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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.: 209997 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199800465 (220) Inn dato: 1998.01.19

(540)

STRAX
(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening,
Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene Kjetil Bull og
Trygve W. Nodeland, Postboks 1173 Sentrum, 0107
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Geléer (spiselige), syltetøy, egg, melk,
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Sukker, ris, mel, konfektyrer, honning, sirup,
gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier.
KL. 31: Jordbruksprodukter ikke opptatt i andre klasser,
friske frukter og grønnsaker, naturlige planter og
blomster; næringsmidler til dyr.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210113 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 19968398 (220) Inn dato: 1996.12.30

(540)

RAPIDWHITE
(730) Innehaver: Natural White Inc, Aurora, ON, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpasta, tannkrem, tannpussemidler,
blekemidler for tannpleie.

(300) Prioritet:
EM, 1996.07.15, 305557

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210556 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 19961493 (220) Inn dato: 1996.03.06

(540)

NATURÉN
(730) Innehaver: CCS, Clean Chemical Sweden AB,
Box 8075, S-781 08 Borlänge, SE

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater for hudpleie.
KL. 5: Farmasøytiske preparater for hudpleie.

(300) Prioritet:
SE, 1995.09.26, 95-10835

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210557 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199803159 (220) Inn dato: 1998.04.14

(540)

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål; slike kjemiske produkter til
industrielle og vitenskapelige formål til bruk i
forbindelse med hjul og dekk og ved balansering av hjul
og dekk.
KL. 7: Trykkluftpistoler for injeksjon av gel, dette
sistnevnte også i form av kjemiske produkter;
luftkompressorer; trykkluftpumper.
KL. 9: Balanseringsapparater for balansering av hjul og
dekk.
KL. 37: Balansering av hjul og dekk.
KL. 42: Lisensiering av immateriell eiendomsrett;
materialtesting; eksploatering av patenter; faglige
konsultasjoner (ikke om forretninger).

(300) Prioritet:
US, 1997.10.16, 75/374229

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210558 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199902280 (220) Inn dato: 1999.03.03

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210559 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199906841 (220) Inn dato: 1999.07.13

(540)

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

(730) Innehaver: Nextra AS, Postboks 393  Skøyen,
0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder, bilder og lyd; elektronisk
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og
bilder ved datamaskiner.
KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer;
vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige
konsultasjoner (ikke om forretning);
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210560 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199908000 (220) Inn dato: 1999.08.11

(540)

PRINT GALLERY
(730) Innehaver: Lexmark International Technology
SA, Route de Pré-Bois 29, World Trade Center II,
Meyrin, Canton de Genève, 12-15 Genève 14, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, fotografiske, kinematografiske,
optiske apparater og instrumenter,
fotokopieringsapparater og -maskiner (fotografiske,
elektrostatiske og termiske), skannere
(databehandlingsutstyr), fotografiske søkere, myke
disketter, CD-ROM, optiske og magnetiske databærere;
apparater for opptak, overføring og/eller reproduksjon
av lyd og bilder; informasjonsbehandlingsapparater,
datamaskiner, computer periferiutstyr, dataprintere,
diskettlesere, magnetiske opptaksbærere, magnetiske
disketter, optiske disketter, kompaktdisketter, D.V.D.
disketter (digital versatile discs), datafiler,
videoskjermer, dataprogrammer innregistrert på
databærere, multimedia og interaktive terminaler,
videobånd, videospill; kassetter og magnetbåndkassetter
inneholdende videospill; forstørrelsesglass;
innregistrerte dataprogrammer; film og
lysbildeapparater, lysbilder, eksponerte fotografiske
eller kinematografiske filmer.
KL. 16: Pappemballasje; konvolutter, bokmerker,
merkepenner, penner, spillkort; bøker, brosjyrer,
magasiner, ukeblader, tidsskrifter, kataloger, manualer;
materialer til bokbinding; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); almanakker,
selvklebende bånd for papirvarer og for
husholdningsbruk, klistremerker, kalendere, kartonger,
dokumentomslag, bordkalendere, blokk-kalendere,
skrivesaker, skolemateriell, tegneseriestriper.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet,
korrespondanseundervisning, informasjon vedrørende
utdannelse; arrangering og ledelse av praktiske
seminarer, av praktisk opplæring (ved demonstrasjon),
av kollokvier, av konferanser, av kongresser, av
seminarer, av symposier og av konkurranser (utdanning
eller underholdning); musikk- og showoppsetninger,
lotterier; organisering av utstillinger for kulturelle og
utdannelsesformål; utgivelse av bøker, brosjyrer,
magasiner, ukeblader, tidsskrifter, kataloger, manualer,
tekster, spillkort og meddelelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210561 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199911179 (220) Inn dato: 1999.10.29

(540)

EVEN RELEASE 24
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Corp, One
Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19103, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210562 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912613 (220) Inn dato: 1999.12.06

(540)

(730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road,
NE, Palm Bay, FL 32905, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Bearbeiding av materialer; fabrikasjon og
produksjon av halvledere, integrerte kretser,
minneinnretninger, datamaskinvare i henhold til
bestilling og instruksjoner fra kunder.

(300) Prioritet:
US, 1999.08.11, 75/773844

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210563 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912614 (220) Inn dato: 1999.12.06

(540)

INTERSIL
(730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road,
NE, Palm Bay, FL 32905, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Bearbeiding av materialer; fabrikasjon og
produksjon av halvledere, integrerte kretser,
minneinnretninger, datamaskinvare i henhold til
bestilling og instruksjoner fra kunder.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.04, 75/721773

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210564 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912617 (220) Inn dato: 1999.12.06

(540)

(730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road,
NE, Palm Bay, FL 32905, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Bearbeiding av materialer; fabrikasjon og
produksjon av halvledere, integrerte kretser,
minneinnretninger, datamaskinvare i henhold til
bestilling og instruksjoner fra kunder.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.08, 75/746761

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210565 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912670 (220) Inn dato: 1999.12.07

(540)

(730) Innehaver: Domenico Dolce and Stefano
Gabbana, Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonssystemer og apparater,
telefonmottakere og overføringsenheter,
telefonapparater, radiotelefoner, mobiltelefoner, deler
og utstyr til alle forannevnte varer.
KL. 14: Klokker, ur, armbåndsur, bordklokker,
lommeur, alarmklokker, digitale ur, vannsikre ur,
stoppeklokker, urkasser, urlenker, urverkkrystaller,
glass for klokker og ur, klokkereimer, kronografiske ur
og klokker, juvelérvarer, juvelérvarer laget på bestilling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210566 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912684 (220) Inn dato: 1999.12.08

(540)

LE VRAI GOURMET
(730) Innehaver: Debenhams Retail plc, London,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; kniver; gafler; skjeer; hugg- og
stikkvåpen; sakser; kappemaskiner; barberkniver, -
høvler, barberblader, barberreimer; barbermaskiner;
håndredskap for, hårkrølling (ikke elektrisk); hårtenger;
pinsett for hårfjerning; manikyrsett; redskaper for
manikyr; pedikyrsett; redskaper for pedikyr; esker
(futteral) for alle de forannevnte varer; sølvplett.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; glassvarer, porselen og steintøy; flaskesett;
pepperkverner; saltkverner; stativ til ristet brød;
matbokser; lommelerker; piknikkurver (utstyrte);
isolerte flasker; isolerte lommelerker; transportable
kjølere og transportable isolerte kjølere; termoisolerte
beholdere for transport eller lagring av mat og/eller
drikke; børster, kammer; tannbørster; kosmetisk utstyr;
buksepresser; slipspresser; lester (strekkere); stativ for
barberkoster; flasker for varmt vann; deler og tilbehør
til de forannevnte varer.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; tekstilmetervare;
senge- og bordtepper; utstyrsvarer; lerret; sengetøy;
baderomshåndklær; dekketøy; duker; gardiner av
tekstiler eller plastikk; putevar; putetrekk; laken;
håndklær; edderdunsdyne; dyner; dynetrekk; dekketøy;
servietter; kuvertbrikker (ikke av papir);
ansiktshåndklær; flanell; tørkle av tekstil til fjerning av
sminke; risset stoff til brodering; gobeliner (veggtepper)
av tekstil; tepper (reisetepper); sarier; møbeltrekk av
plastikk.
KL. 25: Klær, fottøy, støvler, sko, slippers, sandaler,
treningssko, sokker og strømper; hodeplagg, hatter,
capser, alpeluer, skjerf, hansker, votter; belter; skjorter,
T-skjorter, pologensere, sportsgensere, fotball- og
rugbyskjorter; bukser, jeans, shorts, sportsshorts,
fotballshorts, rugbyshorts; badetøy; undertøy;
dameundertøy; treningsdrakter; fotballstøvler;
rugbystøvler; yttertøy, kåper, frakker, jakker, skijakker,
fritidsjakker; vanntette og vindtette jakker, kåper og
frakker, anorakker, skiklær, dresser, drakter, gensere,
ullvester; strikkevarer; gamasjer; slips; pyjamaser;
vester; pannebånd og mansjetter; dametøy; barnetøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

8

(111) Reg.nr.: 210567 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 199912882 (220) Inn dato: 1999.12.14

(540)

(730) Innehaver: Uniform Strategisk Design AS,
Akersveien 20, 0177 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; produksjon
for andre av design- og kommunikasjonsløsninger,
herunder grafiske profiler, manualer, logoer, brosjyrer,
plakater, på papirbaserte og elektroniske medier.
KL. 42: Designvirksomhet, herunder emballasje og
industrielt design; trykkerivirksomhet, herunder
litografisk og offset trykking; utvikling av nye
produkter for andre i form av design- og
kommunikasjonsløsninger, herunder Internettløsninger,
på papirbaserte og elektroniske medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210568 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200000939 (220) Inn dato: 2000.01.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: EAN Norge v/Jan Erik Midtbø,
Spireaveien 6, 0580 Oslo, 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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210569 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200002010 (220) Inn dato: 2000.02.23

(540)

DIGISTAMP
(730) Innehaver: Brother International Europe Ltd,
Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester
M34 5JE, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og dataprogrammer for bruk i og ved
produksjon av stempler, frimerker, sjabloner og
stensiler; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør
til alle de forannevnte varer.
KL. 16: Håndstempler; sjabloner og stensiler; blekk;
stempelputer; ark/plater av gjennomsiktig film for
fremstilling av stempler, frimerker, sjabloner og
stensiler; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør
til alle de forannevnte varer.
KL. 40: Tjenester i forbindelse med fremstilling av
stempler, frimerker, sjabloner og stensiler; fremstilling
av stempler, frimerker, sjabloner og stensiler på
bestilling fra kunder/ tilpasset kundespesifikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210570 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200002822 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

EDUTAIN
(730) Innehaver: Leif Erik Holterud, Postboks 77, 2160
Vormsund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet, nemlig opplæring
gjennom øvelse med underholdende program for lek,
sport, konkurranse, spill, simulering, kjøre-/
føreropplæring, dans, musikk, sex, horoskop,
selvkontroll, skole, forsvar, ledelse og regjering;
opplæringsvirksomhet, nemlig opplæring via spill, film,
video, CD, TV-spill, elektroniske apparater,
nærnaturopplevelser, jakt, bilder, miniatyr malerier og
kunst.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210571 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200002892 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket for kl. 20

(730) Innehaver: Berit E. Solberg, Storåsen 126, 5132
Nyborg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Stempel, kontorrekvisita, streamers, papirvarer.
KL. 20: Teppepose.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210572 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200003152 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

(730) Innehaver: Service Partner AS, Solbergvn. 22,
3057 Solbergelva, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, skilt av papir eller kartong, aviser,
publikasjoner, brevark, konvolutter, segl, flagg av papir,
vimpler av papir, bøker, plakater.
KL. 35: Reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210573 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200004243 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

HSMAI
(730) Innehaver: Hospitality Sales & Marketing
Association International, 1300 L Street, N.W., Suite
1020, Washington, DC 20005, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Arrangering av messer; arrangering av
varemesser vedrørende reiseliv, herunder
reisebyråvirksomhet, bevertning og innlosjering, bar- og
restauranttjenester, møteplanlegging, reiseplanlegging
og turer.
KL. 41: Utdannelsestjenester vedrørende reiseliv,
herunder reisebyråvirksomhet, bevertning og
innlosjering, bar- og restauranttjenester,
møteplanlegging, reisevirksomhet, reiseplanlegging og
turer.
KL. 42: Foreningsvirksomhet, nemlig fremming av
interessene til fagfolk innen reiselivsindustrien,
hotellindustrien og turistindustrien.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.01, 75/837,079
US, 1999.11.01, 75/837,081
US, 1999.11.01, 75/841,469

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210574 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200005031 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

FAMILY
(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7,
0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
betalingstjenester via telefon og mobiltelefon;
informasjonstjenester vedrørende kostnader i
forbindelse med mobiltelefon; telefontjenester,
mobiltelefontjenester; telefonabonnement,
abonnementtjenester, mobiltelefonabonnement,
personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og
mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via
satellitt; kommunikasjon ved optisk fibernettverk;
globale datanettverkstjenester; datanettbaserte
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og
datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210575 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200005032 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

FAMILIE
(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7,
0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
betalingstjenester via telefon og mobiltelefon;
informasjonstjenester vedrørende kostnader i
forbindelse med mobiltelefon; telefontjenester,
mobiltelefontjenester; telefonabonnement,
abonnementtjenester, mobiltelefonabonnement,
personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og
mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via
satellitt; kommunikasjon ved optisk fibernettverk;
globale datanettverkstjenester; datanettbaserte
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og
datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210576 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200005573 (220) Inn dato: 2000.05.12

(540)

SMARTERWORK
(730) Innehaver: Smarterwork.Com Ltd, London SWIP
1RT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Internettbasert forretningsadministrasjon og
formidlingstjenester for støttefunksjoner; reklame-,
annonse- og markedsføringsvirksomhet i form av
sammenstilling av et sortiment av tjenester for en
annens regning, for å muliggjøre for kunder, nemlig
individer og organisasjoner, på en hensiktsmessig måte
å se på og kjøpe slike tjenester; reklame-, annonse- og
markedstjenester i form av internettbaserte reklame- og
annonsetjenester som setter kommersielle
organisasjoner i stand til å koble kommersielle
organisasjoner til kontakter som fremskaffer tjenester til
kommersielle organisasjoner for å oppnå tjenester;
formidlingstjenester for forretninger; auksjonstjenester;
auksjonstjenester relatert til fremskaffelse av tjenester
fra individer og organisasjoner; annonse- og
reklamevirksomhet.

(300) Prioritet:
GB, 1999.11.27, 2215504

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210577 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200005862 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

PRIMACRYL
(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. 10: Absorberbart polymermateriale for bruk i
neurologiprosedyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210578 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200006724 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

INFINIGATE
(730) Innehaver: Infinigate AS, Postboks 2338 Solli,
0201 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bjørn Philipson, Postboks 2338
Solli, 0201 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer, software.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder,
elektronisk postoverføring, informasjon om
telekommunikasjon, kabelfjernsynssendinger,
kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon
ved optisk fibernettverk, meddelelse telefonisk,
mobiltelefontjenester, overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner, personsøkertjenester (radio, telefon
eller andre typer elektronisk kommunikasjon),
satellittoverføring, sending av fjernsynsprogram.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser,
utarbeidelse av dataprogrammer, teknisk forskning,
gjenoppretting av data, lisensiering av immateriell
eiendomsrett, tekniske konsultasjoner,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
programmering for datamaskiner, teknisk
konsulentvirksomhet, utleie av dataprogrammer, utleie
av software, vedlikehold av dataprogrammer og
software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210579 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200007669 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

CNBC NORDIC
(730) Innehaver: National Broadcasting Company Inc,
30 Rockefeller Plaza, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Kringkastingstjenester over et globalt
kommunikasjonsnett, datanett, televisjon, kabelradio og
kabel-TV, satellittoverføring og globale interaktive nett.
KL. 41: Underholdning via kabel, satellitt og interaktiv
TV-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210580 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200007902 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

(730) Innehaver: Finduck SrL, Via Don Minzoni 28, I-
40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper for personlig hygiene, shampo, hårvann,
ansikts-, øye- og leppe make-up blyanter, neglelakker,
leppestifter, hudrensemelk, hudrenseoljer og kremer;
make-up fjernere, styrkende kroppslotions,
skjønnhetsmasker, kropps-, hud- og ansiktskremer,
lotions, oljer og rouge, hårfjerningsprodukter; fotpleie
sprayer, lotions, kremer, pudder og salter; bade- og
etterbadelotions, kremer og oljer.
KL. 9: Solbriller, briller, linser for solbriller og briller,
innfatninger for solbriller og briller, etuier og snorer/
kjeder for solbriller og briller; kontaktlinser.
KL. 14: Ringer, armbånd, halskjede, øreringer, brosjer,
anheng, ur av edle metaller, edle stener og imitasjoner
av slike; bijouteri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210581 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200008626 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

IR
(730) Innehaver: Ingersoll-Rand Co, 200 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, NJ 07675, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter, nemlig hydrauliske fluider
for bruk i dørlukkere; og kjølemidler.
KL. 4: Smøreoljer.
KL. 6: Dørlåser, låseskilt, klinker, låsesett,
utgangs(dør)innretninger, dørlukkere, ståldører og
dørrammer, dør- og vindus-hardware, nemlig
løftespaker, låser, håndtak, dørknapper, hengsler, skyve-
og trekkplater, sparkeplater, dørhammere,
dørstopperbeslag, brevsprekkbeslag og overflatebolter.
KL. 7: Maskiner og maskinverktøy; maskiner for bruk
ved overflatebehandling av gjenstander og deler derav,
innbefattende vasking, abrasiv blåsing, slyngerensing og
lignende; gassturbindrevne generatorer med
varmeenergigjenvinnere; bærbare og stasjonære luft- og
gasskompressorer og deler for disse; antifriksjonslagre,
herunder rulle-, koniske rulle-, sfæriske rulle-, nåle- og
kulelagre og -hylser og -anordninger; smøreutstyr for
automotiver og industrien, så som lubrikatorer av
kabinettypen, stasjonære smøresystemer, smørepumper,
stativ for smøreutstyr; elektriske og pneumatiske
verktøy, nemlig slaghammere, sager, boremaskiner,
skrutrekkere, mutterdrivere, nøkler, slipere, støtere,
vinkelslipere, finslipere, polerere, momentnøkler og
slagnøkler; bergboreutstyr; roterende børster, river,
roterende gressklippere; bærbare, mobile og stasjonære
boremaskiner og borerigger for bruk over og under
bakken; pneumatiske, hydrauliske og elektriske heiser,
vinsjer og vogner; manuelle heiser, jekktaljer og vogner;
maskiner for veibygging og jordforflytting, nemlig
maskiner for legging av belegg så som asfalt og
asfaltemulsjoner på trafikkflater så som veier,
parkeringsplasser, gangveier og rullebaner (for fly);
fresemaskiner for fjerning av bituminøse asfaltlag, både
varmvalsede og masticbaserte, og for fjerning av
betong; vibrasjons- og statiske kompaktere for jord,
grus, asfalt og betong; håndbetjent kompakteringsutstyr,
nemlig vibrasjonsplater, oppreiste støtere og
dobbeltvalse-kompaktorer; tilstrammingsmaskiner;
høytrykk-væske-forsterkere og hydrauliske
skjæremaskiner og dyser derfor; bærbare generatorer;
bærbare lystårn; luftdrevne startmotorer for fly og båter;
vifter, nemlig luftvifter og gassvifter; apparater for
gjenvinning av gassdamper; automatisert
materialhåndterings- og fremstillingsutstyr;
varmevekslere; ekskavatorer (gravemaskiner),
graveskuffer, grøftegravere og gravere, samtlige for
montering på kjøretøyer, traktorer, vogntog og lignende,
og deler for samme.
KL. 8: Håndredskaper; håndredskaper, nemlig skuffer,

skrapere, koster, river og stolpehullgravere.
KL. 9: Programmerbare elektroniske låse- og
sikkerhetssystemer; elektriske og elektroniske
inngangssikkerhetssystemer og komponenter for
samme, nemlig elektromagnetiske låser,
solenoidbetjente bolter, styringer, energikilder,
magnetiske låsfrigjørere, automatiske tidsbrytere,
nøkkelbetjente brytere, trykknappkodebrytere,
dørtilstandsovervåkingskonsoller, elektrisk betjente
audio- og visuell-alarmer, brytere og
dørfrigjøringsinnretninger; elektronisk sikkerhetsutstyr,
nemlig en skanner som måler fysikalske karakteristika
hos enkeltpersoner for å lette personidentifiseringen, for
formål innbefattende adgangskontroll og tids- og
tilstedeværelseregistrering; nøkkeladgangs-programvare
som muliggjør computerisert kontroll av elektroniske
låser via elektroniske nøkler; computerprogram for bruk
i utforming og anskaffelse av byggeprodukter;
elektroniske kontrollsystemer for bruk i fastgjørings- og
monteringsindustrien; mikroprosessor-styringer for
driftsovervåking av luftkompressorer; mikroprosessor-
styringer for overvåking av driften av
miljøkontrollutstyr; termostater for styring av apparater
for oppvarming og/eller kjøling av et rom; batteriladere
for yrkeskjøretøy.
KL. 11: Luftkondisjonering for passasjer- og/eller
førerkomfort i busser, lastebiler, automobiler og
lignende; miljøkontrollapparater, nemlig kjølte
trykklufttørkere for industrielle, kommersielle,
petroleum-, automotiv-, farmasøytiske, matvare-,
kjemiske og trebehandlingsformål; autonome
temperaturstyreenheter beregnet for tilknytting til
industrielle rom så som transportkjøretøy, garderober og
lignende; nevnte enheter for kjøling og/eller
oppvarming av rommene for preservering av
forgjengelige produkter; rør og rørdeler og -utstyr,
baderomutstyr og tilbehør; nemlig dusjer, badekar,
kombinerte kar/dusjer, romerbadutstyr, bidetutstyr,
beholderhevarmer, vanity-vasker, toaletter, pissoirer,
bideter og vannklosett.
KL. 12: Bensindrevne og elektrisk drevne golfbiler og
nyttekjøretøy; selvdrevne skid-styre-lastere; hydrauliske
gravemaskiner; og deler for samtlige nevnte varer.
KL. 16: Trykksaker, nemlig magasiner.
KL. 19: Byggematerialer; byggematerialer, nemlig
ikke-metalldører, dørkarmer, vindus- og overlyskarmer,
fiberglasstolper, karmer, rammer og rekkverkmaterialer.
KL. 20: Speil og håndklehyller.
KL. 21: Rengjøringsanordninger, nemlig rensedyser;
håndklestenger, håndkleringer, håndkle- og kleskroker,
toalettpapirholdere, såpeskåler, tannbørste- og
begerholdere, beger- og håndklestativer.
KL. 25: Klær; klær, nemlig skjorter, hatter, bukser og
jakker.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av gassturbindrevne
generatorer, luft- og gasskompressorer,
bergboremaskiner, pneumatiske og elektriske verktøy,
lagre, automotiv- og industrismøreutstyr, elektrisk og
pneumatisk verktøy, bergboreutstyr, skid-styre-lastere,
mobile og stasjonære boremaskiner, heiser, vinsjer,
kjøretøymonterte roterende plenklippere,
veibyggingsmaskiner, fresmaskiner,
kompakteringsutstyr, strammemaskiner, bærbare
generatorer, bærbare lystårn, luftdrevne startmotorer,
gaffelløftere, kompaktorer, kjølte trykklufttørkere,
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autonome temperaturstyreenheter, luftkondisjonering
for kjøretøy, bensindrevne og elektrisk drevne golfbiler
og nyttekjøretøy, kjøretøy med
frontmonteringsanordninger for ulike typer utstyr,
gaffelløftere for ujevnt terreng.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet, nemlig gjennomføring
av klasseundervisning og arbeidsgrupper innenfor
området maskindrift og -reparasjoner.
KL. 42: Tekniske tjenester; tekniske tjenester, nemlig
konsultasjon med hensyn til og utforming av maskiner
og maskinverktøy, sikkerhetsutstyr, håndverktøy,
mikroprosessor-styresystemer for overvåking av
driftsfunksjoner for luftkompressorer, mikroprosessor-
styresystemer for overvåking av driftsfunksjonen til
temperaturstyreenheter, bærbare og stasjonære
kompressorer, bergboremaskiner, veibyggings- og
jordforflyttingsmaskiner og hydrauliske
skjæremaskiner, automatiske materialhåndterings- og
fremstillingsutstyr etter spesifikasjon fra andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210582 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200008627 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

