(540)

(730) Innehaver: Næringslivets kompetansenett AS,
Postboks 7019 Majorstua, 0306 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware og -hardware; dataperiferiutstyr;
CD-plater (audio-video); apparater og instrumenter for
undervisning, opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder.
KL. 16: Bøker, trykksaker, skriveutstyr; instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 38: Dataassistert overføring av meldinger og bilder;
elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger;
kommunikasjon ved dataterminaler.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; radio-
og filmproduksjon.
KL. 42: Dataprogrammering; datatjenester; design av
dataprogrammer; lisensiering av immateriell
eiendomsrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208236 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010028 (220) Inn dato: 2000.08.24

(540)

CLEARPOINT
(730) Innehaver: Sanford L.P, 2711 Washington
Boulevard, Bellwood, IL 60104, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrive- og markeringsinstrumenter.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.24, 75/927,308

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208237 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010077 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

LUMINA
(730) Innehaver: Beltone Electronics Corp, 4201 West
Victoria Street, Chicago, IL 60646, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Forsterkerkrets solgt som en komponent for
høreapparater.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.01, 75/932,493

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208238 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010451 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

NIGHTFIRE
(730) Innehaver: NightFire Software Inc, Oakland, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for kommunikasjonsbærere og
deres kunder og/eller leverandører, dataprogramvare for
fremskaffelse, utvelging, salg, gjensalg, bestilling,
anskaffelse og bruk av
bredbåndkommunikasjonstjenester; dataprogramvare for
driftsstøtte vedrørende bestillingsadministrasjon og
automatisering av bestillingsprosesser mellom flere
kommunikasjonsleverandører; dataprogramvare for
vedlikehold og oppdatering av en database tilgjengelig
via et verdensomspennende datanettverk og
dataprogramvare som muliggjør automatisk eller
halvautomatisk mottak og behandling av
bestillingstjenester for telekommunikasjonsbærere,
periferutstyr for computere eller computernettverk.
KL. 42: Tilveiebringelse, vedlikehold og oppdatering av
en database tilgjengelig via et verdensomspennende
datanettverk; tilveiebringe en automatisk
bestillingstjeneste til bruk for andre tilgjengelig via et
verdensomspennende datanettverk; tilveiebringelse av et
grensesnitt via et verdensomspennende datanettverk til
bruk for andre for velging, bestilling, administrering,
anskaffelse og bruk av
bredbåndkommunikasjonstjenester; konsultasjon innen
området dataprogramvare til bruk i
kommunikasjonsindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208239 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010452 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

(730) Innehaver: Citizen Tokei KK also trading as
Citizen Watch Co Ltd, 1-1, 2-chome, Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kliniske termometre; sphygmomanometre;
apparater som måler blodglykose; sphygmometre;
sphygmografer; elektrokardiografer; apparater som måler
blodsirkulasjon; sprayer for medisinske formål; elektriske
og elektroniske massasjeapparater; fjern ultrarød/infrarød
strålematter og puter for medisinske formål;
hørselshjelpemidler for døve.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208240 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010453 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

IMPRESSE
(730) Innehaver: Impresse Corp, 1309 South Mary
Avenue, Sunnyvale, CA 94087, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Datatjenester, nemlig tilveiebringe on-line ikke-
nedlastbar dataprogramvare og databaser for bruk i
forbindelse med bestilling, oppsporing, styring og
samarbeid i forbindelse med trykkeriprosjekter og
markedsføringskommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208241 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010456 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

(730) Innehaver: Orkla ASA, Hjalmar Wesselsv. 10,
1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
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
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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. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isoleringsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
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. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 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; madrasser.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer; strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.

KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
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.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
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: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208242 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010457 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

(730) Innehaver: Orkla ASA, Hjalmar Wesselsv. 10,
1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler;
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
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. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isoleringsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
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. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 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; madrasser.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
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KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer; strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
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.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse,
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
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: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208243 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010465 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn og frø, levende dyr, fugler og fisk;
næringsmidler for dyr, fugler og fisk; malt;
blekksprutben, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter,
grønnsaker, rotfrukter og poteter; preparater til bruk som
tilsetning til de forannevnte næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208244 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010481 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk i oftalmologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208245 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010482 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

SO WHAT
(730) Innehaver: Ulset AS, Postboks 148, 2041 Kløfta,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hårpleie- og hudpleieprodukter; kosmetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208246 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010489 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr,
vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler
fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som
overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende
produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre
og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og
bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt,
fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller
poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form
av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre
eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller
bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter
eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av
kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av
melk eller meieriprodukter.
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-
søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208247 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010663 (220) Inn dato: 2000.09.08

(540)

EROPIPE
(730) Innehaver: Ceram Tools AS, Postboks 221, 4662
Kristiansand S, NO

(740,750) Fullmektig: Magne Vindenes - Elkem ASA
Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675
Kristiansand S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Rørforbindelser, ikke av metall.
KL. 19: Rør, ikke av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208248 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010665 (220) Inn dato: 2000.09.08

(540)

EYE-SHARE
(730) Innehaver: Allianse Informasjonssystemer AS,
Rektor Natvig Pedersens vei 29, 4002 Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208249 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010763 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

BAKE ROLLS CHIPITA
(730) Innehaver: Chipita International SA, 10 Souliou
Str.143 43, N. Halkidona, Athen, GR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler av korn; melbaserte
snacksprodukter bestående av sprøe tynne skiver av bakte
ringformede slags rundstykker, nærmest lignende
miniknekkebrød.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208250 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010793 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

VIKOM
(730) Innehaver: Grafill Norske grafiske designere og
illustratører, Kongensgt. 7, 0153 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, aviser, bøker,
fotografier, bilder, grafisk trykk, instruksjonsmateriell
(unntatt apparater), litografier, malerier (innrammet eller
ikke), tegninger.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker,
utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster;
organisering av utstillinger for kulturelle og
utdannelsesformål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208251 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010819 (220) Inn dato: 2000.09.14

(540)

POWERZONE
(730) Innehaver: iRC AS, Sandviksveien 22, 1322
Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
rådgivningstjenester i forbindelse med datasystemer;
forestå drift av, og administrere datasystemer for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208252 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200010827 (220) Inn dato: 2000.09.14

(540)

(730) Innehaver: Magellan Corp, 471 El Camino Real,
Santa Clara, CA 95050-4300, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk navigasjons- og datainnleggings- og
skjermvisningsutstyr; dataprogrammer innregistrert på
databærere, disse relatert til elektronisk navigasjon og
datainnlegging og skjermvisning; GPS-
navigasjonsmottagere; deler, komponenter, tilbehør og
utstyr til de forannevnte varer.
KL. 36: Garantitjenester; garantitjenester i forbindelse
med elektroniske apparater og instrumenter, datamaskiner
og dataprogrammer, og Internetanvendelse;
garantitjenester relatert til Internetbruk og annen bruk
som henvender seg til og adresserer forbruker- og
forretningsinformasjonsbehov.
KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester;
reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til
elektroniske apparater og instrumenter, datamaskiner og
dataprogrammer, og Internetbruk; reparasjons- og
vedlikeholdstjenester relatert til Internetbruk og annen
bruk som henvender seg til og adresserer forbruker- og
forretningsinformasjonsbehov.
KL. 42: Programmeringstjenester;
programmeringstjenester relatert til Internetbruk, og
annen bruk som henvender seg til og adresserer
forbruker- og forretningsinformasjonsbehov;
informasjonstjenester relatert til GPS-
navigasjonsmottakere, elektronisk navigasjon og
datainnleggings- og skjermvisningsutstyr inkludert
informasjonstilgangsbruk, Internetbruk og annen bruk
som henvender seg til og adresserer forbruker- og
forretningsinformasjonsbehov.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.03, 76/103,216

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208253 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011004 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

(730) Innehaver: Emo AS, Postboks 40, 2026 Skjetten,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208254 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011005 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

PLAYSTATION.COM
(730) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, 1-
1, Akasaka 7 Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-0052, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare; apparater til data- og videospill;
dataspillkonsoller; data- og videospill; data- og
videospillprogrammer; dataprogramvare; ytre enheter for
datamaskiner; audio- og videobånd; kassetter; magnetiske
datamedia; CD-plater; videodisketter; DVD-plater; audio-
og videoinnspillinger på magnetiske, elektroniske eller
optiske media; kinematografiske filmer; elektroniske
apparater og instrumenter; optiske apparater og
instrumenter; kameraer; filmer; elektroniske apparater og
instrumenter; solbriller; briller; solbrille- og
brillerammer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 16: Bøker, håndbøker, trykksaker, publikasjoner,
papirvarer.
KL. 35: Virksomhet i relasjon til elektronisk salg av
varer og tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av
varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene;
annonse- og reklamevirksomhet; salgskampanje- og
markedsføringsvirksomhet; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til forannevnte tjenester.
KL. 41: Tilveiebringelse av on-line underholdning;
tilveiebringelse av data- og videospill og data- og
videospillprogrammer fra en database eller via et globalt
datanettverk.
KL. 42: Datadesignvirksomhet; dataprogrammering;
rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til
datamaskinvare, dataprogramvare og datanettverk;
utarbeidelse, opprettholdelse og vedlikehold av websider
på globale datanettverk; datautformings- og
datavertstjenester; tilveiebringelse av adkomsttid til
datanettverk, databaser og globale datanettverk; utleie av
datamaskiner; tilveiebringelse av informasjon on-line
eller via et globalt datanettverk; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208255 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011006 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

(730) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, 1-
1, Akasaka 7 Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-0052, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare; apparater til data- og videospill;
dataspillkonsoller; data- og videospill; data- og
videospillprogrammer; dataprogramvare; ytre enheter for
datamaskiner; audio- og videobånd; kassetter; magnetiske
datamedia; CD-plater; videodisketter; DVD-plater; audio-
og videoinnspillinger på magnetiske, elektroniske eller
optiske media; kinematografiske filmer; elektroniske
apparater og instrumenter; optiske apparater og
instrumenter; kameraer; filmer; elektroniske apparater og
instrumenter; solbriller; briller; solbrille- og
brillerammer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 16: Bøker, håndbøker, trykksaker, publikasjoner,
papirvarer.
KL. 35: Virksomhet i relasjon til elektronisk salg av
varer og tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av
varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene;
annonse- og reklamevirksomhet; salgskampanje- og
markedsføringsvirksomhet; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til forannevnte tjenester.
KL. 41: Tilveiebringelse av on-line underholdning;
tilveiebringelse av data- og videospill og data- og
videospillprogrammer fra en database eller via et globalt
datanettverk.
KL. 42: Datadesignvirksomhet; dataprogrammering;
rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til
datamaskinvare, dataprogramvare og datanettverk;
utarbeidelse, opprettholdelse og vedlikehold av websider
på globale datanettverk; datautformings- og
datavertstjenester; tilveiebringelse av adkomsttid til
datanettverk, databaser og globale datanettverk; utleie av
datamaskiner; tilveiebringelse av informasjon on-line
eller via et globalt datanettverk; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208256 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011008 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

(730) Innehaver: ICI Chemicals & Polymers Ltd, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QF, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kjernetekniske apparater og instrumenter for
måling av respektiv desiteter til forskjellige væsker,
gasser og/eller faste stoffer tilstede i en enkelt
prosesstrøm; kjernetekniske apparater og instrumenter for
måling, analyse og regulering av forskjellige væsker,
gasser og faste stoffer tilstede i en enkelt prosesstrøm;
kjernetekniske måleapparater til bruk ved raffinering av
olje, gass og petroleum.
KL. 42: Rådgivning, konsultasjon og tilveiebringelse av
teknisk informasjon angående bruk av kjernetekniske
apparater og instrumenter for måling, analyse og
regulering av forskjellige væsker, gasser og faste stoffer i
en enkelt prosesstrøm; rådgivning, konsultasjon og
tilveiebringelse av teknisk informasjon relatert til bruk av
kjernetekniske apparater og instrumenter i olje-, gass- og
petroleumsraffineringsprosessen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208257 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011010 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

MALLOWMANIA
(730) Innehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55,
DK-4640 Fakse, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Lakrisvarer (ikke farmasøytiske),
vingummivarer, dragéer samt skumvarer (på
sukkerbasis).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208258 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011011 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

HARIBO HOLLYWOOD
MIX

(730) Innehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55,
DK-4640 Fakse, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Konditorvarer, konfektyrer, herunder sjokolade/
mintcreme, dragéer samt skumvarer (på sukkerbasis).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208259 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011016 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

NORSTAR
(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA,
Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, trykkpapir og magasinpapir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208260 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011018 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

NORBRIGHT
(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA,
Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, trykkpapir og magasinpapir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208261 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011163 (220) Inn dato: 2000.09.21

(540)

(730) Innehaver: Geilo Turistservice AL, Postboks 85,
3581 Geilo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Utleie av husrom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208262 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011176 (220) Inn dato: 2000.09.21

(540)

GCP
(730) Innehaver: Amino Up Chemical Co Ltd,
Hokkaido, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Bearbeidede matvarer, flytende eller i gel-form, i
form av kapsler, pulver og granuler, hovedsakelig
inneholdende kulturer av bønner, belgplanter og -frukter,
og sopp inneholdende isoflavon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208263 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011465 (220) Inn dato: 2000.09.25

(540)

PAROXAT
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New
Horizons Court, Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208264 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011466 (220) Inn dato: 2000.09.25

(540)

OXETINE
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New
Horizons Court, Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208265 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011468 (220) Inn dato: 2000.09.25

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208266 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011497 (220) Inn dato: 2000.09.26

(540)

BOLUX
(730) Innehaver: Jan Robert Tynes, 4870 Fevik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208267 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011517 (220) Inn dato: 2000.09.27

(540)

(730) Innehaver: Creo Products Inc, 3700 Gilmore Way,
Burnaby, BC V5G 4M1, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fotosettere; imagesettere; platesettere;
prøvetrykkere; optiske skannere; fiberoptikk; datamaskin-
arbeidsstasjoner; datamaskinvare; printere (edb); termiske
billedhoder; dataprogramvare, herunder for bruk i
fortrykk- og trykkeriindustrien.
KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet;
installasjon og reparasjon av data-til-plate-systemer, data-
til-presse-systemer og på-presse-billed- og -
skanningsystemer for bruk i fortrykk- og
trykkeriindustrien; installasjon og reparasjon av
billedsystemer for trykte kretskort-, elektroniske-,
halvleder- og flatpaneldisplayindustri; installasjon og
reparasjon av optiske kommunikasjonssystemer.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
opplæring i bruk og operasjon av data-til-platesystemer,
data-til-presse-systemer og på-pressebilled- og -
skanningsystemer for bruk i fortrykk- og
trykkeriindustrien; opplæring i bruk og operasjon av
billedsystemer for trykte kretskort-, elektroniske-,
halvleder- og flatpaneldisplayindustri; opplæring i bruk
og operasjon av optiske kommunikasjonssystemer.
KL. 42: Teknisk konsultasjon og produktstøtte, herunder
vedrørende data-til-plate-systemer, data-til-presse-
systemer og på-presse-billed- og -skanningsystemer for
bruk i fortrykk- og trykkeriindustrien; teknisk
konsultasjon og produktstøtte vedrørende billedsystemer
for trykte kretskort-, elektroniske-, halvleder- og
flatpaneldisplayindustri; teknisk konsultasjon og
produktstøtte vedrørende optiske
kommunikasjonssystemer; bedrift-til-bedrift elektroniske
handelstjenester for sammenkobling av leverandører og
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selgere i fortrykk- og trykkeriindustrien via det globale
datamaskinnettverket.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.14, 76/025987

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208268 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011544 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

(730) Innehaver: Environmental Polymers Group plc,
Unit 4, Cranford Court, Hardwick Grange, Woolston,
Warrington WA 1 4RX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
kjemikalier til bruk i plastindustrien; ubearbeidede og rå
plastmaterialer; plastpolymerer, plastsammensetninger,
resirkulert plast i form av, men ikke begrenset til
dispersjoner, emulsjoner, flak, granulater, væsker,
forblandinger, pasta, pelleter (små kuler), pulver.
KL. 17: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
halvbearbeidede plastmaterialer; plast i ekstrudert form;
støpt plast; plastfibere (ikke for tekstile formål);
plasttråder (ikke for tekstile formål); plastfilm; plastark,
alle halvferdige produkter til bruk i produksjon; pakking-,
stopping- og polstringsmateriale av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208269 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011545 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

(730) Innehaver: Environmental Polymers Group plc,
Unit 4, Cranford Court, Hardwick Grange, Woolston,
Warrington WA 1 4RX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
kjemikalier til bruk i plastindustrien; ubearbeidede og rå
plastmaterialer; plastpolymerer, plastsammensetninger,
resirkulert plast i form av, men ikke begrenset til
dispersjoner, emulsjoner, flak, granulater, væsker,
forblandinger, pasta, pelleter (små kuler), pulver.
KL. 17: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
halvbearbeidede plastmaterialer; plast i ekstrudert form;
støpt plast; plastfibere (ikke for tekstile formål);
plasttråder (ikke for tekstile formål); plastfilm; plastark,
alle halvferdige produkter til bruk i produksjon; pakking-,
stopping- og polstringsmateriale av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208270 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011546 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

(730) Innehaver: Environmental Polymers Group plc,
Unit 4, Cranford Court, Hardwick Grange, Woolston,
Warrington WA 1 4RX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
kjemikalier til bruk i plastindustrien; ubearbeidede og rå
plastmaterialer; plastpolymerer, plastsammensetninger,
resirkulert plast i form av, men ikke begrenset til
dispersjoner, emulsjoner, flak, granulater, væsker,
forblandinger, pasta, pelleter (små kuler), pulver.
KL. 17: Kunstige harpikser, syntetiske harpikser;
halvbearbeidede plastmaterialer; plast i ekstrudert form;
støpt plast; plastfibere (ikke for tekstile formål);
plasttråder (ikke for tekstile formål); plastfilm; plastark,
alle halvferdige produkter til bruk i produksjon; pakking-,
stopping- og polstringsmateriale av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208271 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011548 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

COLUMBIA
SPORTSWEAR

COMPANY
(730) Innehaver: Columbia Sportswear Co, 6600 North
Baltimore, Portland, OR 97203, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttelsesbriller, briller og solbriller.
KL. 14: Juvelérvarer, lommeur, klokker, ur og andre
kronometriske instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208272 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011550 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere og deler og tilbehør herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208273 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011553 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

VITUS APOTEKENE
(730) Innehaver: Vitus Apotekene AS, Sven Oftedals
vei 10, 0950 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208274 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011554 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

(730) Innehaver: Vitus Apotekene AS, Sven Oftedals
vei 10, 0950 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208275 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011555 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

UNIC FUTURE CENTER
(730) Innehaver: Universal Networking of Intellectual
Capital Sweden AB, Råholmsvägen 3 A, S-183 57 Täby,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater).
KL. 35: Forretningsledelse og forretningsadministrasjon.
KL. 41: Undervisning og utdannelse samt tilrettelegging
av konferanser og kurs.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208276 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011687 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: MarkUp Consulting AS, Postboks
1769 Vika, 0122 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Torkildsen, Tennøe
& Co ANS v/Harald Christensen, Bogstadveien 27 B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand vedrørende drift eller ledelse av foretak.
KL. 42: Rådgivning og forvaltning vedrørende
merkevarer og immaterielle rettigheter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208277 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011697 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

KNOWATION
(730) Innehaver: IT Fornebu Knowation AS, Postboks
9, 1324 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware og -hardware; audiovisuelle
apparater for undervisning.
KL. 16: Trykksaker, papir og annet
undervisningsmateriale.
KL. 38: Overføring av lyd og bilder via et globalt
datanettverk; dataassistert overføring av lyd og bilder.
KL. 41: Kurs-, utdannelses- og opplæringsvirksomhet
også innbefattet slik virksomhet via et globalt
datanettverk; utleie av video og audiovisuelt utstyr.
KL. 42: Utvikling av nytt læringsinnhold for audiovisuell
læring og fjernundervisning via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208278 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011699 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

KYDEX
(730) Innehaver: Kleerdex Co, 100 Gaither Drive, Suite
B, Mount Laurel, NJ 08054, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Syntetisk harpiksmateriale i form av pulver eller
pellets; ubearbeidet syntetisk harpiks.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.22, 76/075,304

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208279 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011701 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

ARROWANA
(730) Innehaver: CG Holding AS, Smalvollveien 65,
0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
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: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208280 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011706 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

ARKINET
(730) Innehaver: IN good company AB, Vasagatan 6, S-
901 79 Umeå, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Arkivering; datorisert fil- og registerhåndtering
av dokumenter; innmating, bearbeiding, lagring,
fremfinning og/eller kontroll av datoriserte dokumenter i
databaser; reproduksjon av dokumenter, fotokopiering.
KL. 40: Overføring av informasjon fra et datamedium til
et annet, skanning.
KL. 42: Tilveiebringelse av bruksrett og utleie av
tilgangstid til databaser, utleie av tilgangstid til
datamaskiner for å kunne håndtere data, gjenfinning,
gjenoppretting av datainformasjon; fremstilling, utvikling
og vedlikehold/oppdatering av dataprogramvarer;
datakonsultasjonstjenester; kvalitetskontroll; juridiske
tjenester.

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.19, 00-03243

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208281 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011707 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Spiseis.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208282 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011708 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytisk sukkertøy, pastiller for farmasøytisk
bruk; dietetiske stoffer, dietetiske drikker og dietetiske
næringsmidler, alt for medisinsk bruk; næringsmidler for
spedbarn; vitaminpreparater; dietetiske drikker basert på
tørrmelk og maltprodukter, for medisinsk bruk og for
spedbarn.
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr,
vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler
fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som
overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende
produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre
og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og
bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt,
fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller
poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form
av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre
eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller
bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter
eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av
kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av
melk eller meieriprodukter.
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-
søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.
KL. 31: Friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter,
også i vakuumpakket form; levende dyr for bruk som
mat.
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter;
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alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk;
sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208283 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011711 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

FELIX ALLTID
POPULÆR

(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv,
SE

(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; potetmos på
pulver, pulver for potetmos; pyttipanne.
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; dypfryst pizza; tomatketchup; dressing.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208284 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011756 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

CYTODOSE
(730) Innehaver: Radiumhospitalets Forskningsstiftelse,
Postboks 56 Montebello, 0310 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, dataprogrammer;
doseringsapparater; dosimetere; diagnoseapparater.
KL. 42: Vitenskapelig forskning; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208285 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011855 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: Stor-Bergen Boligbyggelag, Postboks
65 Laksevåg, 5847 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208286 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011874 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

MURLYN
(730) Innehaver: Pure Management Group AS,
Hegdehaugsveien 26, 0352 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabel
Horten DA v/Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Produksjon, komposisjon og fremføring av
musikk; utvikling av artister; opptak av artistisk
virksomhet for utgivelse av fonogram; arrangering av
skjønnhetskonkurranser; arrangering og ledelse av
praktiske seminarer; artistopptredener; booking av seter
for kulturelle arrangementer; diskotektjenester;
ferieleirtjenester; filmproduksjon; filmstudioer;
produksjon av fjernsyn og radioprogrammer;
fjernsynsunderholdning; forlystelsesparker;
fornøyelsesparker; drift av fritidsanlegg; fysisk trening;
innspillingsstudioer; kasinovirksomhet; klubbvirksomhet;
organisering av konkurranser; utleie av lydopptak;
teateroppsetninger; organisering av kulturelle
arrangementer; organisering av lotterier; organisering av
sportskonkurranser; orkestervirksomhet;
radiounderholdning; redigering av videobånd;
sceneoppførelser; utleie av sceneutstyr;
showoppsetninger; sirkus; spillehaller; drift av
sportsinstallasjoner; utgivelse av tekster andre enn
reklametekster; tekstforfattervirksomhet;
fjernsynsunderholdning; underholdningsinformasjon;
underholdningsvirksomhet; undervisning; utleie av
lydutstyr; utleie av sceneutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208287 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011876 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: Axxessit ASA, Postboks 1053, 1787
Berg I Østfold, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA,
Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data- og telekommunikasjonsprodukter, og
komponenter til slike produkter.
KL. 38: Data- og telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208288 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011879 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

SFF
(730) Innehaver: Norges Forskningsråd, Postboks 2700
St. Hanshaugen, 0131 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208289 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011881 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

FLYING BIKES
(730) Innehaver: Excel Import v/Zahid Bashir,
Strømsveien 34, 2010 Strømmen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, MC-klær (Motor Cycle
klær).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208290 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011911 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