(730) Innehaver: Ingersoll-Rand Co, 200 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, NJ 07675, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter, nemlig hydrauliske fluider
for bruk i dørlukkere; og kjølemidler.
KL. 4: Smøreoljer.
KL. 6: Dørlåser, låseskilt, klinker, låsesett,
utgangs(dør)innretninger, dørlukkere, ståldører og
dørrammer, dør- og vindus-hardware, nemlig
løftespaker, låser, håndtak, dørknapper, hengsler, skyve-
og trekkplater, sparkeplater, dørhammere,
dørstopperbeslag, brevsprekkbeslag og overflatebolter.
KL. 7: Maskiner og maskinverktøy; maskiner for bruk
ved overflatebehandling av gjenstander og deler derav,
innbefattende vasking, abrasiv blåsing, slyngerensing og
lignende; gassturbindrevne generatorer med
varmeenergigjenvinnere; bærbare og stasjonære luft- og
gasskompressorer og deler for disse; antifriksjonslagre,
herunder rulle-, koniske rulle-, sfæriske rulle-, nåle- og
kulelagre og -hylser og -anordninger; smøreutstyr for
automotiver og industrien, så som lubrikatorer av
kabinettypen, stasjonære smøresystemer, smørepumper,
stativ for smøreutstyr; elektriske og pneumatiske
verktøy, nemlig slaghammere, sager, boremaskiner,
skrutrekkere, mutterdrivere, nøkler, slipere, støtere,
vinkelslipere, finslipere, polerere, momentnøkler og
slagnøkler; bergboreutstyr; roterende børster, river,
roterende gressklippere; bærbare, mobile og stasjonære
boremaskiner og borerigger for bruk over og under
bakken; pneumatiske, hydrauliske og elektriske heiser,
vinsjer og vogner; manuelle heiser, jekktaljer og vogner;
maskiner for veibygging og jordforflytting, nemlig
maskiner for legging av belegg så som asfalt og
asfaltemulsjoner på trafikkflater så som veier,
parkeringsplasser, gangveier og rullebaner (for fly);
fresemaskiner for fjerning av bituminøse asfaltlag, både
varmvalsede og masticbaserte, og for fjerning av
betong; vibrasjons- og statiske kompaktere for jord,
grus, asfalt og betong; håndbetjent kompakteringsutstyr,
nemlig vibrasjonsplater, oppreiste støtere og
dobbeltvalse-kompaktorer; tilstrammingsmaskiner;
høytrykk-væske-forsterkere og hydrauliske
skjæremaskiner og dyser derfor; bærbare generatorer;
bærbare lystårn; luftdrevne startmotorer for fly og båter;
vifter, nemlig luftvifter og gassvifter; apparater for
gjenvinning av gassdamper; automatisert
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materialhåndterings- og fremstillingsutstyr;
varmevekslere; ekskavatorer (gravemaskiner),
graveskuffer, grøftegravere og gravere, samtlige for
montering på kjøretøyer, traktorer, vogntog og lignende,
og deler for samme.
KL. 8: Håndredskaper; håndredskaper, nemlig skuffer,
skrapere, koster, river og stolpehullgravere.
KL. 9: Programmerbare elektroniske låse- og
sikkerhetssystemer; elektriske og elektroniske
inngangssikkerhetssystemer og komponenter for
samme, nemlig elektromagnetiske låser,
solenoidbetjente bolter, styringer, energikilder,
magnetiske låsfrigjørere, automatiske tidsbrytere,
nøkkelbetjente brytere, trykknappkodebrytere,
dørtilstandsovervåkingskonsoller, elektrisk betjente
audio- og visuell-alarmer, brytere og
dørfrigjøringsinnretninger; elektronisk sikkerhetsutstyr,
nemlig en skanner som måler fysikalske karakteristika
hos enkeltpersoner for å lette personidentifiseringen, for
formål innbefattende adgangskontroll og tids- og
tilstedeværelseregistrering; nøkkeladgangs-programvare
som muliggjør computerisert kontroll av elektroniske
låser via elektroniske nøkler; computerprogram for bruk
i utforming og anskaffelse av byggeprodukter;
elektroniske kontrollsystemer for bruk i fastgjørings- og
monteringsindustrien; mikroprosessor-styringer for
driftsovervåking av luftkompressorer; mikroprosessor-
styringer for overvåking av driften av
miljøkontrollutstyr; termostater for styring av apparater
for oppvarming og/eller kjøling av et rom; batteriladere
for yrkeskjøretøy.
KL. 11: Luftkondisjonering for passasjer- og/eller
førerkomfort i busser, lastebiler, automobiler og
lignende; miljøkontrollapparater, nemlig kjølte
trykklufttørkere for industrielle, kommersielle,
petroleum-, automotiv-, farmasøytiske, matvare-,
kjemiske og trebehandlingsformål; autonome
temperaturstyreenheter beregnet for tilknytting til
industrielle rom så som transportkjøretøy, garderober og
lignende; nevnte enheter for kjøling og/eller
oppvarming av rommene for preservering av
forgjengelige produkter; rør og rørdeler og -utstyr,
baderomutstyr og tilbehør; nemlig dusjer, badekar,
kombinerte kar/dusjer, romerbadutstyr, bidetutstyr,
beholderhevarmer, vanity-vasker, toaletter, pissoirer,
bideter og vannklosett.
KL. 12: Bensindrevne og elektrisk drevne golfbiler og
nyttekjøretøy; selvdrevne skid-styre-lastere; hydrauliske
gravemaskiner; og deler for samtlige nevnte varer.
KL. 16: Trykksaker, nemlig magasiner.
KL. 19: Byggematerialer; byggematerialer, nemlig
ikke-metalldører, dørkarmer, vindus- og overlyskarmer,
fiberglasstolper, karmer, rammer og rekkverkmaterialer.
KL. 20: Speil og håndklehyller.
KL. 21: Rengjøringsanordninger, nemlig rensedyser;
håndklestenger, håndkleringer, håndkle- og kleskroker,
toalettpapirholdere, såpeskåler, tannbørste- og
begerholdere, beger- og håndklestativer.
KL. 25: Klær; klær, nemlig skjorter, hatter, bukser og
jakker.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av gassturbindrevne
generatorer, luft- og gasskompressorer,
bergboremaskiner, pneumatiske og elektriske verktøy,
lagre, automotiv- og industrismøreutstyr, elektrisk og
pneumatisk verktøy, bergboreutstyr, skid-styre-lastere,

mobile og stasjonære boremaskiner, heiser, vinsjer,
kjøretøymonterte roterende plenklippere,
veibyggingsmaskiner, fresmaskiner,
kompakteringsutstyr, strammemaskiner, bærbare
generatorer, bærbare lystårn, luftdrevne startmotorer,
gaffelløftere, kompaktorer, kjølte trykklufttørkere,
autonome temperaturstyreenheter, luftkondisjonering
for kjøretøy, bensindrevne og elektrisk drevne golfbiler
og nyttekjøretøy, kjøretøy med
frontmonteringsanordninger for ulike typer utstyr,
gaffelløftere for ujevnt terreng.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet, nemlig gjennomføring
av klasseundervisning og arbeidsgrupper innenfor
området maskindrift og -reparasjoner.
KL. 42: Tekniske tjenester; tekniske tjenester, nemlig
konsultasjon med hensyn til og utforming av maskiner
og maskinverktøy, sikkerhetsutstyr, håndverktøy,
mikroprosessor-styresystemer for overvåking av
driftsfunksjoner for luftkompressorer, mikroprosessor-
styresystemer for overvåking av driftsfunksjonen til
temperaturstyreenheter, bærbare og stasjonære
kompressorer, bergboremaskiner, veibyggings- og
jordforflyttingsmaskiner og hydrauliske
skjæremaskiner, automatiske materialhåndterings- og
fremstillingsutstyr etter spesifikasjon fra andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210583 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009401 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

(730) Innehaver: IPnett AS, Postboks 58, 1300
Sandvika, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet herunder
datakommunikasjon via nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210584 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009466 (220) Inn dato: 2000.08.16

(540)

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

(730) Innehaver: Norges Elektroentreprenørforbund,
Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Utstilling av elektro-tele-data tekniske
produkter og løsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210585 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009501 (220) Inn dato: 2000.08.17

(540)

CARE4ME
(730) Innehaver: Care4you AS, Stjerneveien 44, 0779
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma
DA, Postboks 6641 St.Olavs plass, 0129 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
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. 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. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser.
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,
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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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
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: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210586 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009748 (220) Inn dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Carnegie Mellon University, 5000
Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; software for computere;
software for søking og for gjenfinning av informasjon
på tvers av et computernettverk; informasjonskataloger
gjort tilgjengelig på et computernettverk innregistrert på
kompaktdisker, disketter, bånd eller andre
maskinlesbare media; onlinespill som involverer
kommunikasjon via et globalt datanettverk.
KL. 35: Administrasjon av adresser og domenenavn for
andre over et globalt datanettverk; annonsering og
markedsføring for andre via et globalt datanettverk;
oppstilling for andre av et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kundene på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene via
et globalt datanettverk, auksjonssalg og handel via et
globalt computernettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonstjenester, inkludert tilveiebringelse
av tilgang til et globalt datanettverk, til
samtaleromtjenester, online diskusjonsgrupper,
kringkasting og utsendelse av multimediainnhold via
elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse
av telekommunikasjonskontakter til et globalt
computernettverk; tilveiebringelse av flerbrukertilgang
til et globalt computernettverk; elektronisk post;
overføring av data og dokumenter ved hjelp av
computernettverk; tilveiebringelse av handletjenester
innenfor et vidt spekter av områder ved hjelp av et
globalt computernettverk; tilveiebringelse av online
fasiliteter for interaksjon i samtid med andre
computerbrukere ved hjelp av et globalt datanettverk;
tilveiebringelse av nyheter, værinformasjoner,
sportsinformasjoner, finansinformasjoner, løpende
begivenheter og andre emner av generell interesse ved
hjelp av et globalt computernettverk, online
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katalogtjenester for lokalisering av mennesker,
bedrifter, organisasjoner, telefonnumre, adresser og
elektroniske postadresser.
KL. 39: Reisereservasjoner.
KL. 41: Online klubbvirksomhet og -
foreningsvirksomhet med interesser sentrert innenfor et
vidt spekter av områder og emner.
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; tjenester vedrørende globale
computernettverk i form av å gi en søkemulighet via det
globale datanettverk; katalogtjenester via et globalt
datanettverk, portalvirksomhet via et globalt
datanettverk; navtjenester via et globalt datanettverk;
tilveiebringelse til tilgang av informasjonskataloger
gjort tilgjengelig på et computernettverk,
tilveiebringelse av informasjon innenfor et vidt spekter
av områder ved hjelp av et globalt computernettverk;
tilveiebringelse av søkemotorer for anskaffelse av data
på et globalt computernettverk; tilveiebringelse av
innholdsfortegnelser/kataloger gjort tilgjengelig på et
globalt computernettverk; tilveiebringelse av
computerbulletiner og meldingstavler som omfatter et
vidt spekter av områder ved hjelp av et globalt
computernettverk; tilveiebringelse av online kart og -
kjøreruter; utforming, kreering, vertstjenester og
vedlikehold av websteder for andre; online kalender- og
tidsplanleggingstjenester; tilveiebringelse av software
for computere innenfor et vidt spekter av områder, som
kan nedlastes fra et globalt computernettverk;
tilveiebringelse av audio, video og bilder innenfor et
vidt spekter av områder som kan nedlastes fra et globalt
computernettverk; losjireservasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210587 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009993 (220) Inn dato: 2000.08.23

(540)

GO.COM
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse
av kabel-, satellitt-, fjernsyns- og
radiokringkastingstjenester; interaktive
fjernsynstjenester; elektroniske postoverførings- og
meldetjenester via et globalt datanettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; on-line utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet.
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; web-stedstjenester; data on-
linetjenester nemlig tilveiebringelse av tilgang til
informasjonsregistre, databaseregistre og i audielt og
visuelt materiale som er tilgjengelig på globale
datanettverk, inkludert på Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210588 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200009994 (220) Inn dato: 2000.08.23

(540)

(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse
av kabel-, satellitt-, fjernsyns- og
radiokringkastingstjenester; interaktive
fjernsynstjenester; elektroniske postoverførings- og
meldetjenester via et globalt datanettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; on-line utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet.
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; web-stedstjenester; data on-
linetjenester nemlig tilveiebringelse av tilgang til
informasjonsregistre, databaseregistre og i audielt og
visuelt materiale som er tilgjengelig på globale
datanettverk, inkludert på Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210589 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200010440 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

BCOM3
(730) Innehaver: BCOM3 Group Inc, 35 W. Wacker
Drive, Chicago, IL 60601, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
konsulenttjenester i forretningssaker, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.14, 75/943616

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210590 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200011741 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

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

(730) Innehaver: Enghav AS, Vadbakken 1, 1592 Våler
I Østfold, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210591 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200012645 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Sundor Brands Inc, Cincinnati, OH,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataspill.
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 35: Detaljhandel av dataspill, spill og leketøy,
gymnastikk- og sportsartikler, mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige
drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, samt saft og andre
preparater til fremstilling av drikker; direktesalg av
dataspill, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler,
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, samt
saft og andre preparater til fremstilling av drikker;
direktesalg gjennom telekommunikasjonsmidler,
telefon, e-mail og gjennom et globalt datanettverk av
dataspill, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler,
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, samt
saft og andre preparater til fremstilling av drikker;
bestillingstjenester via telefon; bestillingstjenester via
telefaks; bestillingstjenester via e-mail;
bestillingstjenester via et globalt datanettverk; samling,
utvelgelse, oppsetting og publikasjon av varekataloger;
utarbeidelse av postordrekataloger; postordrereklame;
markedsføring, direktemarkedsføring; direktereklame;
reklame ved postordre,   ved butikkeksponering og ved
utstillinger; on-line reklame; on-line direktesalg av
dataspill, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler,
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, samt
saft og andre preparater til fremstilling av drikker;
salgsutstillinger; grossisttjenester.
KL. 41: Formidling av elektroniske spill gjennom et
globalt datanettverk; on-line spilletjenester.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.27, 1630185

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210592 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013042 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

(730) Innehaver: Mission Pharmacal Co, P.O. Box
786099, 10999 IH-10 West, San Antonio, TX 78278-
6099, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske tilsetningsstoffer også inneholdende
kalsium.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210593 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013064 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

(730) Innehaver: Hilton Hhonors Worldwide LLC,
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelldrift, heriblant med
muligheter for gjester til å tjene poeng som senere kan
benyttes til rabattert eller fri romleie, flybilletter,
billeie, turer, gaver og varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210594 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013159 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

(730) Innehaver: Criteria AS, Wdm. Thranesgt. 84,
0175 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bedriftsrådgivning; rekrutteringstjenester;
behovskartlegging i form av kartlegging og
spesifikasjon av hvilke typer konsulenttjenester,
vikartjenester, ressurspersoner og stillingskandidater
den enkelte kunde har behov for; karriereutvikling;
karriereomstilling.
KL. 42: Kompetanseformidling; formidling av
konsulenttjenester; «management for hire»-tjenester i
form av utleie av bedriftsrådgivere/konsulenter til
operative lederoppgaver for kortere eller lengre tid.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210595 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013321 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, tidsskrifter;
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: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210596 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013672 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

CELLPORT
(730) Innehaver: CellPort Systems Inc, 4888 Pearl East
Circle, Suite 300E, Boulder, CO 80301, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare for kontroll
og styring av informasjons- og dataoverføring gjennom
mobiltelefoner og radiotelefoner; datamaskinvare og
dataprogramvare som setter ulike
maskinvareinnretninger, nettverk og busser i stand til å
kommunisere med hverandre; kommunikasjonsutstyr for
grensesnittforbindelse mellom en
databehandlingskontroller, trådløse terminaler og
mobiltelefoner; maskinvare for fysisk mottak av
mobiltelefoner og apparater for elektrisk
kommunikasjon med mobiltelefoner og
mobiltelefonsystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210597 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013886 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Metal & Steel Supply AS,
Randabergveien 356, 4070 Randaberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Endestykker og endeflenser til rør; deler og
tilbehør til forannevnte varer.
KL. 42: Materialtesting; trykktesting; kvalitetskontroll;
ingeniørvirksomhet; faglige konsultasjoner; teknisk
konsulentvirksomhet; utleie av utstyr til materialtesting;
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210598 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013994 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

(730) Innehaver: Tele Danmark A/S, Nørregade 21,
DK-0900 København, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske publikasjoner, herunder aviser,
magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk
format eller distribuert on-line eller via
multimedienettverk.
KL. 16: Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter,
magasiner og bøker, fotografier.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
administrasjon, redigering og sortering av arkiver,
herunder datastyrte arkiver; systematisering, sortering
og redigering av informasjon, også ved hjelp av EDB;
informasjon vedrørende forretningsvirksomhet, utleie av
reklameplass; forretningsinformasjon vedrørende
elektroniske søkemaskiner til Internett og andre
multimedienettverk; formidling av avisabonnementer
for tredjemann.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om telekommunikasjon, nyhetsbyråer, radio- og
fjernsynsutsendelser, utsendelse av lyd, tekst og bilder
via datakommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210599 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200013995 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

STORTELE
(730) Innehaver: Tele Danmark A/S, Nørregade 21,
DK-0900 København, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske publikasjoner, herunder aviser,
magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk
format eller distribuert on-line eller via
multimedienettverk.
KL. 16: Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter,
magasiner og bøker, fotografier.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
administrasjon, redigering og sortering av arkiver,
herunder datastyrte arkiver; systematisering, sortering
og redigering av informasjon, også ved hjelp av EDB;
informasjon vedrørende forretningsvirksomhet, utleie av
reklameplass; forretningsinformasjon vedrørende
elektroniske søkemaskiner til Internett og andre
multimedienettverk; formidling av avisabonnementer
for tredjemann.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om telekommunikasjon, nyhetsbyråer, radio- og
fjernsynsutsendelser, utsendelse av lyd, tekst og bilder
via datakommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210600 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014079 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

LOMBARDI SOFTWARE
(730) Innehaver: Lombardi Software Inc, 4516 Seton
Center Parkway, Suite 250, Austin, TX 78759, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for økonomisk og
forretningsmessig ledelse; dataprogramvare for
virksomhetssystemintegrasjon.
KL. 42: Dataprogrammering og konsultasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210601 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014299 (220) Inn dato: 2000.11.21

(540)

(730) Innehaver: Padley & Venables Ltd, Callywhite
Lane, Dronfield, Sheffield S18 2XT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Forbruksverktøy til bruk for knusing, boring,
flytting, planering, nivellering, skraping, utgraving,
innsetting av forladninger, komprimering, utvinning og
boringsmaskiner for jord, mineraler og malm;
rambukker og verktøy for driving og uttrekking av peler
(rambukker).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210602 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014363 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

FAZET
(730) Innehaver: Telenor Forskning og Utvikling,
Postboks 83, 2027 Kjeller, 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, bilde, tekst og data; magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer.
KL. 35: Informasjonsbyråer; innsamling av informasjon
for bruk i databaser.
KL. 38: Tele-, data- og
mobilkommunikasjonsvirksomhet; informasjon om tele-
, data- og mobilkommunikasjon; dataassistert overføring
av lyd, bilde, tekst og data; elektronisk postoverføring;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; tele-, data- og
mobilkommunikasjonsvirksomhet i form av å tilby
tjenester på Internett; overvåkning av
informasjonskilder på Internett.
KL. 42: EDB-programmering; ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer; utleie av tilgangstid
ved bruk av database; faglige konsultasjoner (ikke om
forretninger), tekniske konsultasjoner,
ingeniørvirksomhet (ekspertise).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210603 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014794 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