MOBILOCITY
(730) Innehaver: Mobilocity Inc, 99 Wall Street, 4th
Floor, New York, NY 10005, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Profesjonelle rådgivningstjenester og
konsultasjonstjenester innen den trådløse
kommunikasjonsindustrien, nemlig strategisk rådgivning
og implementering av trådløse strategier, vurdering av
mobiltelefonmarkedet, analyser av
mobiltelefonbrukbehov, vurdering av forretningsmetoder
basert på mobiltelefonbruk, utviklet av
mobiltelefonapplikasjoner for forbrukere og foretak,
design av brukergrensesnitt, «back-end» arkitektur og
plattform integrering.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.04, 76/020,892

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208291 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011912 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

DECOMETAL
(730) Innehaver: Formica Corp, 10155 Reading Road,
Cincinnati, OH 45241, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Dekorative plastlaminater med
metalloverflatebelegg for bruk ved produksjon av
skrankeflater, pynteflater, bordflater, skap, hyller,
veggpanel, gulv og møbler.
KL. 19: Bygningsmaterialer, nemlig laminert plast med
metalloverflatebelegg for bruk i byggevirksomhet.
KL. 20: Møbler bestående hovedsakelig av laminat med
et metalloverflatebelegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208292 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200011944 (220) Inn dato: 2000.10.09

(540)

XENOSPIN
(730) Innehaver: Nycomed Amersham plc, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Diagnostiske preparater og substanser for
medisinske formål; diagnostiske billeddannelsesmidler
for bruk i magnetisk resonans billeddannelse;
kontrastmidler for medisinsk billeddannelse; gass og
gassblandinger for medisinsk billeddannelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208293 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012233 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

SUNDOLITT
(730) Innehaver: Brødrene Sunde AS, Postboks 8115
Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS,
Apotekergt. 9, 6004 Ålesund

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Materiale av plast for emballering.
KL. 17: Plastikk materiale i ekstrudert form til bruk i
produksjon; emballering og isolasjonsmateriale.
KL. 19: Bygningsmateriale (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208294 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012443 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

SUNPACK
(730) Innehaver: Brødrene Sunde AS, Postboks 8115
Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS,
Apotekergt. 9, 6004 Ålesund

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolasjonsmaterialer.
KL. 20: Emballasjebeholdere av ekspanderbar polystyren
(EPS).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208295 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012452 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

INTELLINEX
(730) Innehaver: Intellinex LLC, 787 Seventh Avenue,
New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinsoftware innbefattende
utviklingsverktøy og maler for utvikling av
opplæringsmaterialer; nedlastbare interaktive
datamaskinsoftware for bedriftsopplæring.
KL. 35: Forretningskonsultasjonstjenester på økning av
forretningsproduktivitet og ytelse.
KL. 41: Utdannelsestjenester, nemlig
forretningsopplæringsprogrammer og fremskaffelse av
forretningsopplæring via et globalt datamaskin-nettverk.
KL. 42: Fremskaffelse av adgang til en interaktiv
database med henblikk på forretningstrening.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.14, 76/027621
US, 2000.04.14, 76/027622

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208296 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012490 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Dole Food Company Inc, One Dole
Drive, Westlake Village, CA 91362-7300, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Fersk frukt og grønnsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208297 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012493 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

GENDAXIN
(730) Innehaver: Aximed AS, Vestre Torggaten 1, 5015
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
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 og fisk.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
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: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208298 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012496 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Norild AS v/Ole Bjørn Løken,
Postboks 113, 1801 Askim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
kjøling, tørking og ventilasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208299 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012497 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Morgedal Hotell AS, 3848 Morgedal,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hoteller; bevertning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208300 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012554 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og
forebyggelse av sykdommer, skader og forstyrrelse på
sentralnervesystemet.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.11, 76/046,503

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208301 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012560 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

DERMMATRIX
(730) Innehaver: Advanced UroScience Inc, 1290
Hammond Road, St. Paul, MN 55110, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Organiske implantater for bruk ved behandling
av inkontinens.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208302 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012563 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

TRANSHIELD
(730) Innehaver: Transhield AS, Ulvenveien 92A, 0581
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Plastikkfilm for kommersiell innpakning og
emballering.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/130,129

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208303 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012564 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

ELIA
(730) Innehaver: Pharmacia Diagnostics AB, Uppsala,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier for bruk i industrien og til forskning.
KL. 5: Farmasøytiske og diagnostiske preparater for
medisinske formål.
KL. 10: Medisinske og diagnostiske apparater og
instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208304 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012565 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

(730) Innehaver: Skip Guarniere, 1482 Nittedal, NO og
Kari Anne Guarniere, 1482 Nittedal, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208305 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012570 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

(730) Innehaver: Riversoft Technologies Ltd,
Richmond, Surrey, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer og dataprogramvare;
datamaskinprogrammer og data innregistrert i
datamaskintilgjengelig format; dataprogramvare relatert
til administrasjon av utstyr og tjenester i et
kommunikasjonsnettverk; datamaskiner; vitenskapelige,
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for
mottak, behandling, overføring, lagring, videresending,
innmating og utmating av data; tekstbehandlere;
overvåknings- og redigeringsapparater for bruk med
forannevnte varer; telekommunikasjonsapparater og -
instrumenter; dataloggings- og lagringsenheter;
dataskjermenheter; apparater for behandling, opptak,
overføring og gjengivelse av lyd, video eller bilder; deler
og tilbehør for alle forannevnte varer; signallagrings- og
datalagringsmedia; magnetiske kabler, magnetbånd,
magnetiske og optiske plater og kort; hullkort og
hullbånd; magnetbånd og magnetiske og optiske plater
med lyd- eller video-opptak.
KL. 16: Papir, papirbånd og kort; trykksaker, skrivesaker
og papirvarer, trykte publikasjoner, bøker, aviser,
ringpermer, prospekter; forretningsblanketter og dataark;
instruksjons- og opplæringsmateriell; service manualer,
datamaskindokumentasjon, datamaskinreferansemanualer
og datamaskinprogrammeringsmanualer,
datamaskinutskrifter (skrivesaker og papirvarer).
KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet;
tilveiebringelse og overvåking av opplæringskurs;
arrangering og gjennomføring av konferanser;
informasjonstjenester relatert til opplæring og utdannelse;
forannevnte tjenester relatert til informasjonsteknologi,
datamaskiner, datamaskinprogrammer,
datamaskinsystemer og/eller datamaskinnettverk.
KL. 42: Datamaskintjenester; konsulenttjenester i
forbindelse med dataprogrammer relatert til styring av
utstyr og tjenester i et kommunikasjonsnettverk;
konsulenttjenester relatert til datamaskinprogrammer og
konstruksjon av datamaskiner; vedlikehold av
datamaskinprogrammer; oppdatering og oppgradering av
datamaskinprogrammer; informasjonstjenester relatert til
informasjonsteknologi, datamaskiner,
datamaskinprogramvare, datasystemer og/eller
datamaskinnettverk; konsultasjonsvirksomhet og
rådgivningsvirksomhet relatert til forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208306 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012571 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

RIVERSOFT
(730) Innehaver: Riversoft Technologies Ltd,
Richmond, Surrey, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer og dataprogramvare;
datamaskinprogrammer og data innregistrert i
datamaskintilgjengelig format; dataprogramvare relatert
til administrasjon av utstyr og tjenester i et
kommunikasjonsnettverk; datamaskiner; vitenskapelige,
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for
mottak, behandling, overføring, lagring, videresending,
innmating og utmating av data; tekstbehandlere;
overvåknings- og redigeringsapparater for bruk med
forannevnte varer; telekommunikasjonsapparater og -
instrumenter; dataloggings- og lagringsenheter;
dataskjermenheter; apparater for behandling, opptak,
overføring og gjengivelse av lyd, video eller bilder; deler
og tilbehør for alle forannevnte varer; signallagrings- og
datalagringsmedia; magnetiske kabler, magnetbånd,
magnetiske og optiske plater og kort; hullkort og
hullbånd; magnetbånd og magnetiske og optiske plater
med lyd- eller video-opptak.
KL. 16: Papir, papirbånd og kort; trykksaker, skrivesaker
og papirvarer, trykte publikasjoner, bøker, aviser,
ringpermer, prospekter; forretningsblanketter og dataark;
instruksjons- og opplæringsmateriell; service manualer,
datamaskindokumentasjon, datamaskinreferansemanualer
og datamaskinprogrammeringsmanualer,
datamaskinutskrifter (skrivesaker og papirvarer).
KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet;
tilveiebringelse og overvåking av opplæringskurs;
arrangering og gjennomføring av konferanser;
informasjonstjenester relatert til opplæring og utdannelse;
forannevnte tjenester relatert til informasjonsteknologi,
datamaskiner, datamaskinprogrammer,
datamaskinsystemer og/eller datamaskinnettverk.
KL. 42: Datamaskintjenester; konsulenttjenester i
forbindelse med dataprogrammer relatert til styring av
utstyr og tjenester i et kommunikasjonsnettverk;
konsulenttjenester relatert til datamaskinprogrammer og
konstruksjon av datamaskiner; vedlikehold av
datamaskinprogrammer; oppdatering og oppgradering av
datamaskinprogrammer; informasjonstjenester relatert til
informasjonsteknologi, datamaskiner,
datamaskinprogramvare, datasystemer og/eller
datamaskinnettverk; konsultasjonsvirksomhet og
rådgivningsvirksomhet relatert til forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208307 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012580 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

AMZIAR
(730) Innehaver: Pharmacia Corp, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer, medisiner,
vaksiner og sera.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208308 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012581 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

ETURION
(730) Innehaver: Pharmacia Corp, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer, medisiner,
vaksiner og sera.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208309 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012582 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Safensure AS, Torggata 31, 0183 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208310 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012583 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Elektro AS, Nordstrandveien 69, 8037
Bodø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter;
brannvarsler; mobiltelefoner.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208311 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012584 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Elektro AS, Nordstrandveien 69, 8037
Bodø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter;
brannvarslere; mobiltelefoner.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208312 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012585 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Flis-spesialisten AS, Postboks 2574,
3702 Skien, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer; keramiske fliser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208313 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012586 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

FP-GRIP
(730) Innehaver: Flekkefjord Produkter AS, Postboks
177, 4401 Flekkefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Gravemaskiner og dertilhørende utstyr; maskiner
som kan påmonteres graveutstyr og traktorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208314 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200012587 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Flekkefjord Produkter AS, Postboks
177, 4401 Flekkefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Gravemaskiner og dertilhørende utstyr; maskiner
som kan påmonteres graveutstyr og traktorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208315 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013074 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr,
vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler
fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som
overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende
produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre
og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og
bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt,
fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller
poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form
av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre
eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller
bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter
eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av
kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av
melk eller meieriprodukter.
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-
søte produkter fremstilt av mel eller korn og
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inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208316 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013281 (220) Inn dato: 2000.11.02

(540)

(730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Postboks 6764
Rodeløkka, 0503 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208317 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013292 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

ISOGRUND
(730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-
2610 Rødovre, DK

(740,750) Fullmektig: Flügger AS, Ulvenveien 75B,
0511 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208318 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013293 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

IMPREDUR
(730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-
2610 Rødovre, DK

(740,750) Fullmektig: Flügger AS, Ulvenveien 75B,
0511 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208319 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013294 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

ISOTOP
(730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-
2610 Rødovre, DK

(740,750) Fullmektig: Flügger AS, Ulvenveien 75B,
0511 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208320 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013668 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk i oftalmologi,
farmasøytiske preparater for pleie av øynene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208321 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013673 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

PRECISION UV
(730) Innehaver: Wesley Jessen Corp, Des Plaines, IL,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208322 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013679 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

PALMOLIVE
NATURALS

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Produkter til personlig pleie og
kroppspleieprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208323 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013681 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

(730) Innehaver: Allround AS, Postboks 63, 3995
Stathelle, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Trekull, kull, koks og treflis til industrielle formål
og som reduksjonsmateriale til smelteverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208324 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013682 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

(730) Innehaver: Shipco AS, Ø. Strandgt. 12, 4610
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Ingeniørvirksomhet; faglige og tekniske
konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208325 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013683 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

(730) Innehaver: Mesa Trading AS, Postboks 1285,
3205 Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; stillaser av metall,
samt dertilhørende utstyr og deler.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; utleie av stillaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208326 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013688 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

GOURLEY SCOPE
(730) Innehaver: Struthers Inc, One Carriage Lane,
Building D, Suite G-E, Charlestone, SC 29407, US

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA,
Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Endoskop apparater og instrumenter til bruk i
kunstig befruktning av dyr, ikke-kirurgiske overføringer
av embryo i dyr, diagnosestillelse, samt øvrige
medisinske anvendelsesmåter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208327 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200013979 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