NORDEA FÖRSÄKRING
(730) Innehaver: Nordea AB, S-105 72 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet:
FI, 2000.06.20, T200002118

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210604 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014930 (220) Inn dato: 2000.12.06

(540)

DECISIONPOINT
(730) Innehaver: Schlumberger Technology Corp,
Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tjenester i form av å fremskaffe tilgang til
olje- og gassundersøkelser og produksjonsdata,
informasjon, anvendelsesmåter og samarbeidsverktøy
via et distribuert datamaskinnettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.21, 76/074,772

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210605 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014950 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

ADITROL
(730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5,
CH-6004 Lucerne, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210606 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014951 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

RELERA
(730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5,
CH-6004 Lucerne, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210607 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014952 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: eNotarius AS, Loe Bruk, 3300
Hokksund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; administrasjon av dataarkiver,
innsamling av informasjon for bruk i databaser, utleie
av reklameplass, dokumentkopiering, elektronisk
lagring og gjenfinning av dokumenter og elektronisk
post.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
overføring av beskjeder og bilder med mere, elektronisk
postoverføring.
KL. 42: Datakonsulenttjenester, edb-programmering,
utleie av tilgangstid til databaser, utleie av software og
datamaskiner; kvalitetskontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210608 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014953 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

(730) Innehaver: Verance Corp, 6256 Greenwich
Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; media inneholdende
computer software for vannmerking av lyd og for
administrering og beskyttelse av innholdsrettigheter i
audio-, video- og multimediafiler; vitenskapelige,
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr
og datamaskiner; brannslukningsapparater.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.12, 76/068,061

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210609 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014955 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

(591) Merket er i farger

(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. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft, konsentrater og andre preparater til fremstilling av
drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210610 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014957 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

GOLDMAN SACHS US
RESEARCH SELECT

(730) Innehaver: Goldman Sachs & Co, 85 Broad
Street, New York, NY 10004, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

26

(111) Reg.nr.: 210611 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014958 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

US RESEARCH SELECT
(730) Innehaver: Goldman Sachs & Co, 85 Broad
Street, New York, NY 10004, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210612 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014962 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware for utførelse og tilrettelegging av
vanlige arbeidsflytfunksjoner
(databehandlingsfunksjoner) og
rasterbildebehandlingsfunksjoner (RIP) i digitale
bildefrembringelsesinnretninger brukt i
førtrykkindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210613 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200014963 (220) Inn dato: 2000.12.07

(540)

TRAVELMATE
(730) Innehaver: Acer Inc, 7, Hsin Ann Road, Hsin
Chu Science Based Industrial Park, Taiwan, CN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bærbare datamaskiner, herunder
reisedatamaskiner og bærbare PC’er;
datainngangsterminaler; mus for datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210614 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015374 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

FANDANGO
(730) Innehaver: Fandango Inc, 1520 2nd Street, Suite
2, Santa Monica, CA 90401, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Filmfremvisningsplan- og stedsinformasjon og
billett- og reserveringstjenester samt informasjon om
rekreasjonssteder og relaterte lister og oversikter til
bruk i et globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.13, 76/070,479

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210615 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015376 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fandango Inc, 1520 2nd Street, Suite
2, Santa Monica, CA 90401, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Filmfremvisningsplan- og stedsinformasjon og
billett- og reserveringstjenester samt informasjon om
rekreasjonssteder og relaterte lister og oversikter til
bruk i et globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.08, 76/125,054

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210616 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015436 (220) Inn dato: 2000.12.15

(540)

AGT
(730) Innehaver: Merrill Lynch & Co Inc, 17th Floor,
222 Broadway, New York, NY 10038, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester; finansielle tjenester,
nemlig tilbud om egenkapital og/eller gjeldssikring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210617 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015440 (220) Inn dato: 2000.12.15

(540)

ANDREW
(730) Innehaver: Andrew Corp, 10500 West 153rd
Street, Orland Park, IL 60462, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Antenner, mikrobølgeantenner;
fjernsynssendeantenner, jordstasjonsantenner, radomer,
festeanordninger og antennefester; koaksialkabler;
fiberoptiske kabler, elektriske koplingsstykker;
bølgeleder, kombinatornettverk; optiske fibre; optisk
kommunikasjonsutstyr; kobler;
radiokommunikasjonsutstyr som benytter
stråletransmisjonslinjer; polarisatorer og gyroskoper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210618 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015442 (220) Inn dato: 2000.12.15

(540)

(730) Innehaver: Ghazi Dhoot, 11 St. John’s Park, St.
John’s Wood, London NW8 6QP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap,
landbruk, hagebruk og skogbruk; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
stoffer, sammensetninger, preparater, substanser eller
andre kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier
ervervet fra modifiserte celler og/eller cellepopulasjon
og/eller ervervet fra preparerte celler og/eller
cellepopulasjon.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
stoffer, sammensetninger, preparater, substanser eller
andre kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier
ervervet fra modifiserte celler og/eller cellepopulasjon
og/eller ervervet fra preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer for bruk på eller
i forbindelse med menneskelige celler og/eller
dyreceller.
KL. 9: Vitenskapelige -, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon og/eller
for bruk i preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
vitenskapelige -, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i måling,
kontroll, analyse og opptak av modifiserte celler og/
eller cellepopulasjon, og/eller for bruk i måling,
kontroll, analyse og opptak av preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer til bruk på eller i
forbindelse med menneskelige celler og/eller dyreceller.
KL. 10: Apparater og instrumenter inklusive beholdere
eller utstyr for bruk i modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon, og/eller for preparering av celler og/
eller cellepopulasjon; apparater og instrumenter
inklusive beholdere eller utstyr for bruk til oppbevaring
og/eller lagring og/eller levering av modifiserte celler
og/eller cellepopulasjon, eller for bruk ved oppbevaring
og/eller lagring og/eller levering av preparerte celler og/
eller cellepopulasjon; alle forannevnte varer for bruk på
eller i forbindelse med menneskelige celler og/eller
dyreceller.

KL. 42: Medisinske undersøkelser; medisinske tjenester
i forbindelse med modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon og/eller for preparering av celler og/
eller cellepopulasjon; medisinske tjenester i forbindelse
med fordeling av modifiserte celler og/eller modifisert
cellepopulasjon og/eller preparerte celler og/eller
preparert cellepopulasjon; medisinsk rådgivning;
medisinske rådgivning i forbindelse med modifisering
av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller til
preparering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
fordeling av modifiserte celler og/eller modifisert
cellepopulasjon og/eller preparerte celler og/eller
preparert cellepopulasjon; alle forannevnte tjenester til
bruk på eller i forbindelse med menneskelige celler og/
eller dyreceller.

(300) Prioritet:
EM, 2000.06.16, 1711274

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210619 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015444 (220) Inn dato: 2000.12.15

(540)

(730) Innehaver: Ghazi Dhoot, 11 St. John’s Park, St.
John’s Wood, London NW8 6QP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap,
landbruk, hagebruk og skogbruk; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
stoffer, sammensetninger, preparater, substanser eller
andre kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier
ervervet fra modifiserte celler og/eller cellepopulasjon
og/eller ervervet fra preparerte celler og/eller
cellepopulasjon.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
stoffer, sammensetninger, preparater, substanser eller
andre kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier
ervervet fra modifiserte celler og/eller cellepopulasjon
og/eller ervervet fra preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer for bruk på eller
i forbindelse med menneskelige celler og/eller
dyreceller.
KL. 9: Vitenskapelige -, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon og/eller
for bruk i preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
vitenskapelige -, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i måling,
kontroll, analyse og opptak av modifiserte celler og/
eller cellepopulasjon, og/eller for bruk i måling,
kontroll, analyse og opptak av preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer til bruk på eller i
forbindelse med menneskelige celler og/eller dyreceller.
KL. 10: Apparater og instrumenter inklusive beholdere
eller utstyr for bruk i modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon, og/eller for preparering av celler og/
eller cellepopulasjon; apparater og instrumenter
inklusive beholdere eller utstyr for bruk til oppbevaring
og/eller lagring og/eller levering av modifiserte celler
og/eller cellepopulasjon, eller for bruk ved oppbevaring
og/eller lagring og/eller levering av preparerte celler og/
eller cellepopulasjon; alle forannevnte varer for bruk på
eller i forbindelse med menneskelige celler og/eller
dyreceller.
KL. 42: Medisinske undersøkelser; medisinske tjenester

i forbindelse med modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon og/eller for preparering av celler og/
eller cellepopulasjon; medisinske tjenester i forbindelse
med fordeling av modifiserte celler og/eller modifisert
cellepopulasjon og/eller preparerte celler og/eller
preparert cellepopulasjon; medisinsk rådgivning;
medisinske rådgivning i forbindelse med modifisering
av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller til
preparering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
fordeling av modifiserte celler og/eller modifisert
cellepopulasjon og/eller preparerte celler og/eller
preparert cellepopulasjon; alle forannevnte tjenester til
bruk på eller i forbindelse med menneskelige celler og/
eller dyreceller.

(300) Prioritet:
EM, 2000.06.16, 1711662

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210620 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015707 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

(730) Innehaver: Software Innovation ASA, Postboks
191, 1325 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
datamaskiner; databehandlingsutstyr og
dataprogrammer.
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; spillkort; trykktyper, klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; faglige og tekniske konsultasjoner;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av
datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse og
vedlikehold av dataprogrammer; konsulentbistand
vedrørende data.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210621 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015723 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

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

(730) Innehaver: Kvitfjell Alpinanlegg AS, 2634
Fåvang, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Sportslige aktiviteter; drift av skianlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210622 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015749 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Fjordkraft AS, Postboks 7050, 5020
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 36: Sponsorvirksomhet; finansiell
sponsorvirksomhet.
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 41: Sportslige aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210623 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200015869 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

(730) Innehaver: Quality People AS, Dronning Mauds
gt. 10, 0250 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; ledelsestjenester; vurdering
og testing av personale; utleie av arbeidskraft.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet (entrepriser), kantiner,
konsulentbistand ved oljeleting, konsulentvirksomhet
ved sikkerhetsspørsmål, konsultasjoner (faglige og
tekniske), konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner, kvalitetskontroll, personalutvelgelse,
yrkesveiledning, programmering for datamaskiner,
teknisk tegning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210624 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100024 (220) Inn dato: 2001.01.02

(540)

(730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs
Plass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for
landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål,
livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-,
bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater
for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,
datakommunikasjons- og elektroniske
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med
displayenhet, samtlige for behandling, registrering,
lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift
av data; apparater og instrumenter for overføring,
visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk
informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av
tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater
og instrumenter for sporing, identifisering og
lokalisering av befordringsmidler; apparater og
instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner
og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop
i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater
og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon;
bildefremvisningsapparater og -instrumenter;
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester;
registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske
bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og
minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av
data, stemme og taleinformasjon samt for video- og
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger,
sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner,
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terminaler, kabler for elektriske og optiske
signaloverføringer; apparater og instrumenter for
opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse,
sending, modifisering, kompresjon, radiosending av
data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og mobile
kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig
antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og
undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse
produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser,
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd;
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig
manualer, instruksjonsmateriell,
undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle
forannevnte varer rettet mot data- og
telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til
bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell;
klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare
opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for
emballering; plastmateriale for emballering av
pappkartonger og esker samt av papirposer, spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med
datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering;
databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering;
databasert registerhåndtering; databasert lagring og
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og
foretakrelaterte interaktive
databaseinformasjonstjenester, databasert lagring og
fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling,
systematisering og videreformidling av on-line
databasert informasjon; produksjon og publisering av
annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i
datamaskiner.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester,
betalingskort-, kontokort-, bankkort og -
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, on-
line informasjonstjenester vedrørende finans;
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette
avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer
(fast eiendom); forsikringskonsultasjoner.
KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon,
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr
innen området data-, telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og
reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og
vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk
utstyr samt målesystemutstyr.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbånd-
telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data-
og radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i
forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;
multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester
innbefattet databaserte teletjenester for
bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av
tele- og datastøttet data fra databaser til

brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse
(overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse
av meddelelser over elektroniske media; tjenester i
forbindelse med elektronisk post; sending og mottagelse
(overføring) av databaseinformasjon via telenettet;
utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer
og utstyr; telekommunikasjonsvirksomhet, samt on-line-
og kommunikasjonsvirksomhet via et globalt
datanettverk; telekomvirksomhet i form av å tilby
tjenester for bruk av datanett; sammenkoblingstjenester
på datanett; oppsamling og lagring av anrop i
sentralbord og tele- og datakommunikasjonsnett; drift
av datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet
og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med
datapakketransmisjonstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri
innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og
instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete
og trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og
data, samt lagrings- og søkesystem for tele- og
datasystem; underholdningsvirksomhet; produksjon av
radio-, televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og
bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-
line informasjonstjenester i forbindelse med
underholdning, elektroniske spill og
konkurransetjenester via internasjonale datanettverk;
sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling,
tekniske beregninger samt dataprogrammering;
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT);
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet;
teknisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser
for konstruksjon, drift og testing av programvare og
programmer; forskning vedrørende utvikling av
telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og
programvare; teknologiske tjenester relatert til
telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser;
leasing av dataprogramvare; teknisk forskning;
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

33

(111) Reg.nr.: 210625 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100039 (220) Inn dato: 2001.01.02

(540)

(730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs
Plass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for
landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål,
livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-,
bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater
for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,
datakommunikasjons- og elektroniske
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med
displayenhet, samtlige for behandling, registrering,
lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift
av data; apparater og instrumenter for overføring,
visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk
informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av
tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater
og instrumenter for sporing, identifisering og
lokalisering av befordringsmidler; apparater og
instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner
og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop
i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater
og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon;
bildefremvisningsapparater og -instrumenter;
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester;
registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske
bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og
minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av
data, stemme og taleinformasjon samt for video- og
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger,
sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner,

terminaler, kabler for elektriske og optiske
signaloverføringer; apparater og instrumenter for
opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse,
sending, modifisering, kompresjon, radiosending av
data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og mobile
kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig
antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og
undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse
produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser,
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd;
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig
manualer, instruksjonsmateriell,
undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle
forannevnte varer rettet mot data- og
telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til
bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell;
klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare
opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for
emballering; plastmateriale for emballering av
pappkartonger og esker samt av papirposer, spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med
datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering;
databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering;
databasert registerhåndtering; databasert lagring og
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og
foretakrelaterte interaktive
databaseinformasjonstjenester, databasert lagring og
fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling,
systematisering og videreformidling av on-line
databasert informasjon; produksjon og publisering av
annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i
datamaskiner.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester,
betalingskort-, kontokort-, bankkort og -
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, on-
line informasjonstjenester vedrørende finans;
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette
avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer
(fast eiendom); forsikringskonsultasjoner.
KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon,
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr
innen området data-, telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og
reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og
vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk
utstyr samt målesystemutstyr.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbånd-
telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data-
og radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i
forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;
multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester
innbefattet databaserte teletjenester for
bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av
tele- og datastøttet data fra databaser til
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brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse
(overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse
av meddelelser over elektroniske media; tjenester i
forbindelse med elektronisk post; sending og mottagelse
(overføring) av databaseinformasjon via telenettet;
utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer
og utstyr; telekommunikasjonsvirksomhet, samt on-line-
og kommunikasjonsvirksomhet via et globalt
datanettverk; telekomvirksomhet i form av å tilby
tjenester for bruk av datanett; sammenkoblingstjenester
på datanett; oppsamling og lagring av anrop i
sentralbord og tele- og datakommunikasjonsnett; drift
av datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet
og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med
datapakketransmisjonstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri
innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og
instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete
og trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og
data, samt lagrings- og søkesystem for tele- og
datasystem; underholdningsvirksomhet; produksjon av
radio-, televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og
bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-
line informasjonstjenester i forbindelse med
underholdning, elektroniske spill og
konkurransetjenester via internasjonale datanettverk;
sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling,
tekniske beregninger samt dataprogrammering;
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT);
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet;
teknisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser
for konstruksjon, drift og testing av programvare og
programmer; forskning vedrørende utvikling av
telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og
programvare; teknologiske tjenester relatert til
telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser;
leasing av dataprogramvare; teknisk forskning;
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210626 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100275 (220) Inn dato: 2001.01.03

(540)

(730) Innehaver: Eurotax Holding AG, CH-8807
Freienbach, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computersoftware, programmer og
informasjoner, alle innregistrert på databærere som er
datamaskinlesbare og til bruk i forbindelse med
bilbransjen og relaterte bransjer.
KL. 16: Trykksaker, bøker, tidsskrifter; bøker som
utkommer periodevis, kataloger, tabeller;
reparasjonsanvisninger; håndbøker for
computersoftware, alle forannevnte varer av europeisk
opprinnelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210627 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100308 (220) Inn dato: 2001.01.04

(540)

FORTERA
(730) Innehaver: The Goodyear Tire & Rubber Co,
1144 East Market Street, Akron, OH 44136-0001, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210628 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100312 (220) Inn dato: 2001.01.04

(540)

(730) Innehaver: NBDL Enterprises LLC, 100 Plaza
Drive, Secaucus, NJ 07094, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; underholdnings- og
undervisningsvirksomhet i form av pågående fjernsyns-
og radioprogrammer på basketballområdet og
gjengivelse av direktesendte basketballkamper og -
oppvisninger; produksjon og distribusjon av radio- og
fjernsynssendinger av basketballkamper,
basketballarrangementer og programmer på
basketballområdet; ledelse og arrangering av
basketballundervisning og trenerundervisning samt
basketball- og trenerklinikker og
basketballarrangementer; webområder som viser
fjernsynshøydepunkter, interaktive
fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer,
radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet;
webområder som viser informasjon, statistisk
informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball;
webområder som viser on-line dataspill, videospill,
interaktive videospill, action-ferdighetsspill, spill for
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn,
brettspill, kunnskapsspill og malebøker i form av
tegninger og bilder; informasjon på basketballområdet
via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210629 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100313 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

SOLAZ
(730) Innehaver: Osborne Y cia., SA, Puerto de Santa
Maria (Cadiz), ES

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

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

(300) Prioritet:
ES, 2000.12.15, 2.365.097

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210630 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100314 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

ATOMICA
(730) Innehaver: Atomica Corp, 60 E. Third Ave.,
Suite 210, San Mateo, CA 94401, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer til bruk i nettverk for leveranse
av online referanser og dynamisk informasjon.
KL. 42: Leveranse av online referanser og dynamisk
informasjon ved hjelp av et datanettverk;
datakonsultasjonsvirksomhet; datavirksomhet, nemlig
tilveiebringelse av databaser som inneholder generell
informasjon; tilveiebringelse av generell informasjon
ved hjelp av et globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.25, 76095,464/177

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210631 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100315 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

(730) Innehaver: Victor Guedes-Industria e Comercio
SA, Lisboa, PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Olivenolje; matolje og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210632 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100317 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

(730) Innehaver: Terje Knag, c/o Noralarm AS,
Bjergstadveien 1, 4006 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Alarminstrumenter og tyverialarmer, samt
brannvarslere.
KL. 42: Sikkerhet og vakttjenester slik som tjenester
innen beskyttelse mot tyveri, brann og andre skader.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210633 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100331 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

OMGEO
(730) Innehaver: Omgeo LLC, 55 Water Street, New
York, NY 10041-0099, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer software innen
handelsvirksomhet og -styring av verdipapirer.
KL. 36: Finansiell virksomhet; tilveiebringelse av
finansinformasjon, finansplanlegging, finansstyring og
finansledelse; investeringsvirksomhet;
finansundersøkelser og -evaluering; tilveiebringelse av
finansrapporter og -analyser; rådgivningstjenester og
konsultasjonstjenester vedrørende ovennevnte tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjon; datakommunikasjon;
elektronisk overføring av handelsinstruksjonsdata for
verdipapirer via arbeidsstasjon, Internett eller via
direkte lease-line forbindelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210634 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100357 (220) Inn dato: 2001.01.08

(540)

ARJO LOOP LOCK
(730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street,
Gloucester GL1 2SL, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, behandling og
transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater
for invalide; hjelpemidler for å stå og gå; fatler,
engangsfatler; festeanordninger og tilbehør til fatler;
deler og tilbehør til forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210635 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100639 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Rørlegger’n AS, Porsgrunnsvn. 304,
3736 Skien, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210636 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100640 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Frisør Krogdahl AS v/Fritz Krogdahl,
St. Olavsgt. 3, 7012 Trondheim, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210637 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100642 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Stenersen Frisør AS, Postboks 20,
9251 Tromsø, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210638 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100643 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Cicero Annonsebyrå AS v/Else
Asplem, 8002 Bodø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonsevirksomhet; formidling av annonser;
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i
databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210639 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100644 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Service Partner AS v/Bjørn Solhaug,
Postboks 4 Slåtthaug, 5851 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Rengjøring av bygninger (interiør og eksteriør).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210640 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100645 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Tankrenovasjon AS, 5563
Førdesfjorden, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Høytrykkspyling, vakuumblåsing og rengjøring
av  bygninger, rør og tanker.
KL. 40: Avfallsbehandling, herunder behandling av
spesialavfall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210641 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100650 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

COSMO KIDS
(730) Innehaver: Pippi KidCo AS, Lillelundvej 4, DK-
7400 Herning, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Smykker og ur.
KL. 18: Lærvarer og lærimitasjoner samt varer laget av
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 25: Bekledningsgjenstander, fottøy samt annet
hertilhørende tilbehør for barn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210642 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100654 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

DEN MAGISKE TRÅDEN
(730) Innehaver: Loctite Corp, 1001 Trout Brook
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Plast-, tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale, tetningsmasse.
KL. 22: Tau, reip, hyssing, ubearbeidet
tekstilfibermateriale, reip og hyssing laget av plast for
tetting av rør.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210643 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100660 (220) Inn dato: 2001.01.12

(540)

IMMU-SPRAY
(730) Innehaver: Schering-Plough Animal Health Corp,
Union, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Sprayutstyr for vaksinering av fjærkre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210644 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100679 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

(730) Innehaver: Forlaget Exodus og Konsulentforlaget
v/Jan Trygve Alvseike, Postboks 168, 4795 Birkeland,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; kosttilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210645 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100681 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

(730) Innehaver: Geir Are Jensen, Prinsens gt. 109,
8005 Bodø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Kulturelle aktiviteter herunder filosofiske
aktiviteter så som intervjuer, foredrag og opplesning
foran publikum.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210646 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100686 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

MOTORGUIDE
(730) Innehaver: Zebco Sports Deutschland GmbH,
6101 East Apache Street, Tulsa, OK 74115, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske fiskemotorer, elektriske fiskemotorer
med fjernkontroll og retningskontroller og deler dertil.
KL. 12: Elektriske utenbords fiskemotoroppheng og
deler dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210647 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100687 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

(730) Innehaver: Quiksilver International Pty Ltd,
Torquay, Vic, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, dufter, kosmetikk, eteriske oljer,
oljer, såper, hårkrem, solbeskyttelsespreparater,
solbruningspreparater, badegeléer, badeoljer,
badepudder, deodoranter, dusjgeléer, sjampoer,
rensekremer for ansiktet, ansiktspudder, hudsåper,
fuktighetskremer, kroppskremer, neglelakk,
leppepomader, blanke leppestifter (lip gloss),
leppestifter, ansiktssminke og øyesminke.
KL. 14: Ur, klokker (ur), deler, utstyr og tilbehør hertil,
klokkeremmer, bånd for armbåndsur, etuier for ur i form
av esker, esker (housings) for urmekanismer; smykker;
juveler; edle stener.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210648 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100689 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

KILFROST
(730) Innehaver: Kilfrost Ltd, Albion Works,
Haltwhistle, Northumberland NE49 0HJ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske preparater og stoffer for forhindring
og fjerning av is eller frost; frosthindrende preparater og
stoffer; avisningsvæsker.
KL. 4: Smøremidler for bruk til avisning og
isimpregnering; frosthindrende smøremidler og
frosthindrende fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210649 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200100915 (220) Inn dato: 2001.01.16

(540)

EPLEGÅRDEN
(730) Innehaver: Tor Erling Gransæther, Børsandveien
1, 3475 Sætre, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210650 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101101 (220) Inn dato: 2001.01.22

(540)

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

(730) Innehaver: Stillasgruppen AS, 4295 Vedavågen,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Stillaser av metall.
KL. 37: Utleie av stillaser og stillasoppsetting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210651 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101113 (220) Inn dato: 2001.01.22

(540)

(730) Innehaver: Kahlua AG, c/o KPMG Fides,
Rosslimattstrasse 37, CH-6002 Lucerne, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Organisering og ledelse av konsert-turer og
organisering av konkurranser for å vinne billetter til
turer; underholdning i form av livemusikk og/eller
innspilt musikk; tilveiebringelse av fasiliteter for
rekreasjonsaktiviteter.
KL. 42: Tilveiebringelse av husrom/losji i form av
feriesteder og organisering av konkurranser for å vinne
billetter og pakketurer til feriesteder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

42

(111) Reg.nr.: 210652 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101136 (220) Inn dato: 2001.01.23

(540)

JIMMY NEUTRON BOY
GENIUS

(730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lyd, video og dataopptak og
avspillingsapparater for opptak, overføring og avspilling
av lyd og/eller bilder; fornøyelsesapparater for spill for
bruk med en fjernsynsskjerm eller videomonitor;
datastyrte eller elektroniske fornøyelsesapparater; mynt-
eller polettstyrte elektriske eller elektroniske
fornøyelsesapparater; computer software; computerspill;
elektroniske spill; videospill; CD-ROM spill; audio
output spill; spillekassetter for bruk med elektroniske
spilleapparater; lyd og video opptak; kinematografiske
og fotografiske filmer; levende spillefilmer og
videobånd; solbriller/briller; lydopptak;
grammofonopptak; plater; disker, disketter; bånd;
kassetter; patroner, kort og andre bærere, alle med
lagrede eller til bruk for lagring av lydopptak,
videoopptak, databilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; grammofonplater og -
disker; spillekassetter for computer videospill og video
output spillemaskiner og instruksjonsmateriell solgt som
en enhet; computerspillekassetter;
computerspilleprogrammer; computerspillebånd;
minnebærere (memory carriers); interaktive
compaktdisker og CD-ROM; kofferter for kassetter og
CD’er; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 16: Papir; trykksaker; trykte publikasjoner;
periodiske publikasjoner; bøker; aviser; flygeblader;
blader; kataloger; håndbøker; bæreposer; papirposer;
hefter; brosjyrer; nyhetsblader; trykte programmer;
skrivesaker og papirvarer; materialer til bokbinding;
artikler til bruk for kunstnere (andre enn farger eller
lakk); pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell
(andre enn apparater); skrivesaker; penner; blyanter;
fettstifter; malerpensler; viskelær; linjaler;
blyantspissere; pennaler og blyantesker; blyantholdere;
postre; fotografier; fotoalbum; ringpermer; mapper;
kladdebøker, notatblokker; dagbøker; kalendere;
postkort; hilsningskort; tegninger (grafisk);
klistremerker; overføringer (dekalkomani); stensiler;
klistremerker til støtfangere; fint papir; presangkort;
etiketter; papiremballasje; papirlommetørklær; trykt
papir; innpakningspapir; skrivepapir; papp; pappartikler;
skriveunderlag; spillkort; selskapsdekorasjoner av papir;
papirservietter; tallerkener; trykte
computerprogrammer; papirbånd og -kort til bruk ved
databehandling; deler og tilbehør for alle forannevnte
varer.
KL. 25: Yttertøy; sportsklær; fritidsklær; inneklær;

badetøy; nattøy; fottøy og hodeplagg; T-skjorter; belter;
skjerf; jakker; dresser; bukser; skjørt; strømper;
strømpebukser; slips; hansker; gensere; kjoler, bluser;
skjorter; hatter; luer; støvler; sko; tøfler.
KL. 28: Elektroniske spill og underholdningsapparater
andre enn for bruk med fjernsynsmottakere;
videospillemaskiner; hjemmevideo spillemaskiner og
håndholdte videospillemaskiner, ingen til bruk med
fjernsynsmottakere; spill og leketøy; brettspill;
gymnastikk- og sportsartikler og -apparater; leker;
dukker; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet, nemlig tjenester i
forbindelse med radio, kabel og kringkasting;
kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer,
kringkasting av radioprogrammer, fjernsynsoverføring,
radiooverføring og radiodiffusjon; on-line
informasjonstjenester relatert til
kommunikasjonsvirksomhet, nemlig tjenester i
forbindelse med radio, kabel og kringkasting;
kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer,
kringkasting av radioprogrammer, fjernsynsoverføring,
radiooverføring og radiodiffusjon.
KL. 41: Underholdning, utdannelse og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og fjernsyn; film, musikk,
sport, video og annen teaterunderholdningsvirksomhet;
produksjon, klargjøring, presentasjon, distribusjon,
gruppering (syndication), nettoppbygging og utleie av
fjernsyns- og radioprogrammer og filmer, levende
filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av
sceneunderholdningsinnslag, fjernsynsinnslagprodukter;
tjenester relatert til spillefilmunderholdning, til
fjernsynsunderholdning og til sceneopptredener og -
show; tjenester relatert til produksjon av bøker,
magasiner og tidsskrifter; produksjon og utleie av
utdannelses- og instruksjonsmateriale; publisering;
organisering, produksjon og presentasjon av
begivenheter for utdannelses-, kultur- eller
underholdningsformål; organisering, produksjon og
presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill,
spørreleker, utstillinger, sportsstevner, show, veishow,
sceneopptredener, teaterforestillinger, konserter,
sceneforestillinger og begivenheter med
publikumdeltagelse; tilveiebringe og gjøre tilgjengelig
underholdning og utdannelse for adgang via
kommunikasjons- og datanettverk; tilveiebringe og
gjøre tilgjengelig flerbruker-informasjon og
anvendelsesprogrammeringstjenester og annen
informasjon av forskjellig art via et globalt
datanettverk; tjenester i forbindelse med on-line
informasjon relatert til elektroniske spilletjenester
tilveiebragt og gjort tilgjengelig ved hjelp av internett;
tilveiebringe og drive elektroniske konferanser,
diskusjonsgrupper og samtalerom; tilveiebringe og gjøre
tilgjengelig musikk (ikke nedlastbar) for internett;
moteinformasjon tilveiebragt og gjort tilgjengelig ved
hjelp av telekommunikasjon fra en computer database
eller via internett; tjenester i forbindelse med on-line
informasjon relatert til underholdning, sportslige og
kulturelle begivenheter, tilveiebragt og gjort tilgjengelig
on-line fra en computer database eller internett eller
tilveiebragt og gjort tilgjengelig på andre måter;
elektroniske spilletjenester tilveiebragt og gjort
tilgjengelig fra en computer database eller ved hjelp av
internett; tilveiebringe og gjøre tilgjengelig on-line
elektroniske publikasjoner; publikasjon av elektroniske
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bøker og journaler on-line; publikasjon av tekster i
elektronisk format eller på annen måte;
utstillingstjenester; tilveiebringe og gjøre tilgjengelig
on-line-tilgang til utstillinger og utstillingstjenester;
overføring av nyhetsprogrammer via internett;
arrangering og avholdelse av konferanser; tilveiebringe
og gjøre tilgjengelig informasjon relatert til alle
forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210653 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101144 (220) Inn dato: 2001.01.23

(540)

OMEGA SOLDIER
(730) Innehaver: The 3DO Co (“3DO”), 100 Cardinal
Way, Redwood City, CA 94061, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for å betjene interaktive spill
på multimedia innretninger, videospillmaskiner, PC’er,
og spill spilt via et globalt nettverk, bruksanvisninger
hertil solgt i samme enhet, bruksanvisninger i form av
registrerte dataprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210654 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101167 (220) Inn dato: 2001.01.24

(540)

UPROAR
(730) Innehaver: Uproar Inc, 240 West 35th Street,
New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataspill.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet nemlig fremskaffelse av on-
line dataspill, lotterier og konkurranser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210655 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101170 (220) Inn dato: 2001.01.24

(540)

ASTROPLAY
(730) Innehaver: Southwest Recreational Industries
Inc, P.O. Box 589, Leander, TX 78646, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27: Syntetiske torvsystemer bestående av flere lag
håndlaget gress av fibrer og filamenter samt
overflatebelegg av fibrer og filamenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210656 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101178 (220) Inn dato: 2001.01.24

(540)

INDOORAIR
(730) Innehaver: Wessel Innemiljø Indoorair v/daglig
leder, Sagstuvegen 25D, 1405 Langhus, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Periodisk kontroll av innemiljø i boliger,
kontorer, skoler, barnehager, sykehus og andre lokaler
til næringsvirksomhet; periodisk kontroll av
byggeprosesser i forhold til helse, miljø og sikkerhet,
samt innemiljø i ferdig byggverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210657 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101179 (220) Inn dato: 2001.01.25

(540)

GEOMET
(730) Innehaver: AB Ferroprodukter, Box 8882, S-402
72 Gøteborg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210658 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101180 (220) Inn dato: 2001.01.25

(540)

ABLETEC
(730) Innehaver: Abletec AS, Postboks 56, 1310
Bekkestua, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning;
ingeniørvirksomhet (ekspertise); faglige og tekniske
konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210659 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101181 (220) Inn dato: 2001.01.25

(540)

(730) Innehaver: Abletec AS, Postboks 56, 1310
Bekkestua, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning;
ingeniørvirksomhet (ekspertise); faglige og tekniske
konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210660 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101182 (220) Inn dato: 2001.01.25

(540)

(730) Innehaver: Abletec AS, Postboks 56, 1310
Bekkestua, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning;
ingeniørvirksomhet (ekspertise); faglige og tekniske
konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210661 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101191 (220) Inn dato: 2001.01.25

(540)

PEPOUY
(730) Innehaver: Robert Prizelius AS, Postboks 5051
Majorstua, 0301 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikkevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

 (111) Reg.nr.: 210662 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101301 (220) Inn dato: 2001.01.29

(540)

NOR-INT AS
(730) Innehaver: NOR-INT AS, Postboks 117, 1378
Nesbru, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210663 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101305 (220) Inn dato: 2001.01.29

(540)

LEGALIZ
(730) Innehaver: Legaliz AS/Jussnett AS, Waldemar
Thranesgt 77, 0175 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210664 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101453 (220) Inn dato: 2001.01.30

(540)

(730) Innehaver: Windcast Group AS, Postboks 626,
4665 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; generatorer, turbiner, møller og deler til
disse.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; herunder jern- og
metallstøping.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210665 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101486 (220) Inn dato: 2001.01.31

(540)

CONTROLL
(730) Innehaver: Maynor AS, Laksevågneset 18, 5161
Laksevåg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Penetrerende mur-/betongimpregnering; mur-/
betongtettemiddel; bindemidler til industrielle formål.
KL. 2: Rustbeskyttelse, korrosjonsbeskyttelse av
armeringsjern i mur/betong; treimpregneringsmiddel;
maling, fernisser og lakker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210666 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101563 (220) Inn dato: 2001.02.05

(540)

(730) Innehaver: Verity Inc, 894 Ross Drive,
Sunnyvale, CA 94089, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for å søke etter, klassifisere,
navigere, se på, gjenfinne og distribuere informasjon i
databaser og informasjon over datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.08, 76/106,774

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210667 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101569 (220) Inn dato: 2001.02.05

(540)

GARD
(730) Innehaver: Assuranceforeningen Gard - gjensidig
-, Kittelsbuktvn 31, 4836 Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, herunder sjøforsikring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210668 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101574 (220) Inn dato: 2001.02.05

(540)

(730) Innehaver: Bocata Foodfactory & Coffeebar AS
v/styrets formann, Stortingsgaten 22, 0473 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Petter Forsberg, Sandakerveien
20, 0473 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurantdrift, bardrift, servering av mat, servering av
drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210669 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101764 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

BATH & BODY WORKS
(730) Innehaver: Bathco Inc, 1105 North Market
Street, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210670 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101766 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

DROSETUX
(730) Innehaver: Laboratoires Dolisos, 45 Place Abel
Gance, F-92100 Boulogne, FR

(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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210671 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101767 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

(730) Innehaver: Renholdspartner AS, Børehaugen 5,
4006 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Rengjøring av bygninger inn- og utvendig.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210672 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101768 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

(730) Innehaver: Vikarhjelpen AS, Postboks 216, 3502
Hønefoss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Personellrekruttering; konsultasjoner i
personalspørsmål; kontortjenester; konsulentbistand i
forretningssaker; sekretærtjenester; arbeidsformidling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210673 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101769 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

HAVILA
(730) Innehaver: Havila AS, Postboks 215, 6099
Fosnavåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet og kapitalinvesteringer;
forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Sjøtransport.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210674 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101770 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

(730) Innehaver: Havila AS, Postboks 215, 6099
Fosnavåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet og kapitalinvesteringer;
forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Sjøtransport.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210675 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101881 (220) Inn dato: 2001.02.09

(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. 1: Kjemikalier brukt ved preparering av
gjenbrukbare trykkplater.
KL. 2: Trykkfarge.
KL. 7: Fleksible substrater brukt for gjenbrukbare
trykkplater.
KL. 9: Magnetiske og optiske diskettstasjoner; hus og
bakstykker for digitale kameraer; apparater for
sprøyting, tørking, avbildning, behandling og sletting av
gjenbrukbare trykkplater; oljemontasjestasjoner for
billedskannere.
KL. 16: Trykk- og kopieringspapir.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.07, 76/125,301

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210676 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101885 (220) Inn dato: 2001.02.09

(540)

SHOCK RESIST
(730) Innehaver: L’Oreal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske
gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål;
toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk,
nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet,
kroppen og hendene; solbeskyttende midler og
solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo;
kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og
pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og
håravfargingsmidler; permanentpreparater for
ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for
personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210677 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101886 (220) Inn dato: 2001.02.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Torrevieja Sol Hus SL, Avda. de la
Libertad 2-1 B, 02180 Torrevieja, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forretninger med fast eiendom, taksering,
finansiering, bestyrelse og rådgivning vedrørende fast
eiendom.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210678 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101887 (220) Inn dato: 2001.02.09

(540)

(730) Innehaver: VisiWorld AS, Postboks 8120, 4068
Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer; dataprogrammer i form av
databanker (data warehousing).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; dataprosessering; analyse av kostnadspriser;
rasjonaliseringsekspertise; administrasjon av
datasystemer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning;
dataprogrammering; utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer; tjenester vedrørende
dataprogrammer i form av databanker (data
warehousing); utleie av tilgangstid til databaser,
herunder for datahåndtering; utleie av software;
tjenester ved utvekslinger av korrespondanse;
industridesign; ingeniørvirksomhet; tekniske
konsultasjoner; kvalitetskontroll; kontroll- og
overvåkingstjenester; lisensiering av immateriell
eiendomsrett; plantegning i forbindelse med bygging;
prosjektstudier; teknisk tegning; konsulentbistand ved
oljeleting; kontroll av oljebrønner; analysetjenester for
utnyttelse av oljeforekomster; oljeleting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210679 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101888 (220) Inn dato: 2001.02.09

(540)

(730) Innehaver: VisiWorld AS, Postboks 8120, 4068
Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer; dataprogrammer i form av
databanker (data warehousing).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; dataprosessering; analyse av kostnadspriser;
rasjonaliseringsekspertise; administrasjon av
datasystemer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning;
dataprogrammering; EDB-programmering; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; tjenester
vedrørende dataprogrammer i form av databanker (data
warehousing); utleie av tilgangstid til databaser,
herunder for datahåndtering; utleie av software;
tjenester ved utvekslinger av korrespondanse;
industridesign; ingeniørvirksomhet; tekniske
konsultasjoner; kvalitetskontroll; kontroll- og
overvåkingstjenester; lisensiering av immateriell
eiendomsrett; plantegning i forbindelse med bygging;
prosjektstudier; teknisk tegning; konsulentbistand ved
oljeleting; kontroll av oljebrønner; analysetjenester for
utnyttelse av oljeforekomster; oljeleting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210680 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101959 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

GLYFOCARD
(730) Innehaver: Monsanto Co, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, MO 63167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Landbrukskjemikalier, nemlig overflateaktive
stoffer og gjødningsmidler.
KL. 5: Ugressdrepende midler og preparater til
utryddelse av skadedyr; pesticider og herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210681 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101960 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; datamaskiner; PC-er; ytre
enheter; dataprogrammer; skrivere til bruk med
datamaskiner; stasjonsenheter for datamaskiner; deler
og tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

52

(111) Reg.nr.: 210682 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101961 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: Dynamic Precision, Glabakkveien 12,
2007 Kjeller, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210683 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101962 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: New Port AS, Inndalsvn. 28, 5063
Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210684 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101988 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

LYKKE-KRYSS
(730) Innehaver: Bonnier Tidsskrifter AB, S-10544
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare publikasjoner.
KL. 16: Tidsskrifter og trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210685 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101992 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bonnier Tidsskrifter AB, S-10544
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare publikasjoner.
KL. 16: Tidsskrifter og trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210686 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101993 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bonnier Tidsskrifter AB, S-10544
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare publikasjoner.
KL. 16: Tidsskrifter og trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210687 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101994 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bonnier Tidsskrifter AB, S-10544
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare publikasjoner.
KL. 16: Tidsskrifter og trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210688 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101995 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bonnier Tidsskrifter AB, S-10544
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare publikasjoner.
KL. 16: Tidsskrifter og trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210689 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101998 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

CENTREBET
(730) Innehaver: Centrebet Pty Ltd, Level 1,
Yeperenye Centre, 34 Hartley Street, Alice Springs, NT
0870, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Bookmakervirksomhet, tjenester vedrørende
sport og hesteveddeløp.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210690 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102000 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

FLUKE NETWORKS
(730) Innehaver: Fluke Corp, Everett, WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske og optiske apparater og utstyr
inkludert elektriske og optiske nettverkstestere for
testing av premissmarkeder og
telekommunikasjonsnettverk; testere for lokale nettverk
(LAN), regionale nettverk (WAN) og for fiberoptiske
nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210691 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102002 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

AEROSMITH
(730) Innehaver: Svengali Merchandising Inc, c/o
Burton Goldstein & Co, 156 West 56th Street, New
York, NY 10019, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210692 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102018 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

MODRES
(730) Innehaver: Pevatec AS, c/o Vatne Hansen-
Tangen AS, Postboks 9113, 4696 Kristiansand S, NO

(740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; pumper; motorer
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper.
KL. 39: Transportvirksomhet, lasting og lossing av
gods.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210693 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102019 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

WELLHEART
(730) Innehaver: Pevatec AS, c/o Vatne Hansen-
Tangen AS, Postboks 9113, 4696 Kristiansand S, NO

(740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; pumper; motorer
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210694 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102071 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Optimas Organisasjonspsykologene
AS, Sandbrogt. 3, 5003 Bergen, 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;
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse samt i
personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; psykologtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

57

(111) Reg.nr.: 210695 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102072 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Optimas Organisasjonspsykologene
AS, Sandbrogt. 3, 5003 Bergen, 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;
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse samt i
personalspørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; psykologtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210696 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102073 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

(730) Innehaver: Ilve SpA, Via Antoniana, 100, I-
35011 Campodarsego, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Elektriske - eller gasskokingsinnretninger,
gass- eller elektriske komfyrer, komfyrer, gass- eller
elektriske innebygde komfyrer, innebygde
komfyrtopper, ikke gass eller elektriske, hetter, vasker,
kjøleskap, industrielle komfyrapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210697 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102329 (220) Inn dato: 2001.02.19

(540)

(730) Innehaver: Synnøve Ask, Helmer Lundgreensgt
2, 7012 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Gunnar Krogstad, Postboks 251,
7401 Trondheim

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210698 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102359 (220) Inn dato: 2001.02.20

(540)

(730) Innehaver: Trolltech AS, Waldemar Thranes gt.
98 B, 0175 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utvikling av computer software produkter og
profesjonelle konsultasjonstjenester innen informasjons-
og kommunikasjonsteknologisektorene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210699 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102360 (220) Inn dato: 2001.02.20

(540)

TROLLTECH
(730) Innehaver: Trolltech AS, Waldemar Thranes gt.
98 B, 0175 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utvikling av computer software produkter og
profesjonelle konsultasjonstjenester innen informasjons-
og kommunikasjonsteknologisektorene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210700 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102361 (220) Inn dato: 2001.02.20

(540)

HP WIRE
(730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover
Street, Palo Alto, CA 94304-0890, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; computerperiferiutstyr; computer
software; computer middleware.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.29, 78/023,541

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210701 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102392 (220) Inn dato: 2001.02.21

(540)

(730) Innehaver: Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, DK-
3390 Hundested, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Naturlegemidler, vitamin- og mineralpreparater
og kosttilskudd for barn, næringsmidler for spedbarn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210702 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102394 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210703 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102395 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210704 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102396 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210705 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102397 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210706 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102398 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210707 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102399 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210708 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102400 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210709 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102401 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210710 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102402 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210711 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102403 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter,
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210712 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102697 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler,
varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre
arbeidskjøretøyer, samt deres konstruksjonsdeler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210713 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102699 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

SOBRIUS
(730) Innehaver: Bjørn Tore Langeland, Holgerslystvei
25, 0280 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdig drikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210714 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102741 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

CONWELL
(730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Box
1421, S-111 84 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og -pastaer.