(730) Innehaver: Einar Wathne, Smedesundet 109, 5525
Haugesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Arkitekter; faglige konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208328 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014008 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

(730) Innehaver: Tom Bentsen, 3202 Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Korrosjonsfolie, korrosjonshindrende midler,
beskyttelsesbånd mot korrosjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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(111) Reg.nr.: 208329 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014010 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Sårforbindinger inneholdende aktive
farmasøytiske ingredienser som skal bidra til sårheling.
KL. 10: Medisinske innretninger for bruk ved
sårbehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208330 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014345 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere, styrestrenger og stenter,
samt deler og tilbehør for forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208331 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014346 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

THE BRAIN AND
BEYOND

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere, styrestrenger og stenter,
samt deler og tilbehør for forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208332 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014349 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

(730) Innehaver: Sanden AS, Vesterveien 4, 4836
Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Service i form av kundeinformasjon ved salg av
varer og tjenester.
KL. 36: Forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.05.21 - nr 21

49

(111) Reg.nr.: 208333 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200014350 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

(730) Innehaver: Kistefos AS, Stranden 1, 0250 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21

(111) Reg.nr.: 208334 (151) Reg.dato: 2001.04.26

(210) Søk.nr.: 200008917 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

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

(730) Innehaver: Din Data AS, IT-Huset Vesterhaugvn.
1, 9513 Alta, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; datasoftware og -hardware.
KL. 42: Data- og databaseprogrammering;
dataprogramvareutvikling, webutvikling og
nettverksløsninger; vedlikehold og ajourføring av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.05.21
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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.: 674556
(151) Int. reg. dato: 1997.02.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.13

(540)

BIOFAKTORY
(730) Innehaver: Biofaktory Praha spol. s ro., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Fodder additives for medical purposes, animal
feed containing minerals and vitamins, vitamin
concentrates for animals, medicated preparations for
animals, multi-vitamin, vitamin, calcium and other tablets
containing substances with specific properties for animal
consumption; medicated fodder preparations.
KL. 31:  Fodder additive preparations, fodder additives,
fodder feed.
KL. 42:  Research and development in the field of fodder
additives, biological testing on animals.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 722155
(151) Int. reg. dato: 1999.09.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: France Telecom, Place d’Alleray 6, F-
75015 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
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calculating machines; data processing apparatus,
computers, computer memories, modems, magnetic tapes,
facsimile machines, optical or magnetic media for
information, adding machines, electrical cables, satellites,
videodisks, digital optical disks, laser equipment for non-
medical use, computer keyboards, printed circuits,
telecommunication transmitters, high-frequency
apparatus namely intercommunication apparatus,
computer software, software packages, telephone
apparatus, display screens, audiovisual apparatus,
telecommunication apparatus, information or data
capture, storage, processing equipment; media for
recording and reproducing sound, images or signals;
computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, calculators and process
computers, data processing and word processing
computers, computer terminals, video screens, computer
printers, magnetic and optical disks, magnetic tapes,
microfilm readers and associated control components,
printed circuit boards, smart cards, electronic circuit
cards, electronic identification cards, integrated circuit
modules, apparatus for information, signal and data
capture, counting, collection, storage, conversion,
processing, input, emission, transmission; apparatus and
instruments for scanning optical data, coding information
and coding information media namely computer
diskettes; apparatus and parts of apparatus for
transmitting data and signals by telephone, telecopier,
telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces,
namely interface software.
KL. 16:  Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter,
newspapers, periodicals, books, bookbinding items,
photographs, stationery, adhesive materials (for
stationery or household purposes); typewriters, office
requisites (except furniture), instructional or teaching
material (excluding apparatus), playing cards, printing
type, printing blocks, catalogs, composing frames, paper
strips, instruction cards for software, documentation
material, instruction manuals, bands, tapes, cards and
index cards of perforated paper or cardboard and all types
of paper and cardboard media for information technology
purposes and/or recording software and data restitution.
KL. 38:  Communication and telecommunication
services, information transmission and reception services
via the global communications network called Internet,
by satellite, cable, radio transmission, computer network;
rental of telecommunication apparatus and installations.
KL. 42:  Rental of computer software; rental of
electronic and data processing installations; engineering
services, services relating to software application
transposition, computer management services, operating
and supervising assistance services for computer
networks; technical assistance services in the field of
information technology and telecommunications;
computer programming, computer rental, patent
exploitation namely transfer (provision) of technical
know-how, granting of licenses; data and word
processing program development for companies,
computer program copying; consultancy and research in
the field of telecommunications, administration, technical
organization and consultancy in the field of
telecommunications and information technology; rental
of programs stored on computer media and via
telecommunications; computer and telecommunication

system design; consultancy and project services in the
field of computer operating analysis and programming;
studies and research in the field of computer and
telecommunication equipment operation and
maintenance; printing services, technical consultancy
services relating to information technology; converting
codes and formats between different types of texts;
computer power failure services, computer management;
consultancy concerning choice, analysis, computer
programming, utilization of computers.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.04.02, 99 784 550

(111) Int. reg. nr.: 732211
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

MILKA
(730) Innehaver: Kraft Foods Schweitz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic products included in this class.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and laces;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.03, 471621

(111) Int. reg. nr.: 735578
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

ADJUKOR
(730) Innehaver: Adolf Würth GmbH & Co KG,
Reinhold-Würth-Strasse 12-16, D-74653 Künzelsau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal fittings for furniture and for building
purposes.
KL. 19:  Nonmetallic joints for building purposes.
KL. 20:  Nonmetallic fittings, hinges and joints for
furniture.

Gazette nr.: 13/00
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(111) Int. reg. nr.: 735585
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

(730) Innehaver: Smoby, F-39170 Lavans les Saint
Claude, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Games and toys.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735589
(151) Int. reg. dato: 2000.06.05

(540)

DIXOR
(730) Innehaver: Dixor SarL, Parc des Propylees 1, allée
des Atlantes, F-28000 Chartres, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery and beauty products, toilet and beauty
creams, cosmetic and make-up products.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this
class; jewellery, timepieces.
KL. 25:  Clothing, footwear and headwear.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735605
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

ZANDERS LUCID
(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.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.04, 399 72 457.5/16

(111) Int. reg. nr.: 736216
(151) Int. reg. dato: 2000.02.25

(540)

CISILENT
(730) Innehaver: Calenberg Ingenieure planmässig
elastisch lagern GmbH, Am Knübel 2-4, D-31020
Salzhemmendorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Elements for noise abatement purposes,
especially noise barriers, made from metal, also in
combination with synthetic and/or textile material.
KL. 19:  Elements for noise abatement purposes,
especially noise barriers, made from synthetic material
and/or textile material and also in combination with
metal.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.16, 399 57 951.6/06

(111) Int. reg. nr.: 736217
(151) Int. reg. dato: 2000.05.03

(540)

ARMOCLEAR
(730) Innehaver: Akzo Nobel Chemicals BV,
Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in gas or oil exploitation
industry, in particular hydration inhibitors for use in
pipelines in gas industry.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.18, 663007
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(111) Int. reg. nr.: 736229
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

HYDRON
(730) Innehaver: Coöperatie Hydron U.A., 47,
Reactorweg, NL-3542 AD Utrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Professional waterworks exploitation
consultancy.
KL. 37:  Construction and installation of water treatment
plants.
KL. 39:  Services of waterworks, namely supply and
distribution of drinking, industrial and domestic water;
transport of water through pipelines; information on
water supply.
KL. 40:  Treatment and purification of water; services in
the field of water recycling.
KL. 42:  Water supply consultancy; technical advice in
the field of water purification, transport and distribution;
consultancy in the field of installation, construction and
repair of water supply installations and water treatment
installations.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.18, 662505

(111) Int. reg. nr.: 736230
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

GSK
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New
Horizons Court, Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, England, GB

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

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.02.02, 2221101

(111) Int. reg. nr.: 736233
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

(730) Innehaver: Arnulf Pöcher, 18, Bundesstrasse, A-
8685 Steinhaus/Semmering, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter;
bookbinding materials.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class).
KL. 41:  Entertainment.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.01.25, AM 426/2000

(111) Int. reg. nr.: 736234
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

ELAVIEW
(730) Innehaver: Ela Medical SA, 98-100, rue Maurice
Arnoux, F-92120 Montrouge, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Programming system for cardiac pacemakers and
defibrillators.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.06, 99 828887
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(111) Int. reg. nr.: 736243
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

NO
(730) Innehaver: Philippe Starck, 27, rue Pierre Poli, F-
92130 Issy Les Moulineaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers, mineral and carbonated water,
lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages;
fruit-based drinks and fruit juices; sirups and other
preparations for making drinks.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.27, 99 32 133

(111) Int. reg. nr.: 736563
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

D-LAB
(730) Innehaver: Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, B-
2640 Mortsel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic apparatus and instruments as well as
their component parts and fitting for use in photographic,
graphic and reprographic arts such as processors,
chemical mixers; exposure apparatus, film-handling
apparatus, apparatus for producing and reproducing paper
prints from photographic films, printers for recording
digital images on unexposed paper and other recording
papers; software.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.17, 663654

(111) Int. reg. nr.: 736574
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

INTELLIGATE
(730) Innehaver: Ascom Business Systems AG, 1,
Ziegelmattstrasse, CH-4503 Solothurn, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telephone installations, telephone apparatus.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.15, 471 299

(111) Int. reg. nr.: 736592
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.
KL. 16:  Printed matter, printed publications.
KL. 35:  Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
KL. 36:  Financial affairs, in particular services of a
stock exchange, of an electronic stock exchange; services
of a bank, of a clearinghouse as well as of a stock and/or
financial broker; stock exchange quotations; ascertaining,
calculation and publication of indices in connection with
stock exchange-traded securities and options and future
contracts; information services relating to finance and the
stock exchange provided on-line from computer
databases or the Internet.
KL. 42:  Design and updating of computer software;
creating of data bases, relating to stock exchange services
and financial services; leasing access time to computer
data bases and to computer networks.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.17, 399 80 222.3/36
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(111) Int. reg. nr.: 736626
(151) Int. reg. dato: 2000.01.21

(540)

ESTESS
(730) Innehaver: Håkan Dahlbo, Haus Tschirgantblick
Top 15 Mösern 54, A-6100 Mösern-Tyrol, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Sports and leisure clothing.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736630
(151) Int. reg. dato: 2000.05.01

(540)

(730) Innehaver: Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat
Ihracat Anonim Sirketi, Kerestesciler Sitesi Kayalar
Sokak, 24, Merter Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Earrings, rings, bangles, necklaces, bracelets,
pins, tie clips, tie pins, cuff links, lockets.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736639
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Fin-Eco Banca ICQ SpA, Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Services of a bank also through a card intended
for automatic teller machines.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
IT, 1999.12.14, IT/BS99C/0000429

(111) Int. reg. nr.: 736645
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

SNAPDOR
(730) Innehaver: Anton Hummel Verwaltungs GmbH, 2,
Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.
KL. 9:  Electric plugs, ball-and-socket joints for
electrical purposes, reducers and extensions for electric
lines, screw plugs for electrical apparatus, for tools and/or
distribution cubicles; electrical installation equipment,
namely plastic sheaths and corrugated plastic sheaths for
protecting electric cables.
KL. 17:  Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring sheaths and corrugated sheaths for
the protection of electric cables, crossover bends or arcs
sheaths and corrugated sheaths for the protection of
electric cables.
KL. 20:  Plastic cable clips, plastic connectors, plastic
joining pieces.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.27, 399 82 000.0/06

(111) Int. reg. nr.: 738851
(151) Int. reg. dato: 2000.06.23

(540)

GEDYS E-PRODUCTS
(730) Innehaver: Gedys Internet Products AG, 33,
Rebenring, D-38106 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software; machine-readable data carriers with
computer programs; magnetic data carriers.
KL. 35:  Collecting data in computer data bases;
advertising, via the Internet.
KL. 38:  Computer-aided transmission of messages and
images; electronic mail, communications by fiber-optic
networks.
KL. 42:  Computer programming; providing access time
to a computer data base and to data networks; providing
software via the Internet; updating of computer software;
technical consultancy and expert opinions; computer
software design; technical project studies.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.05, 300 00 316.1/42
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(111) Int. reg. nr.: 738863
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