(111) Reg.nr.: 210715 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102801 (220) Inn dato: 2001.03.01

(540)

ZELERATE
(730) Innehaver: Zelerate Inc, San Mateo, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogramvarer;
datamaskinprogramvarer for elektronisk handel i form
av hjelpemiddel til detaljsalg for tredjemenn via et
direktekoblet datanettverk, hjelpemiddel til forretning-
til-forretnings-transaksjoner, til styring av
innholdsbeskrivende handelsvarer, sporing av inventar,
til styring av forsendelse og bestilling av varer, til
integrering av databaser, for tilveiebringelse av
statistisk sporingsinformasjon vedrørende
nettsidebrukere og korresponderende dokumentasjon
distribuert dermed.
KL. 42: Tilveiebringelse av datamaskinprogramvare til
tredjemenn via globalt - og datanettverk;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende
informasjonsteknologi, telekommunikasjon, trådløs
kommunikasjon og datamaskinnettverk;
produktutviklingstjenester for tredjemenn vedrørende
elektronisk handel og programvare for elektronisk
handel; konsultasjonsvirksomhet vedrørende elektronisk
handel og vedrørende datamaskinprogramvare benyttet
til elektronisk handel.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.01, 76/121,340
US, 2001.03.01, 76/121,336

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210716 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103016 (220) Inn dato: 2001.03.05

(540)

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

(730) Innehaver: Dan Lindkjølen, Tollumløkka 14 A,
3611 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210717 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103017 (220) Inn dato: 2001.03.05

(540)

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

(730) Innehaver: Dan Lindkjølen, Tollumløkka 14 A,
3611 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210718 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103022 (220) Inn dato: 2001.03.05

(540)

COVERME
(730) Innehaver: Salgspartner AS, Torvet 1a, 3210
Sandefjord, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210719 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103048 (220) Inn dato: 2001.03.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: AS EFI, Postboks 600 Sentrum, 0106
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Kosttilskudd for mennesker og dyr inneholdende
omega-3-fettsyrer og/eller fiskeoljeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210720 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103082 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

REDWOOD CREEK
(730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130,
Modesto, CA 95354, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210721 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103086 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

NHK
(730) Innehaver: Norsk HeisKontroll (NHK), Postboks
99 Blindern, 0314 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk testing og analyse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210722 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103088 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

LIBEREM
(730) Innehaver: TietoEnator OYj, Kutojantie 10, SF-
02630 Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer og
datamaskinprogramvare.
KL. 41: Opplæring relatert til datamaskinprogrammer.
KL. 42: Design, prosjektledelse og installasjon relatert
til datamaskinprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210723 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103092 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

HEIAN
(730) Innehaver: Heian Corp, Shizuoka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for bearbeiding av tre og deres
tilbehør, herunder slipemaskiner, sinkemaskiner,
høvelmaskiner, dreiebenker (maskinverktøy),
fresemaskiner, boremaskiner, båndløvsag, hardmetall
skjæreverktøy, diamantverktøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210724 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103093 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

(730) Innehaver: Heian Corp, Shizuoka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for bearbeiding av tre og deres
tilbehør, herunder slipemaskiner, sinkemaskiner,
høvelmaskiner, dreiebenker (maskinverktøy),
fresemaskiner, boremaskiner, båndløvsag, hardmetall
skjæreverktøy, diamantverktøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210725 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103385 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

(730) Innehaver: Reiselivsutvikling AS, 5020 Bergen,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller
industribedrifter; konsultasjon for bedrifts- og
forretningsledelse; bistand til bedriftsledelse;
konsultasjoner om bedriftsledelse; bedriftsledelse av
hoteller; bistand ved forretningsledelse;
forretningsevaluering; konsulentbistand i
forretningssaker; markedsstudier;
markedsundersøkelser; rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse; rådgivningstjeneste for
forretningsledelse.
KL. 41: Fornøyelsesparker; drift av fritidsanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210726 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103386 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

TUSENHJEM
(730) Innehaver: SeeSam AS, Dronningensgt. 6, 0152
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Føyen & Co
ANS v/Herman Valen, Postboks 6641 St Olavs Plass,
0129 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av
annonser; annonseutforming og reklametjenester;
salgsfremmende tjenester for andre i form av megling
av varer og tjenester.
KL. 36: Megling og formidling av boliger,
fritidseiendommer og næringseiendommer; formidling
av finansielle tjenester; finansielle tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
tekstmeldingstjenester; dataassistert overføring av
beskjeder, bilder og lyd; radiosendinger;
fjernsynssendinger, herunder via kabel.
KL. 42: Juridiske tjenester; formidling av juridiske
tjenester; EDB-programmering;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
EDB-programmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210727 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103387 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

(730) Innehaver: SeeSam AS, Dronningensgt. 6, 0152
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Føyen & Co
ANS v/Herman Valen, Postboks 6641 St Olavs Plass,
0129 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av
annonser; annonseutforming og reklametjenester;
salgsfremmende tjenester for andre i form av megling
av varer og tjenester.
KL. 36: Megling og formidling av boliger,
fritidseiendommer og næringseiendommer; formidling
av finansielle tjenester; finansielle tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
tekstmeldingstjenester; dataassistert overføring av
beskjeder, bilder og lyd; radiosendinger;
fjernsynssendinger, herunder via kabel.
KL. 42: Juridiske tjenester; formidling av juridiske
tjenester; EDB-programmering;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
EDB-programmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210728 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103389 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

NTH POWER
(730) Innehaver: NTH Power Technologies Inc, 50
California Street, Suite 840, San Francisco, CA 94111,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Investeringstjenester; tjenester relatert til
investering av risikokapital.

(300) Prioritet:
US, 2000.12.07, 76/177,317

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210729 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103461 (220) Inn dato: 2001.03.15

(540)

3D HALO CROWN
(730) Innehaver: DePuy Inc, Warsaw, IN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Innretninger for ekstern cervikal traksjon og
stabilisering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210730 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103462 (220) Inn dato: 2001.03.15

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av kunstige
hofteimplantater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210731 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103463 (220) Inn dato: 2001.03.15

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210732 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103730 (220) Inn dato: 2001.03.16

(540)

(730) Innehaver: Pelican AS, Kirkeveien 59d, 1323
Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Petroleum; petroleumsprodukter; naturgass.
KL. 42: Utvinningstjenester for olje og gass; oljeleting;
utvinningstjenester for oljefelt; ingeniør- og
forskningstjenester; planleggingstjenester vedrørende
bygging av oljeplattformer; testing av oljebrønner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210733 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103731 (220) Inn dato: 2001.03.16

(540)

PELICAN
(730) Innehaver: Pelican AS, Kirkeveien 59d, 1323
Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Petroleum; petroleumsprodukter; naturgass.
KL. 42: Utvinningstjenester for olje og gass; oljeleting;
utvinningstjenester for oljefelt; ingeniør- og
forskningstjenester; planleggingstjenester vedrørende
bygging av oljeplattformer; testing av oljebrønner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210734 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103758 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

(730) Innehaver: Reno-Vest IKS, Postboks 278, 8401
Sortland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport og lagring av avfall.
KL. 40: Avfallsbehandling.
KL. 42: Miljøvernrådgivning; sortering av
resirkulerbart materiale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210735 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103817 (220) Inn dato: 2001.03.21

(540)

(730) Innehaver: Yggeseth AS, Nedre Rommen 7b,
0488 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, kjøttvarer og vilt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210736 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103818 (220) Inn dato: 2001.03.21

(540)

YGGESETH
(730) Innehaver: Yggeseth AS, Nedre Rommen 7b,
0488 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, kjøttvarer og vilt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210737 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103865 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

ZECK-SI-OH
(730) Innehaver: Sumitomo Rubber Industries Ltd, 6-9,
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-
ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Golfballer og golfkøller og -puttere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210738 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103868 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

(730) Innehaver: Wilson Learning Worldwide Inc, 8-1
Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilveiebringelse av klasseundervisning, seminarer og
arbeidsseminarer innen handel, kontor og
forretningsvirksomhet for voksne over Internett.

(300) Prioritet:
US, 2000.11.14, 76/165,041

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210739 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103873 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

HIFA
(730) Innehaver: Hillesvåg Ullvarefabrikk AS, 5915
Hjelmås, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Materiale til polstring; ubearbeidet
tekstilfibermateriale; ull (ubearbeidet eller bearbeidet);
kardet og kjemmet ull; ullflokk; vatt for stopping eller
polstring.
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål; spunnet ull.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210740 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200103892 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

ST. JEAN
(730) Innehaver: Beringer Blass Wine Estates Co, 610
Airpark Road, Napa, CA 94558, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210741 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104108 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

(730) Innehaver: Norilco Norsk Forening for Stomi- og
Reservoaropererte, Postboks 5327, Majorstua, 0304
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialene,
trykksaker, skrivesaker, papirvarer, instruksjons- og
undervisningsmateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.10.22. - nr 43

70

(111) Reg.nr.: 210742 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104110 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

ALACRIS
(730) Innehaver: Alacris Inc, 1400-45 O’Connor Street,
Ottawa, ON K1P 1A4, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare; dataprogramvare for drift av
datastyrt maskinvare- og programvaresikkerhet,
datastyrte registre og digitale sertifikater for
programvareanvendelser (computerized directories and
digital sertificate aware computer software
applications).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210743 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104112 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske apparater, nemlig innretninger for
administrasjon av kontrastmedia.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210744 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104113 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

BIORIGINAL
(730) Innehaver: Bioriginal Food & Science Corp, 102
Melville Street, Saskatoon, SK 57J OR1, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Eteriske oljer for bruk innen produksjon av
ernærings- og kosttilskudd, farmasøytika og
drikkevarer.
KL. 5: Urtetilskudd og ernærings- og kosttilskudd
bestående av spiselige oljer, urter eller malt, eller
kombinasjoner herav.
KL. 32: Malt og maltekstrakter for bruk i produksjon av
drikkevarer.

(300) Prioritet:
CA, 2000.10.31, 2,399,012

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210745 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104115 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

(730) Innehaver: H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI
48103, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorsykler, motorsykkelmotorer samt deler
og komponenter derfor, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 18: Salmakervarer, punger, lommebøker,
ryggsekker, skipssekker, salvesker for motorsykler,
nøkkelringer og nøkkelholdere av lær, garderobeposer
for klær (for reiseformål), nøkkeletuier, kofferter,
bærevesker, dokumentmapper, stresskofferter, omslag
for sjekkhefter, bagasje, reisevesker; lærholdere for
drikkebeholdere; håndvesker, hoftevesker, tursekker,
ransler, ryggsekker (meiser), paraplyer og parasoller,
vadsekker, store kofferter, tasker og notisblokkholdere
av lær.
KL. 25: Ytterklær, gensere, bukseseler, skjerf, tørklær,
jakker, frakker, vester, hansker, jeans, skinnbukser,
skjorter, shorts, luer, hatter, hodeplagg, strikkeluer,
regnhatter, belter, håndleddsbånd, kjeledresser,
trikotasjevarer, ermløse topper, slips, nattkjoler,
nattskjorter, pyjamaser, bukser, regntøy, regnfrakker,
treningsgensere, treningsbukser, topper med
skulderstropper, t-skjorter, undertøy, dresser og drakter,
hodebånd, leggvarmere, forklær, votter, dameundertøy,
klær av lær, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, nemlig
sko og støvler, deler av fottøy, nemlig støveltupper,
såler, hælbeskyttere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210746 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104116 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

HARLEY
(730) Innehaver: H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI
48103, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorsykler, motorsykkelmotorer samt deler
og komponenter derfor, ikke opptatt i andre klasser.
KL. 25: Ytterklær, gensere, bukseseler, skjerf, tørklær,
jakker, frakker, vester, hansker, jeans, skinnbukser,
skjorter, shorts, luer, hatter, hodeplagg, strikkeluer,
regnhatter, belter, håndleddsbånd, kjeledresser,
trikotasjevarer, ermløse topper, slips, nattkjoler,
nattskjorter, pyjamaser, bukser, regntøy, regnfrakker,
treningsgensere, treningsbukser, topper med
skulderstropper, t-skjorter, undertøy, dresser og drakter,
hodebånd, leggvarmere, forklær, votter, dameundertøy,
klær av lær, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, nemlig
sko og støvler, deler av fottøy, nemlig støveltupper,
såler, hælbeskyttere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210747 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104118 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

AIRLOCK
(730) Innehaver: Marchon Eyewear, Inc, Melville, NY,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, solbriller, brilleinnfatninger og
brilleetuier.

(300) Prioritet:
US, 2001.03.13, 76/224,081

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210748 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104119 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

LOCKSOLID
(730) Innehaver: WatchGuard Technologies Inc,
Seattle, WA 98104, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Internet sikkerhets software og
brukerdokumentasjon derfor solgt som en enhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.28, 76/137,025

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210749 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104123 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

DORCHESTER
(730) Innehaver: Gallaher Ltd, Surrey, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet;
substanser for røking solgt separat eller blandet med
tobakk, ikke for medisinsk eller behandlingsformål;
snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettbokser,
sigaretthylser og fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210750 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104187 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, i form av arbeidsvogner, lastebiler,
varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre
arbeidskjøretøyer, samt deres konstruksjonsdeler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210751 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104365 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

(730) Innehaver: Øien & Indergaard AS, Erling
Skakkesgt. 2a, 7013 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet; dokument- og
fotokopiering.
KL. 42: Faglige konsultasjoner; grafisk design og
formgiving; trykkerivirksomhet; utleie av tilgangstid til
databaser via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210752 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104366 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

(730) Innehaver: Backsell & Elfving AB, Krokvägen
10, S-131 41 Nacka, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy (ikke opptatt i andre klasser).

(300) Prioritet:
SE, 2000.11.20, 00-08849

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210753 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104373 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datahardware, nemlig nettverksakseleratorer.

(300) Prioritet:
DE, 2000.10.10, 300 75 006.4/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210754 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104374 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

(730) Innehaver: Brødfakta, Essendrops gt. 6, 0368
Oslo, NO og Opplysningskontoret for frukt og
grønnsaker, Postboks 187 Økern, 0510 Oslo, NO og
Tine Norske Meierier BA, Postboks 9051 Grønland,
0133 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet;
undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210755 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104375 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

TWINLOOK
(730) Innehaver: Mercury Interactive Corp, 1325
Borregas Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software for overvåkning, analyse,
testing, evaluering, interaksjon med og
belastningsprøving av nettverk basert på applikasjoner,
nettsteder og andre klientserversystemer og
innholdsdistribusjonssteder; computer software for
rapportering av ytelsen for nettverksbaserte systemer,
herunder nettsteder og andre nettverksbaserte
flerbrukersystemer; computer software for varsling av
nettstedoperatører og andre systemoperatører om
ytelses- eller driftsproblemer; computer software for
overvåkning av bruken av, og for oppsporing og
rapportering av kilder til ytelses- eller driftsproblemer
innen nettsteder eller andre nettverksbaserte
flerbrukersystemer.
KL. 42: Datatjenester for overvåkning, analyse, testing,
evaluering, interaksjon med og belastningsprøving av
nettverksbaserte applikasjoner, nettsteder og andre
klientserversystemer og innholdsdistribusjonssteder;
datatjenester for rapportering av ytelsen av
nettverksbaserte systemer, herunder nettsteder og andre
nettverksbaserte flerbrukersystemer; datatjenester for
varsling av nettstedoperatører og andre
systemoperatører om ytelses- eller driftsproblemer,
datatjenester for overvåkning av bruken av, og for
oppsporing og rapportering av kilder til ytelses- eller
driftsproblemer innen nettsteder eller andre
nettverksbaserte flerbrukersystemer.

(300) Prioritet:
US, 2001.01.29, 76/201388

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210756 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104376 (220) Inn dato: 2001.03.30

(540)

(730) Innehaver: B-Young A/S, Vejlevej 162, DK-6000
Kolding, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Bekledning til kvinner og piker; fottøy og
hodeplagg til kvinner og piker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210757 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104760 (220) Inn dato: 2001.04.10

(540)

(730) Innehaver: Taiyo Yuden Co Ltd, 16-20 Ueno 6-
chome, Taito-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Informasjon om kommersielt salg av varer og
tjenester via et globalt datamaskinnettverk; annonse- og
reklamevirksomhet via et globalt datamaskinnettverk;
salgsfremmende tjenester for andre over et globalt
datamaskinnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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(111) Reg.nr.: 210758 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104761 (220) Inn dato: 2001.04.10

(540)

(730) Innehaver: Taiyo Yuden Co Ltd, 16-20 Ueno 6-
chome, Taito-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Informasjon om kommersielt salg av varer og
tjenester via et globalt datamaskinnettverk; annonse- og
reklamevirksomhet via et globalt datamaskinnettverk;
salgsfremmende tjenester for andre over et globalt
datamaskinnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22

(111) Reg.nr.: 210759 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200104763 (220) Inn dato: 2001.04.10

(540)

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway Law Dept, Building 2-2E, Deerfield, IL 60015-
4633, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
bedøvelsespreparater; anestetiske midler; innåndende
bedøvelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.10.22
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Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov § 21
(dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før 01.04.96)

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23

(111) Reg.nr.: 210760 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 19931252 (220) Inn dato: 1993.03.16

(540)

P3 - FOOD
(730) Innehaver: Henkel Hygiene AS, Stålverksvn. 1,
0605 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Høytrykk-kompressorer; pumper (maskiner),
pumper (maskin- eller motordeler), doseringspumper,
smørepumper, smørekasser (maskindeler); regulatorer
(maskindeler), trykk- og væskeregulatorer
(maskindeler); styreinnretninger for maskiner og
motorer, disse varer kun til anvendelse innenfor
næringsmiddel-, medisinal- og kosmetikkindustrien.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll og overvåkning;
databehandlingsapparater og -innretninger, disse varer
kun til anvendelse innenfor næringsmiddel-, medisinal-
og kosmetikkindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 22.10.01
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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.: R426312
(151) Int. reg. dato: 1996.09.30
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.13

(540)

SIRONA
(730) Innehaver: Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, D-64625 Bensheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric and pneumatic motors for dental
utensils.
KL. 10:  Electromedical and electrodental appliances
and instruments, components of the aforementioned
apparatus and instruments, utensils for dentists, with
motors.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: R451250
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.08

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Driving mechanism for elevators.
KL. 9:  Control for elevators.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: R452220
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.31

(540)

(730) Innehaver: CEAG Sicherheitstechnik GmbH,
Senator-Schwartz-Ring 26, D-59494 Soest, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Measuring, signaling, checking (inspection),
optical, electrical engineering and/or electronic
apparatus, instruments and implements (included in
class 9), especially distribution, controlling and
regulating apparatus, transformers, converters, electric
power supply apparatus, voltage regulators, ionization
apparatus, batteries and accumulator batteries, single,
multiple or floor chargers, distribution cabinets,
connection and distribution boxes, as well as installation
equipment (included in class 9), electric cables and
conduits, electric cable drums.
KL. 11:  Lamps and lighting fixtures, especially
lighting fixtures protected from gas outbreaks and
explosions, as well as emergency and safety lighting
fixtures.

Gazette nr.: 19/00

(111) Int. reg. nr.: R558435
(151) Int. reg. dato: 2000.01.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.23

(540)

FORT BOYARD
(730) Innehaver: Anabase Productions SrL, 89, rue
Escudier, F-92107 Boulogne Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, saponaceous
alcohol, sunscreen products, flavorings, furbishing
preparations, cosmetic preparations for baths, bath salts
(for non-medical purposes), shaving stones, shaving
soaps, laundry bleach, scented wood, shining
preparations, hair lotions, hair dyes and dyestuffs, eau
de cologne, cosmetics, scouring solutions, make-up
removing products, stain removers, detergents, flower
extracts, blushes, bases for flower perfumes, windshield
cleaning liquids, greases for cosmetic purposes, almond
oils, oils for cosmetic purposes, oils for toilet purposes,
cleansing milk, nail polish, laundry preparations,
lipstick, sachets for perfuming linen, cosmetic kits,
perfumery goods, perfumes, pomades for cosmetic
purposes, shaving products, cakes of soap, talcum
powders, shampoos, bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric
(including wireless apparatus), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-
operated automatic apparatus, machines, cash registers,
calculating machines, fire extinguishers, devices for
protection from accidents, cameras, cinematographic
films, photographic film, cinematographic film, electric
storage batteries, sound alarms, record cleaning
apparatus, alarms, cigar lighters for automobiles,
altimeters, amplifiers, antennas, vacuum cleaners,
audiovisual teaching apparatus, juke boxes, automatic
vending machines, acoustic alarms, meteorological
balloons, magnetic tape recorders, magnetic tapes,
demagnetizing apparatus for magnetic tapes, videotapes,
ticket dispensers, luminous or mechanical road signs,
life-buoys or signaling buoys, directional compasses,
push buttons for bells, frames for photographic
transparencies, cameras, protective helmets, dog
whistles, exposed cinematographic film, printed
circuits, flashing lights, diving suits, protective suits for
aviators, contact lenses, corrective lenses, animated
cartoons, slides, slide projectors, dictating machines,
record players, sound recording disks, headphones,
telephones, projection screens, telecommunication
transmitters, electric signal transmitters, time recording
apparatus, distance recording apparatus, sound
recording apparatus, sound recording films, sound
recording carriers, illuminated signs, mechanical signs,
loudspeakers, holograms, data processing apparatus,

(111) Int. reg. nr.: 536040
(151) Int. reg. dato: 1989.03.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.12

(540)

CORDIER
(730) Innehaver: Cordier Mestrezat & Domaines, 109,
rue Achard, F-33300 Bordeaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wines, spirits and liqueurs.