EFEKTA
(730) Innehaver: EF Colleges Ltd, 4, Haldenstrasse, CH-
6006 Luzern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Passenger transport, organisation of outings,
trips and excursions; organisation of cruises; reservation
services for journeys and transport; services of guides.
KL. 41:  Education and training, show reservation
services.
KL. 42:  Reservation services for hotels and boarding
houses, computer programming in connection with the
provision of teaching material on line; maintenance of
Internet sites relating to language training; rental of
access time to data banks relating to language training via
a global network.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.10.20, 471765

(111) Int. reg. nr.: 738864
(151) Int. reg. dato: 2000.07.18

(540)

WEBPUSH
(730) Innehaver: Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-
Strasse, D-68305 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for light current
engineering, namely the fields of telecommunication,
high frequency and regulation; apparatus for recording,
transmission or reproduction of data, information, sound
or images; magnetic data carriers; data processing
apparatus and computers, including plug-in-boards and
computer programs stored on data carriers for electronic
data processing apparatus, especially for data
transmission and for data reception via
telecommunication networks; connection modules for
apparatus and instruments for electronically
communicating data; connection modules with data
processing components for use of data transmission lines;
microprocessors; modems and components for data
transmission; computer programs, especially for data
processing apparatus and systems to transmit data,
especially for transmitting data via telephone, radio or
television networks; computer terminals for receiving
data from data and telecommunication networks,
especially the Internet.
KL. 38:  Collecting and supplying of data and news;
data, sound and image transmission via telephone,
satellite, networks and radio services.
KL. 42:  Computer programming; services of engineers,
especially in the field of data processing and data
transmission; technical consultancy; rental of data
processing apparatus; all above mentioned services
especially for data transmission, data communication and
data reception of information into and from networks,
thereunder for the field of data remote transmission,
especially the Internet.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.24, 300 14 073.8/09
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(111) Int. reg. nr.: 738865
(151) Int. reg. dato: 2000.05.31

(540)

SUGAR ILL BABY
(730) Innehaver: Nicola Panzini, 146, Hauptstrasse, D-
69117 Heidelberg, DE og Alexander Sturm, 46,
Friedrich-Ebert-Anlage, D-69117 Heidelerg, DE og
Nicola Panzini, 20, Schwetzinger Strasse, D-69190
Walldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Agents for body care and beauty care, perfumery,
essential oils, soaps, dentifrices.
KL. 9:  Any kind of sound recording carriers with and
without recording, especially recording tapes, records,
compact discs, video tapes with and without recording;
spectacles, spectacle cases.
KL. 25:  Clothing, belts, footwear, headgear.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739179
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

VILLEGIA
(730) Innehaver: Renault SA, F-92100 Boulogne-
Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Suspension shock absorbers for vehicles, anti-
theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats,
automobiles, shock absorbers for automobiles,
automobile tires, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-
theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles,
horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tires for
vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion bars
for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks,
light trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle
engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for
vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle
chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters
for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balance
weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for
vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land
vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles,
rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels,
mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tires, air pumps
(vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles,
turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
quilted upholstery, upholstery padding for vehicles,
vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels, land
craft, motor cars.

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 739184
(151) Int. reg. dato: 2000.07.14

(540)

ZAPIRAM
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.02.07, 2221506

(111) Int. reg. nr.: 739185
(151) Int. reg. dato: 2000.07.14

(540)

VERANZA
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.02.07, 2221508

(111) Int. reg. nr.: 739194
(151) Int. reg. dato: 2000.01.20

(540)

(730) Innehaver: Svenska Bankers Bolag för
elektroniska dokument AB, c/o FöreningsSparbanken
AB, S-105 34 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Compact discs, CD-rom discs, magnetic data
carriers; stored computer programs; registered computer
software; registered operating programs; computers;
computer systems; peripheral equipment for computers
including computer equipment and registered software
for transfer of funds and information about funds; data
processing systems; data communication systems;
registered security equipment in the form of apparatus
and instruments for safe-keeping of money, valuable
documents and other valuables, including alarm devices
for transportation and safe-keeping of funds and
valuables; apparatus for money exchange and currency
exchange.
KL. 16:  Printed matter, printed information material,
manuals, catalogues, printed publications, printed forms
and valuable documents; instructional and teaching
material (except apparatus).
KL. 35:  Professional consulting services concerning
business operations, including customer support and
initial assistance (not financial); compiling, arranging and
updating of data, input, processing, controlling, storage
and/or producing information in data bases; processing
and/or control of computerized information; storage and/
or production of computerized information; computerized
data, data base, file and register management;
computerized storage and production of business
information.
KL. 36:  Banking; electronic transfer of funds; electronic
transmission of information relating to financial
transactions; invoicing, payment, reminder of payment,
wages and salaries; electronic financial computer and/or
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telecommunication transactions; establishment of mutual
funds; actuarial services; instalment loans; financial
services including financial information and analyses;
antique appraisal; organisation of collections; hire-
purchase financing, debit card services, guarantor
services, creditor services; housing agency (flats),
housing agency services; fire insurance underwriting;
stocks and bonds brokerage, stock exchange quotations;
check verification; financial clearing, financial clearing
houses; safe deposit services; factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real
estate appraisals; financial management, financial
information, financial consultancy, financial evaluation
(insurance, bank, real estate), financial services, fund
investments; stamp appraisal; on-line information
services concerning finance and/or insurance; insurance
underwriting, insurance consultancy, insurance
brokerage; fiduciary to manage entrusted funds;
trusteeship; financial management; mortgage banking;
apartment house management; hire-purchase financing;
collection of rents; debt collection agencies; organisation
of collections; capital investment; appraisal of jewellery;
insurance information; granting of credit, finance
companies, credit card services; life insurance
underwriting; renting of apartments; brokerage; securities
brokerage; numismatic appraisal; accident insurance
underwriting; pawn brokerage; charitable fund raising;
issue of gift vouchers and cheques; issuing of travellers’
cheques; health insurance underwriting, marine insurance
underwriting; fiscal assessments; fiscal valuations;
savings banks; execution of surety bonds; lending against
securities; money exchange; exchange office.
KL. 38:  Computer-, database- and telecommunication
services; computer-aided sending (transmission) of
messages and pictures; electronic transmission of
documents and data via network, personal computers,
television, radio and other sending and transmission
media; electronic mail services; transmission of and/or
sending data base information via telecommunication
systems and/or other transmission media; transmission,
receiving and processing of verbal, pictorial and printed
information; transmission, receiving, reading and
processing of data base information via internal and/or
external networks, including global networks; handling
and processing of information within internal and/or
external networks, including global networks.
KL. 41:  Education and training; providing of
supervision/instruction, operating of lotteries, lottery
activities.
KL. 42:  Computer consulting services within the
information processing area (information technology);
analyses of IT-solutions and IT-strategies; leasing of
access time to computer data bases, granting the right of
use and/or access to data bases, computer rental,
consultancy in the field of computer hardware, registered
software, computer programming and computer system
analyses; preparing, developing, maintenance, upgrading
and improvement of computer software, design of
computer software; agency for receiving, converting,
storing and producing of data via electronic interface or
via available internet bank; management of copyrights;
licensing of immaterial rights, consultation relating to
immaterial rights; legal investigations; legal services.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.07.21, 9905337

(111) Int. reg. nr.: 739206
(151) Int. reg. dato: 2000.07.28

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes.
KL. 3:  Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetics, stones, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.06, 300 26 847.5/03
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(111) Int. reg. nr.: 739207
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes.
KL. 3:  Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
woods, metal, glass, synthetics, stones, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.06, 300 26 846.7/03

(111) Int. reg. nr.: 739542
(151) Int. reg. dato: 2000.07.03

(540)

SECRETSWEEPER
(730) Innehaver: Content Technologies Ltd, 1220
Parkview Arlington Business Park, Theale, Berkshire
RG7 4SA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programmes, computer firmware and
computers.
KL. 41:  Education and training services, all relating to
computers.
KL. 42:  Computer programming services; professional
consultancy services relating to computer programming.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739544
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

FOLLOW ME HOME
(730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Agnelli 200, I-
10135 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for lighting for inside and outside of
motor vehicles.
KL. 12:  Motor vehicles, their parts and fittings.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.02.10, TO2000C000354
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(111) Int. reg. nr.: 739558
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

PALMERA
(730) Innehaver: Schlumberger Systemes, 50, avenue
Jean Jaurès, F-92120 Montrouge, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Smart cards; computer software developed for
smart cards or miniboards; terminals designed to house
smart cards or miniboards; servers designed for managing
smart cards or miniboards, terminals housing such cards
or miniboards or computer software designed for such
cards or miniboards; miniboards (electronic).

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.02, 00/3 005 041

(111) Int. reg. nr.: 739595
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts; driving devices for lifts; cables for lifts;
pulleys.
KL. 22:  Ropes.
KL. 37:  Mounting, maintenance and repair of lifts.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.21, 473852

(111) Int. reg. nr.: 739650
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

ACNOPUR
(730) Innehaver: Biotherm Société Anonyme
Monégasque, Le Neptune Avenue Prince Héréditaire
Albert, 98000 Monaco, MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, hands and body; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up
products; shampoos; gels, mousses, balms and products
in the form of aerosols for haircare and styling; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils; dentifrices.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
MC, 2000.04.11, 00.21458

(111) Int. reg. nr.: 739653
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Tecfrigo SpA, Via Galileo Galilei 22,
I-42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Refrigerating appliances, including refrigerating
cabinets and refrigerated display cases.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 739657
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Intra-ocular lenses.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.06, 474984

(111) Int. reg. nr.: 739659
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

TRANSPARENT
BUILDING

(730) Innehaver: Schneider Electric Industries SA, 89,
boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 Rueil-
Malmaison, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Pre-recorded computer software programs and
computers intended for computerized automation and for
control.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.15, 00/3008610

(111) Int. reg. nr.: 739662
(151) Int. reg. dato: 2000.06.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lime XL, 14 Kleyerstrasse, D-64295
Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739665
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

CASYS
(730) Innehaver: Sarel Appareillage Electrique, Sarre-
Union, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Distribution boxes, frames or racks of metal
designed for electrical or electronic equipment or
components; accessories for installing components or
equipment into these distribution boxes or racks namely:
card trays, slots, distribution panels, cable guides, support
plates, brackets, shelves, slide rails, boards; accessory
parts for electrical connection or electrical supply in these
distribution boxes or racks namely: casings, distribution
rails, terminals and terminal blocks; metal hardware
accessories designed for these distribution boxes and
racks namely: parts of metal structures, joining or
fastening or closing parts of metal.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 739666
(151) Int. reg. dato: 2000.05.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Matelsom SA, 18/22, rue d’Arras, F-
92000 Nanterre, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Import, export of furniture, bedding, bed
blankets.
KL. 39:  Packaging, storage, transport of furniture,
bedding, bed blankets.
KL. 42:  Rental of furniture, bedding, bed blankets.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739816
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.07.18, 475542

(111) Int. reg. nr.: 739853
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Rubber stoppers, metallic chains and scutcheons
for taps, metallic pipe couplings, flexible pipes and
metallic ducts, metal valves, metal couplings (not
included in other classes), non-metal wall-mounted rods,
essentially metallic construction materials.
KL. 9:  Thermostats; apparatus for regulating and control
apparatus; programs for controlling water supply
apparatus and sanitary installations (not included in other
classes); photovoltaic systems (not included in other
classes); parts of the afore-mentioned goods.
KL. 10:  Massage apparatus; parts of previously
mentioned products.
KL. 11:  Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply, water
heating installations, solar systems (not included in other
classes), water preparation facilities, manually-operated
and self-closing water inlet and outlet valves, taps and
mixers taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower
cubicles, shower units and shower unit fittings, shower
heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower holders; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs
and showers; u-bends, water inlet and outlet pipes;
lighting fixtures; essentially metallic housings and linings
as parts of showercubicles; essentially nonmetallic
housings and linings as parts of shower cubicles;
couplings for sanitary installations; parts of the
aforementioned products.
KL. 17:  Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings
(not included in other classes), nonmetallic flexible pipes,
seals, nonmetallic couplings (not included in other
classes).
KL. 19:  Nonmetallic construction materials.
KL. 20:  Shaving mirrors and mirrors, cabinets,
nonmetallic valves other than machine parts; wardrobes
with mirrors and small bathroom furniture; nonmetallic
chains and scutcheons for taps; nonmetallic wall arms,
parts of the aforementioned products.
KL. 21:  Soap-holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not made of precious metals, toilet roll holders
and holders for toilet brushes, toilet brushes, toothbrush
holders, holders and cabinets for bath and toilet items,
mouthwashes (as medical apparatus).

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.09, 399 55 659.1/11
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(111) Int. reg. nr.: 739864
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

PASHMERINOS
(730) Innehaver: Novotex GmbH Modeartikel,
Königsberger Str., 135, D-47809 Krefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, particularly headscarves and
neckscarves, fichus.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.01, 300 16 121.2/25

(111) Int. reg. nr.: 739867
(151) Int. reg. dato: 1999.11.26

(540)

AVECIA
(730) Innehaver: Avecia Ltd, Hexagon House, Blackley,
Manchester M9 8ZS, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in industry, agriculture,
horticulture, forestry and science; artificial resins;
unprocessed plastics; plastics in the form of powders,
liquids, pastes, gels, emulsions, suspensions, dispersions,
granules; chemicals for use in the treatment and
purification of water; chemicals for use in mineral
extraction; chemicals for formulating and use in
pharmaceuticals; catalysts.
KL. 5:  Biocides; fungicides, pesticides, algaecides;
disinfecting agents; pharmaceutical preparations.
KL. 40:  Custom processing, synthesis, preparation and
production of chemicals to the order and specification of
others for their use in life science industries including the
pharmaceutical and agrochemical industries.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.06.18, 2200582

(111) Int. reg. nr.: 740287
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

X-QUARRY
(730) Innehaver: Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12 Cours
Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Pneumatic tires and inner tubes for vehicle
wheels, treads for retreading tires.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.17, 00 3 009 692

(111) Int. reg. nr.: 740288
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

ITINERANT
(730) Innehaver: Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12 Cours
Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Pneumatic tires and inner tubes for vehicle
wheels, treads for retreading tires.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.25, 00 3 011 732
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(111) Int. reg. nr.: 740303
(151) Int. reg. dato: 2000.07.12

(540)

(730) Innehaver: De Boer Facilities BV, 11,
Laanenderweg, NL-1812 PW Alkmaar, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Tents.
KL. 41:  Organizing fairs and exhibitions for cultural or
sporting purposes.
KL. 42:  Tent rental.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.22, 664570

(111) Int. reg. nr.: 740314
(151) Int. reg. dato: 2000.08.14

(540)

GARDINER
(730) Innehaver: Rexel Developpement, 25 rue de
Clichy, F-75009 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Alarm systems; remote control units, surveillance
and remote surveillance apparatus, alarm transmitters;
detection and access control systems.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.14, 00 3007167

(111) Int. reg. nr.: 740316
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

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

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

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.09, 00 3 013 116

(111) Int. reg. nr.: 740318
(151) Int. reg. dato: 2000.07.13

(540)

(730) Innehaver: International Pallet Pool BV, 48,
Achtseweg Noord, NL-5651 GG Eindhoven, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Loading pallets and transport boxes of metal.
KL. 20:  Loading pallets and transport boxes, not of
metal.
KL. 39:  Rental of loading pallets.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.22, 664957
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(111) Int. reg. nr.: 740330
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

BUYBRIDGEGO
(730) Innehaver: Buybridge AB, Maria Skolgata 83,
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telephone and computer installations and
apparatus for executing market and meeting places;
recorded computer programs and data bases recorded on
magnetic data carriers.
KL. 16:  Printed matter, printed publications,
instructional and teaching material (except apparatus),
written accompanying material for computer programs
and data bases including manuals and directions for use,
graphic printed matter including catalogues.
KL. 35:  Information referring to the marketing of goods
and services on global networks; consultation and advice
in connection with the marketing of goods and services
on market and meeting places on global networks;
advertising, rental of advertising space, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
compilation of information in computer data bases;
consulting and advisory services referring to commerce,
communications systems for the storage and recovery of
computer data.
KL. 38:  Telephone and computer communication
services and transmission of signals between computer
and telephone systems; multimedia message services;
transmission of information between computers and
telephones in connection with interactive services in the
form of computer-based telephone services for
commerce; multimedia communication including web
conferences, electronic mail, telephony.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Design of communication systems; advice
referring to the use and function of hardware and
software for personal computers and telephony; design of
computer software for commerce on local and global
networks.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.03.01, 00-01672

(111) Int. reg. nr.: 740331
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(730) Innehaver: Buybridge AB, Maria Skolgata 83,
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telephone and computer installations and
apparatus for executing market and meeting places;
recorded computer programs and data bases recorded on
magnetic data carriers.
KL. 16:  Printed matter, printed publications,
instructional and teaching material (except apparatus),
written accompanying material for computer programs
and data bases including manuals and directions for use,
graphic printed matter including catalogues.
KL. 35:  Information referring to marketing of goods and
services on global networks; consultation and advice in
connection with the marketing of goods and services on
market and meeting places on global networks;
advertising, rental of advertising space, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
compilation of information in computer data bases;
consulting and advisory services referring to commerce,
communications systems for the storage and recovery of
computer data.
KL. 38:  Telephone and computer communication
services and transmission of signals between computer
and telephone systems; multimedia message services;
transmission of information between computers and
telephones in connection with interactive services in the
form of computer-based telephone services for
commerce; multimedia communication including web
conferences, electronic mail, telephony.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Design of communication systems; advice
referring to the use and function of hardware and
software for personal computers and telephony; design of
computer software for commerce on local and global
networks.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.03.01, 00-01673
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(111) Int. reg. nr.: 740332
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

BUYBRIDGE
(730) Innehaver: Buybridge AB, Maria Skolgata 83,
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telephone and computer installations and
apparatus for executing market and meeting places;
recorded computer programs and data bases recorded on
magnetic data carriers.
KL. 16:  Printed matter, printed publications,
instructional and teaching material (except apparatus),
written accompanying material for computer programs
and data bases including manuals and directions for use,
graphic printed matter including catalogues.
KL. 35:  Information referring to the marketing of goods
and services on global networks; consultation and advice
in connection with the marketing of goods and services
on market and meeting places on global networks;
advertising, rental of advertising space, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
compilation of information in computer data bases;
consulting and advisory services referring to commerce,
communications systems for the storage and recovery of
computer data.
KL. 38:  Telephone and computer communication
services and transmission of signals between computer
and telephone systems; multimedia message services;
transmission of information between computers and
telephones in connection with interactive services in the
form of computer-based telephone services for
commerce; multimedia communication including web
conferences, electronic mail, telephony.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Design of communication systems; advice
referring to the use and function of hardware and
software for personal computers and telephony; design of
computer software for commerce on local and global
networks.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.03.01, 00-01674

(111) Int. reg. nr.: 740338
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

(730) Innehaver: Spirits International NV te Rotterdam,
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad-Curacao,
AN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.25, 664159
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(111) Int. reg. nr.: 740381
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

SURPLEX.COM
(730) Innehaver: Surplex.com AG, 75e, Leuchtenberger
Kirchweg, D-40474 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing equipment and computers and
accompanying peripheral equipment; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sounds,
images and data of all kinds, computer hard and software
and data processing programmes; computer systems and
computer nets, data carriers, CD-ROMs;
telecommunication equipment.
KL. 35:  Mediation and conclusion of commercial
transactions for others, organization of Internet auctions;
mediation of agreements regarding the purchase and sale
of goods; data processing and data duplication.
KL. 36:  Insurance, financial affairs, monetary affairs,
real estate affairs, banking affairs, namely mediation of
monetary and productive investments, administration of
assets, mediation of as well as consultation with regard to
financing, fund shares, capital assets and leasing
business, capital shares and other stock exchange
business; mediation of agreements regarding real estate;
financial and economic planning in the field of tax-
privileged building.
KL. 42:  Generation, development, actualization and
adaptation of computer programs for data processing;
digital video tape processing, digital data preparation,
design of web sites; services of a software designer;
generation of graphics for others; advice in the field of
software design; services of data banks, namely provision
and issuing of information; technical planning in the field
of tax-privileged building.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.02, 399 75 919.0/36

(111) Int. reg. nr.: 740384
(151) Int. reg. dato: 2000.07.28

(540)

FRANZOVENT
(730) Innehaver: Franzotech Invest AB, Gålsjö, S-690
45 Åsbro, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Liquid containers (not of metal and not for
household purposes), including plastic cans.
KL. 21:  Containers for household purposes, including
plastic cans.

Gazette nr.: 19/00

(111) Int. reg. nr.: 740389
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

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

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

Gazette nr.: 19/00

(111) Int. reg. nr.: 740390
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

(730) Innehaver: Henninger-Bräu AG, Hainer Weg 37-
53, D-60599 Frankfurt/M, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beer.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.08, 300 21 934.2/32



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.05.21 - nr 21

69

Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven § 55 første ledd:
Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal registrering for samme merke.

Int. reg. R457323 erstatter norsk reg.nr. 111543.
Int. reg. 555237 erstatter norsk reg.nr. 146439.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

(111) Reg.nr.: 105633 (151) Reg.dato: 1980.08.07

(210) Søk.nr.: 19782683 (220) Inn dato: 1978.10.04

(540)

(730) Innehaver: Hennig-Olsen Is AS, Kristiansand, NO
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int.reg.nr.: 677299

(730) Innehaver: Ove Nyberg, c/o Cejn AB, Box 245, S-
541 25 Skövde, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores; quick
couplings of steel and brass; non-mechanic hose wheels
mainly made of metal.
KL. 7: Machines and machine tools in the form of
blowing engines, blowing machines for exhaustion of
dust etcetera, blowing machines of thr compression,
exhaustion and transport of gases, pumps, sucking
machines for industrial purposes, compressed air
machines, motors and engines (not for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except
for land vehicles); compressors; compressed air-operated
tools (machine parts), cleaning blowing pistols (machine
parts), lubricators (machine parts), air pumps (garage
installations), air suction machinez, pump membranes,
spray guns for paint, pneumatic tube conveyors,
pneumatic transporters, pumps (parts of machines, motors
and engines), hydraulic controls for machines, pneumatic
controls for machines and motors and engines, pneumatic
hammers, compressed air-guns for the extrusion of
mastics and other sealing preparations, compressed air
pumps, pressure reducers (part of machines), pressure
valves (part of machines), vacuum pumps; mechanical
reels for flexible hoses, agricultural implements other
than manually operated,  incubators for eggs.
KL. 8: Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors; cleaning blowing pistols (hand
tools), air-operated tools (hand tools).
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing material of rubber or plastic,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; hoses of rubber and plastic, quick couplings of
plastic.