Gazette nr.: 19/00
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intercommunication apparatus, switches, computer
software, computers, lasers, not for medical purposes,
flashing lights (light signals), neon signs, respiratory
masks, computer memories, devices for film editing,
projection apparatus, projection screens, radios, vehicle
radios, receivers, sound reproduction apparatus,
satellites, sirens, apparatus for recording, transmitting,
amplifying and reproducing sound or images, television
apparatus, coin-operated mechanisms for television sets,
data processing apparatus, apparatus and instruments for
creating, producing, emitting, reproducing and
transmitting sounds, images and signals, radio stations,
personal stereos, high fidelity equipment (for sounds,
images, video), including readers, amplifiers, recorders,
vectors, selectors, receivers, sound, signal and image
manipulation and transformation apparatus, office
automation, electronic, information technology, home
automation, electronic or video game equipment,
machines and installations as well as their components
and accessories, antennas, screens, modems,
peripherals, printers, videotex, display screens, data,
message, sound, image and signal carriers.
KL. 25:  Clothing, including boots, shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders,
belts, headgear, socks, slippers, shoes, sports shoes,
shirts, chemisettes, head coverings, tights, collars,
ready-made clothing, body linen, neckties,
outerclothing, shoulder sashes, scarves, furs, gabardines,
gloves, vests, sports gloves, waterproof clothing, skirts,
layettes, sports jerseys, coats, trousers, overcoats,
pullovers, pyjamas, dresses, tee-shirts, sweat shirts,
uniforms, jackets, clothing bearing the registered
trademark for decorative purposes.
KL. 28:  Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing), Christmas tree ornaments and
decorations, balls for games, play balloons, billiards,
building blocks (toys), boccie, boxing gloves, golf
clubs, carnival masks, kites, counters for games,
building games, party favor articles, checkerboards,
dice, chessboards, machines for physical exercises,
darts, automatic games other than coin-operated ones,
puppets, fishing tackle, surf boards without automotive
power, dolls, skis, parlor games, rackets, conjuring
apparatus, games and toys with sound, signal and image
reading, amplification, recording, transmission,
selection, reception, handling and transformation media.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers), anise,
anisette, aperitifs, distilled beverages, ciders, cocktails,
digesters, eaux-de-vie, kirsch, liqueurs, peppermint
liqueurs, sake, arak, spirits, wines, whisky, gin, vodka,
rum.
KL. 38:  Communications, telecommunications, news
agencies, press agencies, radio communications,
telephone communications, message delivery, sending
of telegrams, transmission of telegrams, broadcasting of
television programs, radio broadcasts, television
programs, television broadcasting, radio broadcasting,
transmission of radio programs, telematic services,
telematic services accessed by an access code
(password) or by videotex terminals, videotex services,
on-line data services, transmission of data from data
banks and databases, electronic or telematic mail
services, electronic directories, transmission of
television programs by cable or any other transmission
and broadcasting means.

KL. 41:  Education and entertainment, newspaper
subscriptions, modeling agencies for artists,
performance artist services, television artist services,
amusement parks, movie studios, rental of movie or
television projectors and accessories, rental of motion
pictures, rental of television films, organization of
competitions (education or entertainment), teaching by
correspondence, correspondence courses, rental of
scenery sets for shows, newspaper delivery,
entertainment, radio entertainment, televised
entertainment, editing of texts, education, rental of
sound recordings, teaching, providing sports facilities,
film production, production of films made for
television, services of an impresario, instruction
services, amusement parks, publication of books, leisure
services, production of radio and television programs,
music-halls, orchestra services, organization of
competitions, organization of competitions on
television, production of radio and television programs,
publication of books, theater performances, shows,
theatre-set rental, organization of televised sporting and/
or intellectual games.
KL. 42:  Escort, agencies for making new friends,
provisioning, architecture, guardianship, copyright
management, beauty salons, management of houses and
assets, financial administration of houses and assets,
second-hand trade services, editorial offices,
construction drafting, construction consultancy services,
exchange of correspondence services, evening dress
rental, interior decoration, services provided by
designers, rental of vending machines, project studies
which are unrelated to business dealings, inquiries and
investigations for missing persons, expert appraisals,
organization of expert appraisals, organization of
exhibitions, hotel services, printing, fashion
information, meteorological information, rental of
electric appliances, dress rental, computer rental,
uniform rental, room hire, clothing rental, holiday
homes, computer programming, career guidance,
photography, photographic reporting, guards, news
coverage, restaurant services (food services), health
care, translation services, studies relating to the design
of telematic and telephone services and for view data
terminals, for creating images or words, studies and
research on television program development, computer-
aided design, study, development and implementation in
the field of computer analysis, programming and
operation, rental of data processing systems and of
computer software, hotel services, materials testing,
service for the development of the French national,
regional and municipal heritage.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 584604
(151) Int. reg. dato: 1992.03.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.10

(540)

FLAKERS
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Grains prepared for human consumption.

Gazette nr.: 19/00

(111) Int. reg. nr.: 611830
(151) Int. reg. dato: 1993.11.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.26

(540)

STRATEC
(730) Innehaver: Stratec Medical, 24, Hauptstrasse,
CH-4437 Waldenburg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical and veterinary instruments,
apparatus and implants (including limbs), orthopedic
articles; surgical suture material; endoprostheses for
joints; surgical burs.
KL. 35:  Organization of exhibitions and fairs for
commercial and advertising purposes.
KL. 41:  Organization of fairs and exhibitions for
cultural and educational purposes.
KL. 42:  Data processing program creation; rental of
data processing installations; translation services.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 631176
(151) Int. reg. dato: 1995.01.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.14

(540)

CONTOIL
(730) Innehaver: Aquametro AG, 39, Ringstrasse, CH-
4106 Therwil, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for measuring liquid passing through.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 655396
(151) Int. reg. dato: 1996.04.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.24

(540)

G. BELLINI
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, in particular scented water,
deodorants and decorative cosmetics.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 658843
(151) Int. reg. dato: 1996.07.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.20

(540)

(730) Innehaver: Euroservices Voyages (SA), 20, rue
de la Paix, F-75002 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport, organisation of transport,
reservation of space for journeys (transport).
KL. 42:  Temporary accommodation.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 660077
(151) Int. reg. dato: 1996.05.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.29

(540)

MELANGERIE
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Marmalades, jams; vegetarian spreads,
particularly pear preparations (known as «birnenkraut»),
apple preparations (known as «apfelkraut»); spreads
included in this class; sugars.
KL. 30:  Coffee, coffee preparations, coffee beverages,
coffee substitutes; tea, fruit tea, non-medicinal herbal
teas, tea preparations, tea beverages, ice-tea; cocoa,
cocoa beverages, cocoa preparations; all the above
goods also in the form of instant powder; pastries,
confectionery; chocolate, chocolate products; sugar
confectionery.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 666988
(151) Int. reg. dato: 1997.01.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.08

(540)

MILEX
(730) Innehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej
277, DK-8260 Viby J, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Milk and dairy products; sterilised, condensed
and evaporated milk and cream; milk powder, cream
powder; milk proteins.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 669293
(151) Int. reg. dato: 1996.11.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.21

(540)

(730) Innehaver: Oleifici Colavita SpA, Via
Fontanavecchia 258, I-86100 Campobasso, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game, cooked,
preserved and frozen meat, fish, poultry and game, meat
extracts, preserved, cooked, dried, deep-frozen and
freeze-dried fruit, vegetables and mushrooms,
vegetables, mushrooms and olives preserved in brine,
oil and vinegar, tinned tomatoes, tomato purée, jellies
and jams, eggs, milk and goods derived from milk,
yogurt, cheese, edible oils and fats, aromatic oils.
KL. 30:  Coffee, tea, cacao, sugar, chocolate, rice,
coffee substitutes, flour and goods made from grains,
polenta, farinaceous food pastes for human
consumption, goods based on pulverised grains, such as
spaghetti, noodles, bread, crackers, bread sticks, rusks,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices, honey,
leaven and yeast powder, salt, mustard, vinegar,
flavoured vinegar, sauces (seasonings), spices, capers,
sauces for salads.

Gazette nr.: 21/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.10.22. - nr 43

82

(111) Int. reg. nr.: 669574
(151) Int. reg. dato: 1997.01.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.20

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes (except fungicides,
herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed plastics; chemical substances for
preserving foodstuffs; chemical products for the dairy
industry, for making cheese.
KL. 5:  Nutritive substances for micro-organisms;
disinfectants; fungicides.
KL. 29:  Dairy products; ingredients used for cheese
preparation (not included in other classes).

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 670750
(151) Int. reg. dato: 1997.03.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.22

(540)

L’ESPIGUETTE
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

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

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 672704
(151) Int. reg. dato: 1997.04.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.22

(540)

FRESHVALE
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat and meat products.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 674031
(151) Int. reg. dato: 1997.01.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pillantas Kft, 2/B, Köér u., H-1103
Budapest, HU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, including boots, shoes and slippers.
KL. 35:  Retail trade services relating to clothing and to
products of the textile industry, retail trade services in
connection with markets and trade fairs, as well as
culture articles; assistance in wholesale trade of clothing
and products of the textile industry, assistance in
wholesale trade in connection with markets and trade
fairs, as well as culture articles; import-export agencies.
KL. 41:  Educational services.
KL. 42:  Photographic services, video filming.

Gazette nr.: 21/00
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(111) Int. reg. nr.: 682209
(151) Int. reg. dato: 1997.10.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.09.07

(540)

(730) Innehaver: Belvedere SA, 10, Avenue Charles
Jaffelin, F-21200 Beaune, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps,
ice-buckets, ice-pails, icecube moulds, non-electrical
implements for household and kitchen use (neither of
precious metals, not coated therewith), glasses (vessels),
spouts, measuring caps, wine tasters, refrigerating
bottles.

Gazette nr.: 22/99

(111) Int. reg. nr.: 687846
(151) Int. reg. dato: 1998.01.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.24

(540)

(730) Innehaver: Möbel Manegold GmbH & Co KG, 7,
Beller Strasse, D-32839 Steinheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 692933
(151) Int. reg. dato: 1998.05.12

(540)

YESSICA
(730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-
6301 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive
preparations; dentifrices.
KL. 14: Precious metals and their alloys and
manufactured or herewith plated goods included in this
class; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery goods.

Gazette nr.: 11/98

(300) Prioritet:
CH, 1998.02.25, 451354
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(111) Int. reg. nr.: 696594
(151) Int. reg. dato: 1998.07.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.10

(540)

(730) Innehaver: Attias Textiles SA, Zone Industrielle
«La Pâle», CH-1026 Denges, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Trousers, jeans, sports and leisure clothing
included in this class.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: 697904
(151) Int. reg. dato: 1998.08.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.15

(540)

LIGNES PURES
(730) Innehaver: Yves Saint Laurent Parfums, 28/34,
Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine, FR

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

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 697991
(151) Int. reg. dato: 1998.07.30

(540)

APVD
(730) Innehaver: Alcatel SA, 54, rue La Boétie, F-
75008 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical fibers.

Gazette nr.: 1/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.03.19, 98 723 750

(111) Int. reg. nr.: 698040
(151) Int. reg. dato: 1998.07.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programmable machine-readable data carriers of
all kinds, especially with programs for collecting,
processing, recognition, archiving, administration and
output of documents containing text or images, data
base programs; electronic data processing equipment
and parts thereof, especially data input and output
equipment, magnetic and optical data storage equipment
and media.
KL. 16: Program documentation; user manuals
especially for the programs mentioned in class 9.
KL. 42: Programming and maintaining of programs and
program systems, especially for the programs
mentioned in class 9.

Gazette nr.: 12/99
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(111) Int. reg. nr.: 701036
(151) Int. reg. dato: 1998.09.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.24

(540)

(730) Innehaver: Eschenbach Optik GmbH + Co, 10,
Schopenhauerstrasse, D-90409 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Hand-operated hand tools, particularly for
dissection (microscopy).
KL. 9:  Electrical and optical apparatus and instruments
as well as parts thereof; measuring and monitoring
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images.
KL. 14:  Timepieces and chronometric instruments.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 710479
(151) Int. reg. dato: 1999.03.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.06

(540)

(730) Innehaver: Fronsac Investment Holding SA, Rue
Auguste Neyen 32, LU-2233 Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 713940
(151) Int. reg. dato: 1999.01.06

(540)

(730) Innehaver: Intrend Werbeagentur GmbH, 7b,
Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics.
KL. 14: Jewelry, precious stones, timepieces and
chronometric instruments; key rings.
KL. 18: Leather and imitation leather included in this
class; suitcases and traveling bags; trunks; luggage;
cases; sports bags; bags; handbags; fitted vanity cases;
leisure bags; briefcases; attaché cases; vanity cases;
garment bags; pocket wallets, coin purses and purses;
umbrellas, parasols; walking sticks; parts and
components for all the above products.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.09, 398 38 280
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(111) Int. reg. nr.: 714233
(151) Int. reg. dato: 1999.04.07

(540)

ZURICH WORKSITE
SOLUTIONS

(730) Innehaver: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
(«Zurich» Compagnie d’Assurances) («Zurigo»
Compagnia di Assicurazioni) («Zürich» Insurance
Company) («Zürich» Compania de S, 2, Mythenquai,
CH-8002 Zürich, CH

(740,750) Fullmektig: Kvale & Co, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance, financial operations; monetary
operations.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.03, 460173

(111) Int. reg. nr.: 714234
(151) Int. reg. dato: 1999.04.07

(540)

ZÜRICH WORKSITE
SOLUTIONS

(730) Innehaver: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
(«Zurich» Compagnie d’Assurances) («Zurigo»
Compagnia di Assicurazioni) («Zürich» Insurance
Company) («Zürich» Compania de S, 2, Mythenquai,
CH-8002 Zürich, CH

(740,750) Fullmektig: Kvale & Co, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance, financial operations; monetary
operations.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.03, 460174

(111) Int. reg. nr.: 717971
(151) Int. reg. dato: 1999.07.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.12

(540)

BIFINETT
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Hand-operated hand tools and implements,
included in this class; cutlery (knives, forks and
spoons), also of precious metals; side arms, other than
firearms; razors; shearers (hand tools) and electric nail-
cutters; hand-operated horticultural instruments.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 717972
(151) Int. reg. dato: 1999.07.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.12

(540)

LERVIA
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; projection apparatus, enlarging apparatus
(photography), stands for photographic apparatus;
photocopying apparatus and machines (including
electrostatic or thermal apparatus and machines);
punched card machines for offices; all sorts of data
storage media, with recorded computer programs (data
recorded in computer code); exposed films; needles for
record players; special containers (cases, jackets,
casings) adapted to the apparatus and instruments listed
in this class; signaling whistles, dog whistles; vehicle
breakdown warning triangles; automatic time switches;
entertainment apparatus as accessory apparatus for
television receivers; jukeboxes and entertainment
machines.

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 718061
(151) Int. reg. dato: 1999.05.14

(540)

FORMULA FLEET
(730) Innehaver: GMAC Lease BV, 12, Blaak, NL-
3011 Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Arranging and clearing of bills in relation to
fuel supplies, tariff calculation for the provision and
rental of replacement vehicles.
KL. 39:  Providing and rental of replacement vehicles.

Gazette nr.: 18/99

(111) Int. reg. nr.: 724869
(151) Int. reg. dato: 1999.11.09

(540)

SPIRIT
(730) Innehaver: Semcon AB, Box 14262, S-400 20
Göteborg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 37:  Building construction; repair and installation
services relating to construction and building.
KL. 41:  Education; providing of training.
KL. 42:  Architecture; research and developing of new
products; geological research, technical research,
engineering; advice and planning of construction;
industrial design; professional consultancy (non-
business); material testing and quality control; security
consultancy; technical research; construction drafting
and calculation.

Gazette nr.: 1/00

(111) Int. reg. nr.: 727696
(151) Int. reg. dato: 1999.12.28

(540)

ACCOR
(730) Innehaver: Accor, 2, rue de la Mare Neuve, F-
91000 Evry, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport of passengers or goods; packaging
of goods; travel information (tourism and travel
agencies, booking of seats); rental of horses and
transport vehicles; warehousing; storage of merchandise
in a warehouse for protection or safekeeping purposes;
storage and safekeeping of clothes; vehicle parking;
refrigerator rental; garage rental.
KL. 42:  Hotel services, providing food and drinks;
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, steakhouses,
bars, clubs; accommodation services; providing
campground facilities; rest and convalescence homes;
retirement homes; day-nurseries; chaperoning; beauty
and hairdressing salons; hotel room reservation; printing
services; protection and surveillance of people,
buildings and valuables.

Gazette nr.: 4/00

(111) Int. reg. nr.: 728996
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Installations, robots and systems for liquid
feeding of cattle.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.14, 657363
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(111) Int. reg. nr.: 729863
(151) Int. reg. dato: 2000.03.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Reckitt Benckiser NV, World Trade
Center AA, 229, Schipholboulevard, NL-1118 BH
Schiphol, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
descaling agents; water softeners; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for
dry cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; carpet cleaners; detergents, decalcifying
and descaling preparations; fabric softeners, laundry
additives; all aforementioned goods with or without a
disinfective component.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.09.06, 2207862

(111) Int. reg. nr.: 730114
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.19

(540)

FRAU
(730) Innehaver: Calzaturificio Frau SpA, 18/20, via
Torino, I-37035 San Giovanni Ilariona, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 730325
(151) Int. reg. dato: 2000.02.26

(540)

MUSIQA
(730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D-
13353 Berlin, DE

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

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

Gazette nr.: 7/00
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(111) Int. reg. nr.: 732412
(151) Int. reg. dato: 2000.03.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Slush Trading AB, Skalldalsvägen 18,
S-436 52 Hovås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Snacks of American type, namely deep fried
potato chips, deep fried potato strips. All the above
goods are of American origin.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.28, 99-09534

(111) Int. reg. nr.: 732951
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24

(540)

PROTOCOL
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG,
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, bleaching soda, bleaching preparations
and other substances for laundry use; rinsing, soaking
and lightening agents for laundry use; colouring agents
for laundry use; starch for laundry purposes, stain
removers; cleaning and polishing agents; scouring
agents; dishwashing preparations; chemical products for
degreasing, deoiling and cleaning of machines, metal,
glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.06, 399 69 554.0/03
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(111) Int. reg. nr.: 734520
(151) Int. reg. dato: 2000.04.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Montana Trademarks, 24, place du
Général Catroux, F-75017 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Eyewear, eyeglass cases.
KL. 14:  Real and imitation jewellery; watches.
KL. 18:  Leather and imitation leather articles not
included in other classes, namely key cases
(leatherware), leather or leather board boxes; collars for
animals, covers for animals, leather leashes; luggage,
mainly trunks, suitcases, bags; handbags, attaché cases,
wallets, purses, umbrellas.
KL. 25:  Men’s, women’s and children’s wear, mainly
coats, jackets, trousers, skirts, suits, suits, shirts,
blouses, pullovers, dresses and frocks made of textile
materials, of leather, of fur; underwear; bathrobes;
swimming costumes; beachwear; tracksuits, footwear,
slippers, neckties, neckscarves, scarves, gloves, belts,
hats.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.29, 99 820 663

(111) Int. reg. nr.: 734858
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.16

(540)

(730) Innehaver: PrimeDisc Technologies GmbH,
Steindamm 94, D-20099 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmission and replay of sound, image and/or data;
data carriers of any kind, specially magnetic, magneto-
optical, optical and electronic carriers for sound, image
and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs), CD-RW
(CD-ReWritable) and DVD discs.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 735347
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

(730) Innehaver: Willy Bogner Film GmbH, 4, st.-
Veit-Strasse, D-81673 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothes, shoes, millinery.

Gazette nr.: 13/00
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(111) Int. reg. nr.: 735762
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

OLDTIMERS
(730) Innehaver: R.G. van Slooten’s Suikerwerkfabriek
BV, 163, Rijksweg, NL-9011 VD Irnsum, NL

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

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

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 736000
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.11

(540)

(730) Innehaver: Urs Bärtschi, Froburgstrasse 11, CH-
4657 Dulliken, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Gas for making beverages, especially carbon
dioxide.
KL. 6:  Metal bottles and containers.
KL. 7:  Apparatus and installations for filling up bottles
and vessels with gasses as well as for producing
beverages, including parts and fittings therefor, included
in this class.
KL. 21:  Glass boxes, bottles, insulating flasks.
KL. 32:  Waters, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; soda water, soft drinks; syrups
and other preparations and essences for making
beverages; preparations for producing mineral waters
and carbonated waters; table waters, lemonades.
KL. 39:  Storage, rental, packaging and delivery of
products, especially of metallic cylinders and bottles
containing gasses or not; bottling of gasses into metallic
cylinders and bottles, in particular carbon dioxide;
filling metallic cylinders and bottles with gasses,
especially with cardon dioxide.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.27, 471 330
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(111) Int. reg. nr.: 736231
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

GLAXO SMITHKLINE
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP,
England, GB

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

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

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.02.02, 2221100

(111) Int. reg. nr.: 737242
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

COPACABANA GOLD
(730) Innehaver: Kölla Hamburg Overseas Import
GmbH & Co KG, 1, Oberhafenstrasse, D-20097
Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains (included in this class); live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
KL. 32:  Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.09, 30009354.3/31

(111) Int. reg. nr.: 738016
(151) Int. reg. dato: 2000.06.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.18

(540)

AGGRENOX
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-
55216 Ingelheim, DE

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

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 738676
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: Sanrio GmbH, 25, Konsaalsweg, D-
22 525 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 8:  Hand operated hand tools, hand operated
implements for household and/or kitchen use (included
in this class); cutlery; side arms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers’ type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,

mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
KL. 24:  Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738679
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

ZOOM-SYSTEM
(730) Innehaver: Mairs Geographischer Verlag Kurt
Mair GmbH & Co, Marco-Polo-Zentrum, D-73760
Ostfildern (Kemnat), DE

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

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 738788
(151) Int. reg. dato: 1999.12.14

(540)

(730) Innehaver: Liberty Surf, 23-25, rue de Berri, F-
75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; electronic apparatus and
instruments, namely data processing apparatus and
equipment; apparatus for recording, transmitting,
generating, emitting, reproducing, projecting sound,
images and signals; computers; teleprocessing
apparatus, instruments and installations; television
apparatus, transmitters, receivers; computer software,
software packages; computer peripheral units, including
interfaces and storage devices, modems; magnetic,
analog and digital recording media, digital optical disks;
data transmission and telecommunication apparatus and
instruments; processors, microprocessors; computer
programs and computer programs which have been
prerecorded on tapes, disks, diskettes, cartridges,
cassettes and other carriers, processors for computer
programs, computer memories; computer components,
data storage, reproduction, recording, input, reading,
printing, processing, display, transmission apparatus,
apparatus and instruments for optical scanning of data,
sounds, images; spreadsheet programs for computers,
printers for computers and peripherals for printers,
interfaces for printers; computer programming language
on magnetic media; emitting, receiving and transmitting
systems by means of cables, microwaves, satellites,
networks especially the Internet; remote controls for
industrial operations; computer keyboards; computer
video-monitoring devices, namely computer mice,
trackballs, joysticks and game keypads; optical disk
drives and data processing programs therefor; electronic
devices for receiving programs from television or
telecommunication network broadcasts, especially via
the Internet and their broadcast on television or on any
other display devices, as well as data processing
programs therefor; telephones and computer programs
used for controlling their operation; telephones to be
used for telecommunications on telecommunication
networks and computer programs used for controlling
their operation; consoles for entertainment purposes
(designed for use with one or several television
receivers, one or several video monitors, one or several
video screens, one or several computers) containing
computer hardware and software providing audio, video
and multimedia data; computer programs; electronic
equipment for games (designed for use with one or
several television receivers, one or several video
monitors, one or several video screens, one or several
computers) and their operating system software;
computer programs for controlling the displaying of
television programs, of other data and information
provided on telecommunication networks, especially on
the Internet; computer programs for managing

exchanges of communications and data between
portable computers and desktop computers.
KL. 35:  Advertising, advertising on telecommunication
networks; administrative business management;
commercial administration, commercial and technical
management of computer files; data storage; computer
file rental; management of computer servers, of data
transmission networks, of telecommunication networks
and of telematic services; storage of information, data,
signals; updating of information in databases.
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations; banking and
financial information provided by telematic means and
on-line services.
KL. 38:  Telecommunications; communications by
analog and digital computer terminals; cable television;
press and news agencies; electronic analog and digital
transmission; processing of information, data, signals;
transmission by satellite, by cable, by network, of
sounds, images, signals, data; provision of access to
telecommunication infrastructures; telecommunication
by modems, computer-aided transmission of messages
and images; electronic mail; transmission of
information, signals, texts, images, sounds, by telematic
means; electronic mail services by telematic means and
by on-line messaging; on-line data transmission;
provision of access to a telecommunication network,
especially via a television set or a micro-computer;
provision of access to a telecommunication network
gate; provision of access to a telecommunication
network search engine; services of searching for data,
images, sounds, signals on a telecommunication
network; operation of all telecommunication networks
and sites (for e-commerce).
KL. 41:  Training, entertainment, education, cultural
activities, organization of competitions relating to
education or entertainment; organization of cultural or
educational exhibitions, of colloquiums, conferences,
conventions, internships, reservation of seats for shows;
publishing of software and software packages.
KL. 42:  Computer program design; computer
programming, rental of access time to a database server,
to a computer for data handling; engineering and
services in connection with the set-up (development,
operation) of applications in the field of information
technology, information, communication,
telecommunications; computer editing of software and
software packages; development (design, setting up) of
telecommunication networks and sites (for e-
commerce).

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.06.14, 99 797 483
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(111) Int. reg. nr.: 739033
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

AQUAFOIL
(730) Innehaver: Berghaus Ltd, The Pentland Centre
Lakeside, Squires Lane, Finchley, London, N3 2QL,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics for use in the manufacture of clothing
(included in this class).
KL. 25:  Jackets, coats, trousers, shirts (included in this
class).

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739034
(151) Int. reg. dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: Silbermanufaktur Jezler AG,
Herrenacker 7, CH-8200 Schaffhausen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Table utensils, such as cutlery, knives, forks,
spoons, tongs and poultry shears, also of precious
metals, particularly silver or gold.
KL. 14:  Goods made of precious metals, particularly
silver and gold and their alloys or coated therewith,
decorative art objects, ornamental objects, dinner
services, table centre-pieces, candlesticks, salt and
pepper shakers, nutcrackers, leg-of-mutton sleeves,
orange peelers, bowls, dishes, plates, coasters, pitchers
and pots, buckets for cooling drinks, tongs, serviette
rings or chains, racks for asparagus, strainers, tea
infusers, vessels for rinsing grapes, boxes for visiting
cards, egg cups, beakers, boxes, ice buckets, cocktail
shakers, corkscrews, stoppers, bottle openers, drip-
catchers, scoops, graters, scrapers, pipe holders, cigar or
cigarette cases, cigarette holders, cigar cutters, cigar
tubes and cigar boxes, ashtrays, bread baskets, flower
vases, letter clips, letter openers, brooches, cups
(trophies), coins, perfume bottles, key rings, jewellery
boxes.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.09, 472102
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(111) Int. reg. nr.: 739036
(151) Int. reg. dato: 2000.02.12

(540)

EM.TV &
MERCHANDISING

(730) Innehaver: EM TV & Merchandising AG, 14,
Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded magnetic, magneto-optic and optic
carriers for sound, pictures and data, magnetic recording
carriers, phonograph records.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made out of these
materials (included in this class), namely paper towels,
paper napkins, paper handkerchiefs and packing
material, packing bags, printed matter, photographs,
stationery, adhesives for paper and stationery goods or
for household purposes, artists’ materials, namely
scratching, drawing and modeling materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), plastic materials for packing (included in
this class), playing cards.
KL. 25:  Clothing, hats (headgear).
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class).
KL. 35:  Advertising, especially radio and TV
advertisement, movie advertisement, business
management, especially marketing, marketing studies
and analyses; business, economic and personnel
consultancy, rental of office machinery, agency for the
mediation and conclusion of commercial business for
others, promotion activities, duplication of documents,
agency for the import and export of goods; organization
of trade fairs and expositions for commercial purposes;
all the aforesaid services for third parties.
KL. 36:  Publishing of credit cards.
KL. 41:  Movie and sound carrier production (such as
records, tapes, CDs, DVDs, DATs, CD-ROMs), music,
video and TV production, publishing of printed goods,
namely newspapers, magazines, brochures,
prospectuses, books, posters, telephone cards, entrance
tickets, post cards, identity cards; music, show, cabaret
and theatre events, film and video presentations,
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Temporary accommodation and providing of
food and drink; programming of computer software,
rental of costumes and clothing, rental of vending
machines, administration and exploitation of intellectual
property and other similar rights, franchising, namely
mediation of technical organisation and technical know-
how, licensing of TV and video rights and sound
carriers rights, such as record, tape, CD, DVD, DAT,
CD-ROM, TV and music production, including
merchandising and sales promotion rights.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739040
(151) Int. reg. dato: 2000.06.10

(540)

EFISEG
(730) Innehaver: Efiseg GmbH, Oeder Weg 16-18, D-
60318 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sound and/or image and/or data carriers of all
kind, included in this class, including CD-Roms for use
in education and training; data processing programs for
use in education and training, also for Intranet.
KL. 16:  Instructional, teaching and information
materials in printed form for use in education and
training.
KL. 41:  Consultancy on education and training in all
areas of financial services and credit services; training,
instruction and teaching, in particular in all areas of
financial services and credit services; organisation and
administration of conferences, workshops, seminars and
other events, in particular in all areas of financial
services and credit services.
KL. 42:  Creation, development, implementation,
advice on and care of data processing programs for use
in education and training, also for Intranet; development
of seminar and study programs in all areas of financial
services and credit services; creation of quality
standards and certification systems in the education
sector for all areas of financial services and credit
services with recognised qualifications; licensing
seminar, study and event programs and certification
systems, in particular in all areas of financial services
and credit services to third parties.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.24, 300 14 085.1/42
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(111) Int. reg. nr.: 739041
(151) Int. reg. dato: 2000.06.10

(540)

(730) Innehaver: Efiseg GmbH, Oeder Weg 16-18, D-
60318 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sound and/or image and/or data carriers of all
kind, included in this class, including CD-Roms for use
in education and training; data processing programs for
use in education and training, also for Intranet.
KL. 16:  Instructional, teaching and information
materials in printed form for use in education and
training.
KL. 41:  Consultancy on education and training in all
areas of financial services and credit services; training,
instruction and teaching, in particular in all areas of
financial services and credit services; organisation and
administration of conferences, workshops, seminars and
other events, in particular in all areas of financial
services and credit services.
KL. 42:  Creation, development, implementation,
advice on and care of data processing programs for use
in education and training, also for Intranet; development
of seminar and study programs in all areas of financial
services and credit services; creation of quality
standards and certification systems in the education
sector for all areas of financial services and credit
services with recognised qualifications; licensing
seminar, study and event programs and certification
systems, in particular in all areas of financial services
and credit services to third parties.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.24, 300 14 084.3/42

(111) Int. reg. nr.: 739449
(151) Int. reg. dato: 2000.06.21

(540)

WIRE ROAD
(730) Innehaver: Stichting Lodestar, Prinses Irenestraat
59, NL-1077 WV Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical apparatus and instruments; magnetic
data carriers; apparatus for transmission and
reproduction of sound and images and/or data; recording
discs; data processing equipment; computers; computer
hardware and software.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 42:  Catering services; canteen services; catering
and restoration services (providing of food drinks);
cocktail lounge services; restaurants; self-service
restaurants; snack-bars; leasing access time to computer
data bases; technical consultancy in the field of
computer hardware and software; computer
programming; rental of computers, computer parts and
accessories, updating of computer software;
development, design and engineering in the field of
computer systems and computer software.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.22, 661533

(111) Int. reg. nr.: 739454
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

FGB
(730) Innehaver: Fides Goldstock Breeding BV hodn
FGB, 6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC Maasland, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes; fresh
fruits and vegetables; seeds, bulbs, tubers, rootstocks,
cuttings and other material for the propagation of
agricultural, horticultural and forestry growth (by
parthenogenesis or not); rootstocks for the improvement
of aforesaid growth and grafting material, not included
in other classes; natural plants and flowers.

Gazette nr.: 18/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.10.22. - nr 43

98

(111) Int. reg. nr.: 739458
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Mega International, 10, Boulevard de
Montparnasse, F-75015 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software programs; magnetic
carriers.
KL. 42:  Computer programming to make software
products derived from a conceptual method of both
information systems and the development of application
projects.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739469
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vobis Microcomputer AG, Rotter
Bruch 32-34, D-52068 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data
carriers, data processing apparatus and computers,
computer hardware and software.
KL. 16:  Printed matter.
KL. 35:  Advertising and business matter; advertising
measures.
KL. 42:  Computer programming; consultancy in the
field of electronic data processing; creation of web-sites
for third parties.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.01, 399 75 583.7/09
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(111) Int. reg. nr.: 739597
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.25

(540)

OPTOBOARD
(730) Innehaver: PPC Electronic AG, 2, Riedstrasse,
CH-6330 Cham, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing
and computer equipment; parts of the goods mentioned
before, included in this class.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.07, 474993

(111) Int. reg. nr.: 740035
(151) Int. reg. dato: 2000.07.18

(540)

24 YOU
(730) Innehaver: Premium Food Systems AG, Alfred-
Nobel-Strasse 22, D-59423 Unna, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Vending machines, mechanisms for coin-
operated apparatus; weighing and measuring
instruments.
KL. 11:  Cooking, refrigerating, steam generating,
ventilating and heating appliances.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, fried
potatoes, fried vegetables; gelatines (jellies), jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee
substitutes; cereal preparations, bread, Viennese pastries
and fancy pastries, edible ice; fruit sauces; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.09, 300 18 072.1/29

(111) Int. reg. nr.: 740254
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

PORPHOGEN
(730) Innehaver: HemeBiotech A/S, Roskildevej 12 C,
DK-3400 Hillerød, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming; research and development.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.03.03, VA 2000 00976
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(111) Int. reg. nr.: 740255
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

PORPHOZYM
(730) Innehaver: HemeBiotech A/S, Roskildevej 12 C,
DK-3400 Hillerød, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming; research and development.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.03.03, VA 2000 00975

(111) Int. reg. nr.: 740269
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

(730) Innehaver: The Dove Corporation SA, Rue
Montoyer, bte. 5, B-1000 Bruxelles, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, cooked and deep-frozen fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils and fats;
food preserves included in this class.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.01.20, 665602
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(111) Int. reg. nr.: 740579
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

(730) Innehaver: Cixi Gongniu Electric Ltd (Cixishi
Gongniu Dianqi Youxian Gongsi), Guyao Si Cun,
Shiqiao Zhen, 315314 Cixi, Zhejiang, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Pliers (hand tools), spanners (hand tools),
gimlets (hand tools), cutting tools (hand tools), files
(tools), taps (hand tools), screwdrivers, rasps, driving
tools for screws included in this class, hand-operated
tapping tools.
KL. 9:  Dictating machines; weighing and measuring
apparatus and instruments, signal lanterns; cameras
(photography); optical lenses, electric connections;
lightning arresters; electroplating apparatus; fire
extinguishing apparatus, electric welding apparatus;
radiological apparatus for industrial purposes; asbestos
clothing for protection against fire; cinematographic
film (exposed); electric door openers, electric contacts,
plugs and sockets, (electric connections), high and low
voltage switchboards; sound alarms, alarms, electric
theft-prevention installations, anti-theft warning
apparatus, fire alarms, electric bells, electric door bells,
fire alarms, alarming devices, alarms for the detection
of inflammable gases.
KL. 11:  Lighting fixtures, soldering lamps, gas
lighters, kitchen ranges (ovens), bath fittings, water
purification installations, gas lighters for kitchen use,
polymerization installations, pocket warmers, electric
radiators, electrically heated window curtains, electric
heating cushions not for medical purposes, heating
radiators, electrically heated footmuffs, bedwarmers,
electric heating pads not for medical purposes, portable
warmers.

Gazette nr.: 19/00

(111) Int. reg. nr.: 740585
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Pierre-André Senizergues, 316 Buena
Vista Street, Newport Beach, CA 92661, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach
bags, bags for campers, handbags, shopping bags,
school satchels and bags, document wallets, wallets,
purses not made of precious metal, key-cases, trunks,
cases, suitcases; travel goods namely rucksacks,
handbags, bags for campers, beach bags, bags for travel,
sports bags, suitcases; wallets; purses not made of
precious metal, keycases.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.13, 00/3013818
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(111) Int. reg. nr.: 740586
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

EMERICA
(730) Innehaver: Pierre-André Senizergues, 316 Buena
Vista Street, Newport Beach, CA 92661, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach
bags, bags for campers, handbags, shopping bags,
school satchels and bags, document wallets, wallets,
purses not made of precious metal, key-cases, trunks,
cases, suitcases; travel goods namely rucksacks,
handbags, bags for campers, beach bags, bags for travel,
sports bags, suitcases; wallets; purses not made of
precious metal, keycases.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.13, 00/3013820

(111) Int. reg. nr.: 740587
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Pierre-André Senizergues, 316 Buena
Vista Street, Newport Beach, CA 92661, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach
bags, bags for campers, handbags, shopping bags,
school satchels and bags, document wallets, wallets,
purses not made of precious metal, key-cases, trunks,
cases, suitcases; travel goods namely rucksacks,
handbags, bags for campers, beach bags, bags for travel,
sports bags, suitcases; wallets; purses not made of
precious metal, keycases.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.13, 00/3013821

(526) Unntaksanmerkning: The words TOUCHLESS
SENSOR TECHNOLOGY are excluded from the legal
protection

(730) Innehaver: TST-Touchless Sensor Technology
AG, Filchner Strasse 16, D-89231 Neu-Ulm, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, navigational, surveying, electrical,
photographic, film, optical, weighing, measuring,
signaling, control apparatus and instruments; optical
filters, polarization filters, optical lenses and lens
systems; devices for recording, transmission and
reproduction of sound, image and data; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
machines, cash registers, automatic money machines,
calculating machines, data processing devices and
computers including peripheral computer devices,
scanners, printers; biosensors, sensors for detecting
biometric data; devices and apparatus for
communications and information technology, for
telecommunication, household technology, automation
technology and the security technology, television,
monitoring and video systems for controlling access to
data processing installations, networks, buildings, rooms
and other secured objects; hardware and software (all
preceding goods included in this class).
KL. 11:  Heating, steam-generating, cooling, ventilation
devices and apparatus; lighting devices.
KL. 42:  Scientific and industrial research, computer
programming.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.28, 300 05 931.0/09

(111) Int. reg. nr.: 740843
(151) Int. reg. dato: 2000.07.22

(540)



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.10.22. - nr 43

103

(111) Int. reg. nr.: 740944
(151) Int. reg. dato: 2000.07.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau
de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; cosmetic oils, creams and
lotions for skin care; talcum powder, for toilet use;
toilet products, also for bathing and showering
purposes; hair lotions; dentifrices; nonmedicated oral
care products; antiperspirants and deodorants for
personal use; toiletries.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.10, 666063

(111) Int. reg. nr.: 740968
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

ANTANO
(730) Innehaver: id-pharma GmbH, 2, Markt, D-07743
Jena, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.16, 300 11 572.5/05

(111) Int. reg. nr.: 741077
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

FRENCH BUBBLES
(730) Innehaver: Vranken Monopole, Château des
Castaignes, F-51270 Montmort Lucy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Telecommunications; transmission and
dissemination of data, information and images via a
global communication network (such as the Internet).

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.24, 00 3 009 806
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(111) Int. reg. nr.: 741087
(151) Int. reg. dato: 2000.07.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, water heating installations, solar
installations (not included in other classes), water
preparation facilities, mixing faucets, manually-
operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower
cubicles, showers and shower unit fittings, shower heads
and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower
stands; pre-assembled multipurpose showers; complete
shower units; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath
tubs and showers; traps, water inlet and outlet pipes;
lighting apparatus; essentially metallic housings and
linings as parts of shower cubicles; essentially
nonmetallic housings and linings as parts of shower
cubicles; pipe fittings for sanitary installations; parts of
the aforementioned products.
KL. 20:  Shaving mirrors and mirrors, console tables,
nonmetallic valves other than machine parts; cupboards
with mirrors and storage cabinets for bathrooms; parts
of the aforementioned products.
KL. 21:  Soap holders, glasses, toothbrush glasses,
towel holders not of precious metal, toilet paper and
toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush holders,
stands and rests for bath and toilet utensils, dental water
jets as medical apparatus.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.18, 300 02 927.6/11

(111) Int. reg. nr.: 741088
(151) Int. reg. dato: 2000.07.28

(540)

BLB
(730) Innehaver: BLB Associes, 27, Rue de Lieges, F-
75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office tasks.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741095
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

(730) Innehaver: International Trading Design SL,
Poligono Industrial «El Pla», Ctra. Granollers a
Sabadell, Km. 14, 08185 Llica del Vall (Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
millinery.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741101
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

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

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.22, 475034
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(111) Int. reg. nr.: 741104
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

PROMPTFLOW
(730) Innehaver: 3M Espe AG, Espe Platz, D-82229
Seefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Materials for tooth fillings, dental cements,
dental lacquers, dental composite materials, dental
impression materials, dental duplicating materials,
dental embedding materials, materials for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical
purposes, dental bonding and primer materials,
materials for Maryland bridges for dental and dental
technical purposes; dental ceramics.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741105
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

PROMPTFIL
(730) Innehaver: 3M Espe AG, Espe Platz, D-82229
Seefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Materials for tooth fillings, dental cements,
dental lacquers, dental composite materials, dental
impression materials, dental duplicating materials,
dental embedding materials; materials for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical
purposes, dental bonding and primer materials,
materials for Maryland bridges for dental and dental
technical purposes; dental ceramics.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741106
(151) Int. reg. dato: 2000.07.19

(540)

(730) Innehaver: Groupe PP Holding SA, 11, chemin
des Mines, CH-1202 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Acoustic apparatus for the heard of hearing,
apparatus for the protection and improvement of
hearing; hearing aids.
KL. 42:  Services of a specialist in the area of hearing
devices and consulting services relating to hearing and
sound perception; services of acoustic experts and
hearing aid practitioners.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.29, 474 364
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(111) Int. reg. nr.: 741166
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

MOORHUHN
(730) Innehaver: Phenomedia AG, 10, Josef-Haumann-
Strasse, D-44866 Bochum, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer-software, in particular for multimedia
application, for graphic applications, for games, for
advertising purposes; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound,
images and/or software; electrical apparatus, devices
and instruments, included in this class; computer games;
game consoles.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); plastic materials
for packaging, included in this class; playing cards;
printers’ type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, (included in this class); hides;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,
sunshades and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
KL. 25:  Clothing; footwear; headgear.
KL. 28:  Games; video games; electric games and
playthings other than those adapted for use with
television receivers only; gymnastic and sport articles
(included in this class).
KL. 30:  Edible ice.
KL. 34:  Tobacco; smoker’s articles; matches; lighters.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.26, 300 05 416.5/42