(111) Int.reg.nr.: 682150

(730) Innehaver: Nicholas Dynes Gracey Adrenaline
Research Tweed Horizons, Centre for Sustainable
Technology, Melrose, TD6 OSG, Skottland, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning preparations; bleaching preparations;
suncare products; beauty creams: lipstics; soaps:
perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices, excluding any such goods containing the
hormone adrenalin.
KL. 9: Protective clothing, headwear, gloves and
footwear; parts and fittings for the aforesaid goods;
optical apparatus and instruments; spetacles, sunglasses,
spectacle frames, contact lenses, goggles, anti-dazzle
glasses, safety glasses, safety masks; audio cassettes,
video cassettes, audio discs, audio recorders, video
recorders; thermometers; fire extinguishers; telephones;
telecommunication appartus for connecting to the
Internet; timing equipment for exercising; magnets;
compact discs; digital versatile discs; cases and
containers for all the aforesaid goods.
KL. 12: Bicycles and cycles; motorized surfboards;
scooters; parachutes; canoes; trailers (vehicles); water
craft including crafts incorporating engines for use in
aquatic sports: motorized go-karts; skateboards and four-
wheel drive cars; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in class 12.
KL. 25: Shirts, shorts, skirts, t-shirts, sweatshirts, wind
cheaters; jeans and trews; braces; tracksuits; articles of
clothing for gymnastics; swimming costumes; leotards,
skiing suits, hats, gloves, socks, deck shoes, wellington
boots and footwear; articles of waterproof clothing, wet
suits and dry suits, kilts, lingerie, bras, nightwear,
pyjamas and underwear, babies napkins; sarongs; sleep
wear: sweatpants; sweaters; coats; jackets; raincoats;
caps; visors; scarves; headbands; bandannas; sandals;
sports shoes; ski boots; belts; all included in class 25.
KL. 38: Electonic mail services , facsimile
communications services; telex services; broadcasting;
telecommunications services via the Internet; all
including in class 25.
KL. 41: Disc jockey, disco and night club services;
instruction in sporting activities; provision of club
entertainment services; sports activity services; rental of
sports apparatus; rental of video recorders, video films
and of video recording equipment; publishing; on-line
gaming and lottery services; nems programs provided on-
line; musician services; operation of gymnasium and
leisure parks and centres; swimming pools; cinemas;
fashion show services; golf clubs, driving ranges;
information, advisory and consultancy services, relating
to all the aforesaid services; all provided direct or on-line
from a computer database or the Internet.
KL. 42: Profesional advisory services relating to the
licensing of intellectual property rights; legal services;
design consultancy relating to corporate brands, corporate
logos and corporate identities; provision of facilities for
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exhibitions, conferences and seminars; photographic
services, printing services, catering services, packing
design services; beauty care and consultancy; ovum and
sperm bank services; stud farming; juice bar services;
computer services; clothes design and fabric testing
consultancy services; information, advisory and
consultancy services, all relating to the aforesaid services;
all provided direct or on-line from a computer or the
Internet.
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 14354*
Reg. nr.: 15063
Reg. nr.: 18187
Reg. nr.: 18188
Reg. nr.: 18260*
Reg. nr.: 18692*
Reg. nr.: 24855
Reg. nr.: 24983
Reg. nr.: 25277
Reg. nr.: 25278
Reg. nr.: 25297
Reg. nr.: 25332
Reg. nr.: 25393*
Reg. nr.: 25422
Reg. nr.: 29098*
Reg. nr.: 34821
Reg. nr.: 34857
Reg. nr.: 34885
Reg. nr.: 34890
Reg. nr.: 35019*
Reg. nr.: 35324
Reg. nr.: 35355
Reg. nr.: 35447
Reg. nr.: 35477
Reg. nr.: 35494
Reg. nr.: 35529
Reg. nr.: 35697
Reg. nr.: 35698*
Reg. nr.: 35745
Reg. nr.: 35800
Reg. nr.: 35832
Reg. nr.: 36123
Reg. nr.: 36253
Reg. nr.: 37270
Reg. nr.: 39408
Reg. nr.: 39502
Reg. nr.: 39506*
Reg. nr.: 39513
Reg. nr.: 39579
Reg. nr.: 39580
Reg. nr.: 39581
Reg. nr.: 39605
Reg. nr.: 39733
Reg. nr.: 39734
Reg. nr.: 39750*
Reg. nr.: 39850
Reg. nr.: 39925*
Reg. nr.: 40149*
Reg. nr.: 40177*
Reg. nr.: 40302
Reg. nr.: 40568*
Reg. nr.: 45294
Reg. nr.: 45295
Reg. nr.: 45700*
Reg. nr.: 49327*
Reg. nr.: 49413

Reg. nr.: 49431
Reg. nr.: 49452
Reg. nr.: 49515
Reg. nr.: 49605
Reg. nr.: 49683*
Reg. nr.: 49850
Reg. nr.: 49917
Reg. nr.: 50185*
Reg. nr.: 50186*
Reg. nr.: 50202
Reg. nr.: 50245
Reg. nr.: 50374
Reg. nr.: 50487
Reg. nr.: 50507
Reg. nr.: 50517
Reg. nr.: 50607*
Reg. nr.: 50622*
Reg. nr.: 50798*
Reg. nr.: 51020
Reg. nr.: 51211*
Reg. nr.: 51889
Reg. nr.: 52355*
Reg. nr.: 52455
Reg. nr.: 53678
Reg. nr.: 55347
Reg. nr.: 56390
Reg. nr.: 56501
Reg. nr.: 56530
Reg. nr.: 56660*
Reg. nr.: 56669
Reg. nr.: 56679
Reg. nr.: 56705
Reg. nr.: 56715*
Reg. nr.: 56751*
Reg. nr.: 56752*
Reg. nr.: 56843*
Reg. nr.: 56906*
Reg. nr.: 57019
Reg. nr.: 57053
Reg. nr.: 57401
Reg. nr.: 57636
Reg. nr.: 57696*
Reg. nr.: 57830*
Reg. nr.: 57918*
Reg. nr.: 58268
Reg. nr.: 71204
Reg. nr.: 71210*
Reg. nr.: 71212
Reg. nr.: 71234
Reg. nr.: 71240*
Reg. nr.: 71246
Reg. nr.: 71247
Reg. nr.: 71266*
Reg. nr.: 71272*
Reg. nr.: 71277*
Reg. nr.: 71292*

Reg. nr.: 71304
Reg. nr.: 71310
Reg. nr.: 71314*
Reg. nr.: 71332*
Reg. nr.: 71350
Reg. nr.: 71354*
Reg. nr.: 71355*
Reg. nr.: 71360
Reg. nr.: 71361
Reg. nr.: 71365
Reg. nr.: 71370
Reg. nr.: 71380*
Reg. nr.: 71382
Reg. nr.: 71393
Reg. nr.: 71403
Reg. nr.: 71408
Reg. nr.: 71410*
Reg. nr.: 71418
Reg. nr.: 71420*
Reg. nr.: 71423
Reg. nr.: 71424
Reg. nr.: 71438*
Reg. nr.: 71442
Reg. nr.: 71443*
Reg. nr.: 71447*
Reg. nr.: 71452
Reg. nr.: 71468
Reg. nr.: 71469
Reg. nr.: 71485
Reg. nr.: 72224*
Reg. nr.: 72228
Reg. nr.: 72237*
Reg. nr.: 72244
Reg. nr.: 72245
Reg. nr.: 72249
Reg. nr.: 72253
Reg. nr.: 72258
Reg. nr.: 72265
Reg. nr.: 72287
Reg. nr.: 72290
Reg. nr.: 72292
Reg. nr.: 72294
Reg. nr.: 72314
Reg. nr.: 72330*
Reg. nr.: 72339
Reg. nr.: 72777*
Reg. nr.: 79961*
Reg. nr.: 79975
Reg. nr.: 79985
Reg. nr.: 79990
Reg. nr.: 79993
Reg. nr.: 79997*
Reg. nr.: 80004*
Reg. nr.: 80006*
Reg. nr.: 80010*
Reg. nr.: 80024

Reg. nr.: 80051
Reg. nr.: 80056
Reg. nr.: 80058
Reg. nr.: 80060
Reg. nr.: 80068*
Reg. nr.: 80076
Reg. nr.: 80077
Reg. nr.: 80081
Reg. nr.: 80084*
Reg. nr.: 80094*
Reg. nr.: 80116
Reg. nr.: 80119
Reg. nr.: 80126
Reg. nr.: 80129
Reg. nr.: 80142*
Reg. nr.: 80147*
Reg. nr.: 80165
Reg. nr.: 81131
Reg. nr.: 98186
Reg. nr.: 98189
Reg. nr.: 98192
Reg. nr.: 98196*
Reg. nr.: 98214
Reg. nr.: 98258*
Reg. nr.: 98261
Reg. nr.: 98263
Reg. nr.: 98269
Reg. nr.: 98272
Reg. nr.: 98290*
Reg. nr.: 98291
Reg. nr.: 98301*
Reg. nr.: 98305
Reg. nr.: 98306*
Reg. nr.: 98314
Reg. nr.: 98316
Reg. nr.: 98320
Reg. nr.: 98321
Reg. nr.: 98324
Reg. nr.: 98325*
Reg. nr.: 98335
Reg. nr.: 98346
Reg. nr.: 98347*
Reg. nr.: 98351*
Reg. nr.: 98358
Reg. nr.: 98360
Reg. nr.: 98362
Reg. nr.: 98374
Reg. nr.: 98375
Reg. nr.: 98922
Reg. nr.: 99158
Reg. nr.: 99162*
Reg. nr.: 99170
Reg. nr.: 99171*
Reg. nr.: 99172*
Reg. nr.: 99175*
Reg. nr.: 99177
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Reg. nr.: 99187*
Reg. nr.: 99190
Reg. nr.: 99194
Reg. nr.: 99197
Reg. nr.: 99204
Reg. nr.: 99208
Reg. nr.: 99216
Reg. nr.: 99218
Reg. nr.: 99219
Reg. nr.: 99251
Reg. nr.: 99252
Reg. nr.: 99257
Reg. nr.: 99259
Reg. nr.: 99262
Reg. nr.: 99263
Reg. nr.: 99264
Reg. nr.: 99272
Reg. nr.: 99275
Reg. nr.: 99276
Reg. nr.: 99277
Reg. nr.: 99287
Reg. nr.: 99288
Reg. nr.: 99289
Reg. nr.: 99296
Reg. nr.: 99299
Reg. nr.: 99303
Reg. nr.: 99312*
Reg. nr.: 99315*
Reg. nr.: 99322
Reg. nr.: 99827*
Reg. nr.: 99906
Reg. nr.: 105844
Reg. nr.: 105846*
Reg. nr.: 105847
Reg. nr.: 105849*
Reg. nr.: 105853
Reg. nr.: 105864*
Reg. nr.: 105865
Reg. nr.: 105866
Reg. nr.: 105867*
Reg. nr.: 105868*
Reg. nr.: 105870*
Reg. nr.: 105875*
Reg. nr.: 105882
Reg. nr.: 105886*
Reg. nr.: 105889
Reg. nr.: 105893
Reg. nr.: 105895
Reg. nr.: 105896
Reg. nr.: 105902
Reg. nr.: 105903
Reg. nr.: 105905
Reg. nr.: 105913
Reg. nr.: 105916
Reg. nr.: 105919
Reg. nr.: 105920
Reg. nr.: 105921
Reg. nr.: 105931
Reg. nr.: 105941
Reg. nr.: 105942
Reg. nr.: 105943
Reg. nr.: 105949*
Reg. nr.: 105958
Reg. nr.: 105966
Reg. nr.: 105967

Reg. nr.: 105972
Reg. nr.: 105981
Reg. nr.: 105984*
Reg. nr.: 105987
Reg. nr.: 105992
Reg. nr.: 105993
Reg. nr.: 105999
Reg. nr.: 106007
Reg. nr.: 106017*
Reg. nr.: 106021*
Reg. nr.: 106025
Reg. nr.: 106026*
Reg. nr.: 106032*
Reg. nr.: 106035
Reg. nr.: 106036
Reg. nr.: 106038*
Reg. nr.: 106039*
Reg. nr.: 106041*
Reg. nr.: 106055
Reg. nr.: 106056
Reg. nr.: 106060
Reg. nr.: 106062
Reg. nr.: 106065
Reg. nr.: 106067
Reg. nr.: 106071
Reg. nr.: 106076
Reg. nr.: 106078
Reg. nr.: 106079*
Reg. nr.: 106083
Reg. nr.: 106085
Reg. nr.: 106089*
Reg. nr.: 106092
Reg. nr.: 106093*
Reg. nr.: 106096*
Reg. nr.: 106098*
Reg. nr.: 106103*
Reg. nr.: 106106*
Reg. nr.: 106107*
Reg. nr.: 106108*
Reg. nr.: 106114
Reg. nr.: 106118
Reg. nr.: 106119
Reg. nr.: 106125*
Reg. nr.: 106126
Reg. nr.: 106128
Reg. nr.: 106129
Reg. nr.: 106130
Reg. nr.: 106136
Reg. nr.: 106141
Reg. nr.: 106143
Reg. nr.: 106146*
Reg. nr.: 106149
Reg. nr.: 106152
Reg. nr.: 106154
Reg. nr.: 106938
Reg. nr.: 107661
Reg. nr.: 127790
Reg. nr.: 127792*
Reg. nr.: 127794
Reg. nr.: 127796*
Reg. nr.: 127798*
Reg. nr.: 127799*
Reg. nr.: 127802
Reg. nr.: 127803
Reg. nr.: 127804

Reg. nr.: 127805
Reg. nr.: 127806
Reg. nr.: 127808*
Reg. nr.: 127809
Reg. nr.: 127810
Reg. nr.: 127812
Reg. nr.: 127813*
Reg. nr.: 127815*
Reg. nr.: 127816*
Reg. nr.: 127817
Reg. nr.: 127819
Reg. nr.: 127821
Reg. nr.: 127822
Reg. nr.: 127823
Reg. nr.: 127824
Reg. nr.: 127825*
Reg. nr.: 127826*
Reg. nr.: 127830
Reg. nr.: 127831
Reg. nr.: 127834
Reg. nr.: 127835*
Reg. nr.: 127836*
Reg. nr.: 127837
Reg. nr.: 127839*
Reg. nr.: 127840
Reg. nr.: 127841
Reg. nr.: 127842
Reg. nr.: 127843
Reg. nr.: 127846*
Reg. nr.: 127848
Reg. nr.: 127849
Reg. nr.: 127850
Reg. nr.: 127851*
Reg. nr.: 127852
Reg. nr.: 127853
Reg. nr.: 127857*
Reg. nr.: 127860*
Reg. nr.: 127861
Reg. nr.: 127866*
Reg. nr.: 127867*
Reg. nr.: 127868*
Reg. nr.: 127869*
Reg. nr.: 127872
Reg. nr.: 127873
Reg. nr.: 127876*
Reg. nr.: 127879*
Reg. nr.: 127882
Reg. nr.: 127883
Reg. nr.: 127885
Reg. nr.: 127886*
Reg. nr.: 127888*
Reg. nr.: 127889
Reg. nr.: 127890
Reg. nr.: 127891
Reg. nr.: 127892
Reg. nr.: 127894
Reg. nr.: 127895
Reg. nr.: 127897
Reg. nr.: 127898
Reg. nr.: 127904*
Reg. nr.: 127906*
Reg. nr.: 127912*
Reg. nr.: 127914
Reg. nr.: 127917
Reg. nr.: 127920

Reg. nr.: 127923
Reg. nr.: 127924
Reg. nr.: 127926*
Reg. nr.: 127930*
Reg. nr.: 127934
Reg. nr.: 127936*
Reg. nr.: 127939*
Reg. nr.: 127940*
Reg. nr.: 127941*
Reg. nr.: 127942*
Reg. nr.: 127943*
Reg. nr.: 127944
Reg. nr.: 127946
Reg. nr.: 127947
Reg. nr.: 127948*
Reg. nr.: 127950
Reg. nr.: 127952*
Reg. nr.: 127960
Reg. nr.: 127961*
Reg. nr.: 127962*
Reg. nr.: 127964*
Reg. nr.: 127965*
Reg. nr.: 127966*
Reg. nr.: 127968
Reg. nr.: 127970
Reg. nr.: 127971
Reg. nr.: 127972
Reg. nr.: 127974*
Reg. nr.: 127975
Reg. nr.: 127976
Reg. nr.: 127977
Reg. nr.: 127978
Reg. nr.: 127980
Reg. nr.: 127982
Reg. nr.: 127983
Reg. nr.: 127984*
Reg. nr.: 127986*
Reg. nr.: 127987*
Reg. nr.: 127988
Reg. nr.: 127990
Reg. nr.: 127991
Reg. nr.: 127993
Reg. nr.: 127996*
Reg. nr.: 127997
Reg. nr.: 127999*
Reg. nr.: 128001*
Reg. nr.: 128002*
Reg. nr.: 128003*
Reg. nr.: 128004*
Reg. nr.: 128005*
Reg. nr.: 128006*
Reg. nr.: 128008*
Reg. nr.: 128010*
Reg. nr.: 128011*
Reg. nr.: 128012
Reg. nr.: 128017*
Reg. nr.: 128018*
Reg. nr.: 128020*
Reg. nr.: 128021*
Reg. nr.: 129314*
Reg. nr.: 129315*
Reg. nr.: 129316*
Reg. nr.: 129318*
Reg. nr.: 129323
Reg. nr.: 129324*
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Reg. nr.: 129329*
Reg. nr.: 129330*
Reg. nr.: 129333*
Reg. nr.: 129334*
Reg. nr.: 129335*
Reg. nr.: 129336*
Reg. nr.: 129339
Reg. nr.: 129344
Reg. nr.: 129348*
Reg. nr.: 129350*
Reg. nr.: 129351*
Reg. nr.: 129352*
Reg. nr.: 129353*
Reg. nr.: 129355
Reg. nr.: 129358*
Reg. nr.: 129359
Reg. nr.: 129363
Reg. nr.: 129365
Reg. nr.: 129366
Reg. nr.: 129368*
Reg. nr.: 129369*
Reg. nr.: 129370*
Reg. nr.: 129372
Reg. nr.: 129373
Reg. nr.: 129375
Reg. nr.: 129376
Reg. nr.: 129377
Reg. nr.: 129378
Reg. nr.: 129380
Reg. nr.: 129381
Reg. nr.: 129382
Reg. nr.: 129384
Reg. nr.: 129385
Reg. nr.: 129388
Reg. nr.: 129394
Reg. nr.: 129395*
Reg. nr.: 129396
Reg. nr.: 129399*
Reg. nr.: 129400*
Reg. nr.: 129405
Reg. nr.: 129412*
Reg. nr.: 129413*
Reg. nr.: 129416
Reg. nr.: 129418
Reg. nr.: 129420*
Reg. nr.: 129421
Reg. nr.: 129422
Reg. nr.: 129435
Reg. nr.: 129443*
Reg. nr.: 129446
Reg. nr.: 129447
Reg. nr.: 129448*
Reg. nr.: 129450*
Reg. nr.: 129452
Reg. nr.: 129453*
Reg. nr.: 129454
Reg. nr.: 129455*
Reg. nr.: 129456*
Reg. nr.: 129458
Reg. nr.: 129459
Reg. nr.: 129460
Reg. nr.: 129461*
Reg. nr.: 129464*
Reg. nr.: 129465*
Reg. nr.: 129466

Reg. nr.: 129468
Reg. nr.: 129470
Reg. nr.: 129471*
Reg. nr.: 129472
Reg. nr.: 129473
Reg. nr.: 129474*
Reg. nr.: 129476*
Reg. nr.: 129477*
Reg. nr.: 129478*
Reg. nr.: 129479*
Reg. nr.: 129482
Reg. nr.: 129483
Reg. nr.: 129484*
Reg. nr.: 129486
Reg. nr.: 129487
Reg. nr.: 129488
Reg. nr.: 129489
Reg. nr.: 129493
Reg. nr.: 129497
Reg. nr.: 129499
Reg. nr.: 129500
Reg. nr.: 129501
Reg. nr.: 129505
Reg. nr.: 129508*
Reg. nr.: 129513*
Reg. nr.: 129516
Reg. nr.: 129518
Reg. nr.: 129520*
Reg. nr.: 129521
Reg. nr.: 129523
Reg. nr.: 129524*
Reg. nr.: 129527
Reg. nr.: 129530*
Reg. nr.: 129532*
Reg. nr.: 129533*
Reg. nr.: 129535
Reg. nr.: 129541
Reg. nr.: 129542*
Reg. nr.: 129543
Reg. nr.: 129548
Reg. nr.: 129550*
Reg. nr.: 129556
Reg. nr.: 129557
Reg. nr.: 129558
Reg. nr.: 129562*
Reg. nr.: 129563*
Reg. nr.: 129565*
Reg. nr.: 129566*
Reg. nr.: 129567*
Reg. nr.: 129568
Reg. nr.: 129569*
Reg. nr.: 129574
Reg. nr.: 129575
Reg. nr.: 129579
Reg. nr.: 129581*
Reg. nr.: 129583
Reg. nr.: 129584
Reg. nr.: 129585
Reg. nr.: 129588*
Reg. nr.: 129589*
Reg. nr.: 129593*
Reg. nr.: 129594*
Reg. nr.: 129596*
Reg. nr.: 129599
Reg. nr.: 129604

Reg. nr.: 129605
Reg. nr.: 129608
Reg. nr.: 129609
Reg. nr.: 129610
Reg. nr.: 129611
Reg. nr.: 129612*
Reg. nr.: 129613
Reg. nr.: 129614
Reg. nr.: 129615
Reg. nr.: 129616
Reg. nr.: 129617
Reg. nr.: 129618
Reg. nr.: 129620
Reg. nr.: 129621
Reg. nr.: 129623
Reg. nr.: 129624*
Reg. nr.: 129625
Reg. nr.: 129626
Reg. nr.: 129627*
Reg. nr.: 129628*
Reg. nr.: 129629
Reg. nr.: 129630
Reg. nr.: 129631
Reg. nr.: 129638*
Reg. nr.: 129639
Reg. nr.: 129642
Reg. nr.: 129643
Reg. nr.: 129646
Reg. nr.: 129647
Reg. nr.: 129649*
Reg. nr.: 129650*
Reg. nr.: 129791
Reg. nr.: 129792
Reg. nr.: 129794
Reg. nr.: 142723
Reg. nr.: 142724
Reg. nr.: 142727
Reg. nr.: 142728
Reg. nr.: 142733
Reg. nr.: 142734
Reg. nr.: 142737
Reg. nr.: 142739*
Reg. nr.: 142741*
Reg. nr.: 142742
Reg. nr.: 142745
Reg. nr.: 142746
Reg. nr.: 142748*
Reg. nr.: 142749*
Reg. nr.: 142750
Reg. nr.: 142751
Reg. nr.: 142752
Reg. nr.: 142755
Reg. nr.: 142757*
Reg. nr.: 142759
Reg. nr.: 142760
Reg. nr.: 142761
Reg. nr.: 142762*
Reg. nr.: 142763*
Reg. nr.: 142766*
Reg. nr.: 142768
Reg. nr.: 142772
Reg. nr.: 142779
Reg. nr.: 142784
Reg. nr.: 142786
Reg. nr.: 142788

Reg. nr.: 142790
Reg. nr.: 142791
Reg. nr.: 142792
Reg. nr.: 142793
Reg. nr.: 142794
Reg. nr.: 142795*
Reg. nr.: 142797*
Reg. nr.: 142799*
Reg. nr.: 142800*
Reg. nr.: 142801
Reg. nr.: 142803
Reg. nr.: 142804*
Reg. nr.: 142805
Reg. nr.: 142806
Reg. nr.: 142808*
Reg. nr.: 142810
Reg. nr.: 142811*
Reg. nr.: 142812
Reg. nr.: 142815*
Reg. nr.: 142818*
Reg. nr.: 142820*
Reg. nr.: 142821*
Reg. nr.: 142823*
Reg. nr.: 142824
Reg. nr.: 142831
Reg. nr.: 142832*
Reg. nr.: 142833
Reg. nr.: 142845*
Reg. nr.: 142848*
Reg. nr.: 142850*
Reg. nr.: 142851
Reg. nr.: 142854*
Reg. nr.: 142855
Reg. nr.: 142856
Reg. nr.: 142859
Reg. nr.: 142860*
Reg. nr.: 142864*
Reg. nr.: 142865*
Reg. nr.: 142867
Reg. nr.: 142868
Reg. nr.: 142874
Reg. nr.: 142876*
Reg. nr.: 142877
Reg. nr.: 142879*
Reg. nr.: 142882
Reg. nr.: 142885*
Reg. nr.: 142886
Reg. nr.: 142887
Reg. nr.: 142890
Reg. nr.: 142891
Reg. nr.: 142892
Reg. nr.: 142894*
Reg. nr.: 142901
Reg. nr.: 142902
Reg. nr.: 142905*
Reg. nr.: 142906*
Reg. nr.: 142910*
Reg. nr.: 142911
Reg. nr.: 142913
Reg. nr.: 142915
Reg. nr.: 142916
Reg. nr.: 142917*
Reg. nr.: 142918*
Reg. nr.: 142927*
Reg. nr.: 142930
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Reg. nr.: 142931*
Reg. nr.: 142932*
Reg. nr.: 142933*
Reg. nr.: 142934*
Reg. nr.: 142935*
Reg. nr.: 142936*
Reg. nr.: 142937*
Reg. nr.: 142938
Reg. nr.: 142939*
Reg. nr.: 142940
Reg. nr.: 142943
Reg. nr.: 142945
Reg. nr.: 142948*
Reg. nr.: 142949
Reg. nr.: 142951*
Reg. nr.: 142953
Reg. nr.: 142958
Reg. nr.: 142959
Reg. nr.: 142960*
Reg. nr.: 142961
Reg. nr.: 142966
Reg. nr.: 142972
Reg. nr.: 142973*
Reg. nr.: 143847*
Reg. nr.: 143848
Reg. nr.: 143849*
Reg. nr.: 201007
Reg. nr.: 202133*
Reg. nr.: 205464
Reg. nr.: 206992*
Reg. nr.: 520275*
Reg. nr.: 1907042*
Reg. nr.: 1910431*
Reg. nr.: 1910433*
Int.reg. nr.: 727590
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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.: 206824

Kunngj. i NT nr.: 10/2001

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

Innsiger: Hard Rock Holdings Ltd, London, England,
GB
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 197304

(730) Innehaver: Henki Ofstad, Lauritz Jenssens gt. 14,
7043 Trondheim, NO

Innsiger: Buksesnedkeren ApS, Gilleleje, DK

KL. 3: Shampo, såper, parfymevarer, kosmetikk, midler
til toalettbruk, farveoppløsninger til kosmetisk bruk,
hårvann, farvestoffer for håret.
KL. 42: Frisørsalonger.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet





RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