(111) Int. reg. nr.: 741169
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

INOLISS
(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 25 Quai Paul
Doumer, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical compounds of mineral origin for use
in building construction and for making construction
materials.
KL. 17:  Insulating materials and thermic insulators for
construction.
KL. 19:  Ready-mixed mortars, concrete, plaster,
claddings made with mineral compounds for
construction purposes.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.14, 00 3014173

(111) Int. reg. nr.: 741196
(151) Int. reg. dato: 2000.09.01

(540)

HABIB BANK AG
ZURICH

(730) Innehaver: Habib Bank AG Zurich,
Weinbergstrasse 59, CH-8022 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Banking, foreign exchange operations, lease-
purchase financing, management of finances,
acceptance of savings funds, trading of securities,
clearing of cheques, deposit of valuables, financial
advice, factoring, fiduciary affairs, financial
information, capital investments, financing of payments
by installments, underwriting, financing of mortgages,
commercial financing, issuing of cheques, acceptance of
funds from third parties, financial assessments,
advances on hard assets, guarantees and credit
guarantees, clearing systems, loans, investments,
information on stock market prices, lease purchasing,
issuing of travellers’ cheques, safekeeping of valuables.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741202
(151) Int. reg. dato: 1999.10.27

(540)

(730) Innehaver: Korado as, Bri Hubalku 869, 560 02
Ceska Trebova, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Locksmithing goods, metal heating products,
particularly piping for heating, metal fixing elements,
metal control panels for radiators, metal bath cubicles.
KL. 11:  Devices for heating and ventilating, supplying
and heating water, cooking, systems and devices for
conditioning, drying and atypical air conditioning and
ventilation technical apparatus, sanitary devices, tubular
radiators and plate radiators, parts and combinations
thereof, special radiators with reflective surfaces not of
metal, convectors, taps and plumbing fixtures,
controlling, regulating and safety elements, shower
cubicles, bathroom and washroom equipment,
transportation packaging (adapted to the shape of the
product) and protective covers for radiators.
KL. 42:  Planning, engineering, consultancy services in
the field of conditioning, ventilation and heating.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741203
(151) Int. reg. dato: 2000.07.19

(540)

AIR-ZONE
(730) Innehaver: Lotto Sport Italia SpA, 200, Via S.
Gaetano, I-31044 Montebelluna, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothes, boots, hats.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.01.19, TV2000C000029

(111) Int. reg. nr.: 741206
(151) Int. reg. dato: 2000.04.26

(540)

ADALYS
(730) Innehaver: Coda Software SA, Tour Framatome
1, place de La Coupole, F-92084 Paris La Defense
Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs; software, software
packages, computer databases and data banks; software
and software packages for accounting, management;
data management software and software packages
adapted to company needs for managing human
resources and managing customer relations; data
processing equipment; material and equipment for
collecting, inputting, storing, counting, converting,
processing, entering, transferring, broadcasting,
transmitting and exchanging data, information,
messages, signals; computers and computer peripherals,
micro-computers, terminals for computers and micro-
computers, computer memories, computer servers,
database server centres; magnetic, optical or digital data
media; optical compact disks.
KL. 37:  Installation, implementation, start-up,
maintenance, upkeep and repair of data processing
apparatus and equipment, computers, computer
peripherals and all computing equipment; installation,
maintenance, upkeep and repair of computer
populations; technical and methodological information
about installing, implementing, starting up, maintaining
and repairing data processing apparatus and equipment,
computers, computer peripherals and all computing
equipment.
KL. 41:  Publishing of software, software packages,
databases and data banks; publishing of software and
software packages for accounting, management;
publishing of data management software and software
packages adapted to company needs for managing
human resources and managing customer relations;
publishing of books, booklets, technical, operating and
methodological manuals about computing; teaching,
training and further training services in the field of
computers; training and further training regarding the
use of software and software programs, particularly
software and software programs for accounting and
management; organization and running of colloquiums,
conferences, conventions, seminars and/or symposiums
in the field of computing goods and services.
KL. 42:  Computer engineering services; computer
studies and consulting services; technical and
methodological consulting services, advice and
information about computing; technical and
methodological consulting services, advice and
information about managing computer populations;
computer programming; design, development, updating
and maintenance of software, software packages,
computer databases and data banks; design,
development, rental, installation, implementation,
operational start-up, updating and maintenance of
software and software packages particularly software
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and software packages for accounting, management;
design, development, rental, installation,
implementation, operational start-up, updating and
maintenance of data management software and software
packages adapted to company needs for managing
human resources and managing customer relations; help
in using software, software packages, computer
databases and data banks, computer networks; technical
and methodological help in installing, implementing,
starting up, operating and using software, software
packages, computer databases and data banks; technical
project studies and research into computers; technical
and methodological consulting services and advice
regarding the installation, implementation, start-up,
maintenance and repair of data processing apparatus and
equipment, computers, computer peripherals and all
computing equipment.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.30, 99 826 170

(111) Int. reg. nr.: 741209
(151) Int. reg. dato: 2000.08.16

(540)

EMISIO
(730) Innehaver: Broadcast Control & Communication
Sweden AB, Oxenstiernsgatan 23, S-104 51 Stockholm,
SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes (computer
operating programmes).

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741210
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

ORGA-LINE
(730) Innehaver: Julius Blum GmbH, 1,
Industriestrasse, A-6973 Höchst, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Drawers, drawer separators.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.03.27, AM 2172/2000

(111) Int. reg. nr.: 741218
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Ophthalmic pharmaceutical preparations, sterile
solutions for ophthalmic surgery.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.29, 474754

(111) Int. reg. nr.: 741230
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

FRUBETTO
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cocoa and preparations made from cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery,
sweetmeats; sweets; sugar; chewing gum; bakery
products, fine pastry articles, biscuits; food products
included in this class for making desserts and puddings;
edible ices and products for the preparation of edible
ices; glazed confectionery; food products based on
grains.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 475037
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(111) Int. reg. nr.: 741231
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

WEBASTIC
(730) Innehaver: Webastic AG, Rikonerstrasse 23, CH-
8307 Effretikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printing products.
KL. 25:  Clothes, shoes, millinery.
KL. 28:  Toys, games; gymnastics and sports’ articles
(included in this class).
KL. 35:  Public relations; recruitment and placement of
labour force.
KL. 36:  Financial services, in particular billing for a
third party, via electronic communications’ networks;
obtaining of capital for the financing of projects.
KL. 37:  Assembly, maintenance and repair of
computers.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Transport.
KL. 41:  Education and continuous training.
KL. 42:  Programming and maintenance of computer
software programs; provision of access to information
databanks; management of projects, as well as
consulting services to that effect.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.21, 474416

(111) Int. reg. nr.: 741433
(151) Int. reg. dato: 2000.09.01

(540)

(730) Innehaver: Habib Bank AG Zurich,
Weinbergstrasse 59, CH-8022 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Banking business, exchange transactions,
financing of hire-purchase operations, management of
finances, acceptance of savings funds, acceptance of
savings funds, trading of securities, checking of
cheques, deposit of values, financial advice, factoring,
fiduciary affairs, financial information services, capital
investment services, financing of payments by
instalments, underwriting, mortgage financing, business
financing, issuing of cheques, acceptance of funds for
third parties, financial analyses, advances against
durable goods, guarantees security interests (credit
guarantees), clearing (financial), loans, investments,
information relating to rates on the stock exchange,
lease-purchasing, issuing of travellers’ cheques,
safekeeping of valuables.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741512
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

FIRM-TECH
(730) Innehaver: Gustav Magenwirth GmbH & Co, 48,
Stuttgarter Strasse, D-72574 Bad Urach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Parts for vehicles, in particular for bicycles
and/or motorcycles; turning handles and operating
mechanisms and transmission lines being parts thereof
for the activation of brakes, clutches, gear shiftings,
decompression, gas, air, ignition in vehicles or
combustion engines for vehicles; handle bars for
vehicles, in particular for bicycles and/or motorcycles;
brakes for vehicles, in particular for bicycles and/or
motorcycles; rim brakes and hydraulic rim brakes, in
particular for bicycles and/or motorcycles; disc brakes
and hydraulic disc brakes, in particular for bicycles and/
or motorcycles; bicycle frames, bicycle forks.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.02, 300 16 449.1/12

(111) Int. reg. nr.: 741514
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

(730) Innehaver: Scandinavian CRI AB, Drakegatan 6,
S-412 50 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Education.
KL. 42:  Clinical trials concerning testing of medical
products and research and development of databases and
software for data management.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.08.02, 00-05777
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(111) Int. reg. nr.: 741517
(151) Int. reg. dato: 2000.09.04

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Tires and air tubes for vehicle wheels, treads
for retreading tires.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.10, 00 3015200

(111) Int. reg. nr.: 741518
(151) Int. reg. dato: 2000.08.22

(540)

VARIOFIX
(730) Innehaver: Zenio (SA), 20 Avenue de L’Energie,
F-67800 Bischheim, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for water supply and sanitary
purposes, household valves and fittings for the
bathroom, toilet, and kitchen; mixing and control valves
with or without thermostats; adjustable shower
attachments, showers and shower cubicles; showers and
shower equipment, overhead showers, side showers;
sanitary pipes, spray nozzles, shower stands; inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins,
washstands, sink units, bidets, bathtubs, shower trays;
drains (parts of plumbing facilities), traps for toilets,
inlet and outlet pipes (parts of plumbing or water supply
facilities); lighting fixtures, wall lamps, heaters for
baths.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.23, 00 3 010 332

(111) Int. reg. nr.: 741534
(151) Int. reg. dato: 2000.08.22

(540)

ROTAFIX
(730) Innehaver: Zenio (SA), 20 Avenue de L’Energie,
F-67800 Bischheim, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for water supply and sanitary
purposes, household valves and fittings for the
bathroom, toilet, and kitchen; mixing and control valves
with or without thermostats; adjustable shower
attachments, showers and shower cubicles; showers and
shower equipment ceilings, side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower holders; inlet and outlet valves
and fittings for sanitary basins, washstands, sink units,
bidets, bathtubs, shower trays; drains (parts of plumbing
facilities), traps for toilets, inlet and outlet pipes (parts
of plumbing or water supply facilities); lighting fixtures,
wall lamps, heaters for baths.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.23, 00 3 010 331

(111) Int. reg. nr.: 741559
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

PARMIGIANI SWISS
(730) Innehaver: Parmigiani, Mesure et Art du Temps
SA, 33, rue de l’Hôpital, CH-2114 Fleurier, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Marine navigation instruments, all the above
goods from Switzerland.
KL. 14:  All watch and clock products, watches,
mechanical clocks, all the above goods from
Switzerland.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741674
(151) Int. reg. dato: 2000.08.01

(540)

ROMOLD
(730) Innehaver: Romold GmbH, Görlitzer Strasse 12,
D-83395 Freilassing, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals products for industrial and building
purposes; chemical additives for cement, mortar,
composition floors, and concrete based on organic
compounds; concrete additives, concrete preservatives
and concrete waterproofing compounds as well as
concrete surface protecting and corrosion inhibiting
agents, included in this class.
KL. 16:  Printed matter, particularly prospectus,
brochures, and product-describing documents in the
fields of plastic pipe systems for supply, disposal,
drainage, electric and telecommunications cabling as
well as of crystalline concrete waterproofing systems;
instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.
KL. 17:  Packing and insulating materials.
KL. 19:  Plastic building materials, particularly house
inspection chambers, chambers with and without
channel, energy conversion chambers for downhill lines,
pump chambers, inspection chambers for pressure
pipelines, clean-out holes, road gullies, sand separating
chambers, sampling chambers, water meter chambers,
inspection chambers for the installation of fittings, air
relief valves, slide valves and for use as wells, cable
chambers for electric and telecommunications lines, all
of the above, also in the form of accessible manholes
with integrated steps, chamber and manhole covers,
pipe connections, tanks, vessels; non-metallic rigid
pipes for building.
KL. 42:  Technical advisory services in the fields of
plastic pipe systems for supply, disposal, drainage,
electric and telecommunications cabling as well as of
crystalline concrete waterproofing systems.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.09, 300 09 036.6/19

(111) Int. reg. nr.: 741675
(151) Int. reg. dato: 2000.08.14

(540)

(730) Innehaver: Focus Schowtechnic Vertriebs
GmbH, Daimlerstr. 17, D-49504 Lotte, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Aluminium traverses and traverse systems made
thereof.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741676
(151) Int. reg. dato: 2000.08.12

(540)

(730) Innehaver: Wilhelm Schoeffel GmbH & Co, 71,
Kirchheimer Strasse, D-70619 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Pearls, cultured pearls, jewellery, imitation
jewellery, precious stones.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.05.12, 300 36 278.1/14
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(111) Int. reg. nr.: 741678
(151) Int. reg. dato: 2000.09.02

(540)

BLUE CAPITAL
(730) Innehaver: blue capital GmbH, 22, Alter Wall,
D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; financial services, in particular for closed end
funds and shares.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.04, 300 16 969.8/36

(111) Int. reg. nr.: 742207
(151) Int. reg. dato: 2000.09.28

(540)

LE SWICH
(730) Innehaver: Christian Belce-Kennedy, 38, chemin
de la Remettaz, CH-1255 Veyrier, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Sandwiches and chocolates.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.27, 476731

(111) Int. reg. nr.: 742211
(151) Int. reg. dato: 2000.08.23

(540)

STREPCETS
(730) Innehaver: The Boots Company plc, Nottingham
NG2 3AA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances;
medicated confectionery.
KL. 30:  Non-medicated confectionery.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 742231
(151) Int. reg. dato: 2000.09.01

(540)

PERSEPOLIS
(730) Innehaver: Automobiles Peugeot (SA), 75,
Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; anti-rust
preparations, dyestuffs, mordants, sheet and powdered
metals for paints, primers, anti-corrosive strips,
colorants, agglutinants for paints, thinners for paints,
thickeners for paints, binding agents for paints, coatings
(paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
preparations for metals, thinners for paints, binding
agents for paints, pigments, protective undercoating for
vehicle chassis.
KL. 12:  Motor vehicles, cycles, motorcycles,
components thereof, namely engines, gearboxes, vehicle
bodies, chassis, steering systems, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats,
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head
rests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, windows.
KL. 24:  Adhesive fabric for application by heat,
dimity, buckram, brocades, calicoes, hemp cloth,
chenille fabric, cheviots, cotton fabric, cotton goods,
drill, crepe, crepon, damask, linings, bunting, cloths,
flannel (fabric), fustian, jute fabric, woollen fabrics,
fabrics made of wool, linen cloth, moleskin (fabric),
non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk fabric, esparto fabric,
taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabric.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.03, 00 3 011 577
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(111) Int. reg. nr.: 742232
(151) Int. reg. dato: 2000.09.19

(540)

NOV UP
(730) Innehaver: Thuasne, BP 243, F-92307 Levallois-
Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothes (clothing), underwear, sports’ clothes
other than for diving, sports’ underwear, shoes
(excluding orthopaedic shoes), millinery.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.04.12, 00 3 021 032

(111) Int. reg. nr.: 742261
(151) Int. reg. dato: 2000.06.27

(540)

CALSTEEL
(730) Innehaver: Brugg Rohrsysteme GmbH, Adolf-
Oesterheld-Strasse 31, D-31515 Wunstorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Flexible heat-insulated tubes for the transport of
heated fluids, namely metallic hot water tubes.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.05, 300 26 423.2/06

(111) Int. reg. nr.: 742280
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

(730) Innehaver: CC-Holding GmbH, 74,
Kaiserstrasse, D-41061 Mönchengladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising.
KL. 36:  Financial affairs, insurance, monetary affairs.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 21/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.10.22. - nr 43

115

(111) Int. reg. nr.: 742362
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

B2B TECH
(730) Innehaver: Bergman & Beving AB, Box 10024,
S-100 55 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations and
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 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; ores.
KL. 7:  Machines tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for
eggs and acetylene cleaning apparatus; shaft couplings
(machines); journals (parts of machines); axles for
machines; belt conveyors; trimming machines; mixing
machines; electric hand drills; drilling heads (parts of
machines); drilling rigs (floating or non-floating);
drilling machines; drilling bits (parts of machines);
brushes, electrically operated; chucks (parts of
machines); cylinders for motors and engines; cylinders
for machines; controls (hydraulic) for machines, motors
and engines; controls (pneumatic) for machines, motors
and engines; driving chains other than for land vehicles;
transmission chains other than for land vehicles; driving
motors other than for land vehicles; dynamo brushes;
dynamo belts; ejectors; electric hammers;
electromechanical machines for chemical industry;
filters (parts of machines); springs (parts of machines);
fans for motors and engines; fan belts for motors and
engines; sealing machines for industrial purposes;
lawnmowers (machines); threading machines; taps
(parts of machines, engines or motors); hammers (parts
of machines); pneumatic hammers; hand-held tools,
mechanically operated; elevator chains (parts of
machines); elevator belts; machine wheels; electric
blenders for household purposes; hydraulic engines and
motors; hangers (parts of machines); injectors for
engines; universal joints (cardan joints); clack valves
(parts of machines); knives (parts of machines); electric
knives; carbon brushes (electricity); pistons for

cylinders; compressors (machines); gears, other than for
land vehicles; ball-bearings; ball rings for bearings;
bearings (parts of machines); bearings for transmission
shafts; elevating apparatus; lifting apparatus; tables for
machines; painting machines; machine tools;
electromechanical food preparation machines; chisels
for machines; pump diaphragms; electric beaters;
motors, other than for land vehicles; electric motors,
other than for land vehicles; die-cutting and tapping
machines; joints (parts of engines); packing machines;
emergency power generators; roller bearings; anti-
friction bearings for machines; electric scissors; electric
shears; self-oiling bearings; mud catchers and collectors
(machines); sharpening machines; grindstones (parts of
machines); grease boxes (parts of machines); grease
rings (parts of machines); spray guns for paint; notchers
(machine tools); connecting rods for machines, motors
and engines; stators (parts of machines); control cables
for machines, engines or motors; control mechanisms
for machines, engines or motors; shock absorber
plungers (parts of machines); lathes (machine tools);
electric welding machines; saws (machines); saw blades
(parts of machines); transmissions, other than for land
vehicles; transmissions for machines; transmission
shafts (other than for land vehicles); bearings for
transmission shafts; conveyors (machines); pneumatic
transporters; adhesive bands for pulleys; printing
cylinders; compressed air machines; compressed air
engines; compressed air guns for the extrusion of
mastics; compressed air pumps; pressure reducers (parts
of machines); pressure regulators (parts of machines);
pressure valves (parts of machines); washing
installations for vehicles; washing apparatus; joints
(parts of engines); vacuum pumps (machines); water
heaters (parts of machines); water separators; valves
(parts of machines); clack valves (parts of machines);
tools (parts of machines); holding devices for machine
tools; slide rests (parts of machines); vibrators
(machines) for industrial use; mechanical reeling
apparatus; alternators.
KL. 8:  Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
KL. 9:  Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) (not for medical
purposes), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus and
accumulator boxes; electric accumulators; ammeters;
notice boards (electronic); connections for electric lines;
electric couplings; aerials; apertometers (optics);
incubators for bacteria culture; armatures (electricity);
asbestos gloves for protection against accidents;
asbestos clothing for protection against fire; audiovisual
teaching apparatus; crucibles (laboratory); range
finders; distance measuring apparatus; levelling
instruments; balancing apparatus; balances (steevards);
tape recorders; barometers; electric batteries, for
vehicles; electric batteries; battery chargers; battery
boxes; plates for batteries; limiters (electricity); light
dimmers (regulators) (electric); diaphragms



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.10.22. - nr 43

116

(photography); anti-glare glasses; anti-dazzle shades;
processors (central processing units); data processing
apparatus; magnetic data media; computer memories;
computer software (recorded); recorded computer
programmes (programs); cash registers; chemistry
apparatus and instruments; binoculars; clothing for
protection against fire; garments for protection against
fire; knee-pads for workers; condensers (capacitors);
condensers (optical); electric contacts of precious metal;
electric contacts; switchboxes (electricity); couplers
(data processing equipment); correcting lenses (optics);
magnetic encoded cards; connectors (electricity);
computer peripheral devices; chromatography apparatus
for laboratory use; electric conductors; sound recording
apparatus; sound transmitting apparatus; optical fibers
(fibres) (light conducting filaments); photometers;
electric soldering apparatus; magnetic tape units (for
computers); magnets; pressure gauges; ducts
(electricity); material testing instruments and machines;
fuse wires; micrometers; micrometers screws for optical
instruments; microprocessors; microscopes; modems;
monitors (computer hardware); mouse (data processing
equipment); quantity indicators; identification sheaths
for electric wires; measuring apparatus; indicators
(electricity); measuring instruments; electric measuring
devices; furniture especially made for laboratories;
crucibles (laboratory); stills for laboratory experiments;
distillation apparatus for scientific purposes; detectors;
diffraction apparatus (microscopy); dosage dispensers;
electric loss indicators; electricity mains (material for)
(wires, cables); electricity conduits; electric welding
apparatus; electromagnetic coils; batteries for
pocketlamps; filters (photography); filters for ultraviolet
rays, for photography; telerupters; electric installations
for the remote control of industrial operations; remote
control apparatus; eyeglass cases; cases especially made
for photographic apparatus and instruments; frequency
meters; hygrometers; physics (apparatus and
instruments for); junction boxes (electricity);
distribution boxes (electricity); distribution boards
(electricity); branch boxes (electricity); amplifiers;
galvanic batteries; galvanometers; gasometers;
protractors (measuring instruments); interfaces (for
computers); semi-conductors; holders for electric coils;
anode batteries; altimeters; control panels (electricity);
integrated circuits; integrated circuit cards (smart
cards); jigs (measuring instruments); apparatus for
fermentation (laboratory apparatus); cables, electric;
junction sleeves for electric cables; calibrating rings;
cinematographic cameras; capillary tubes; notebook
computers; objectives (lenses) (optics); observation
instruments; ohmmeters; electric converters; optical
apparatus and instruments; optical goods; optical data
media; optical lenses; optical glass; pipettes; levels
(instruments for determining the horizontal); precision
measuring apparatus; precision balances; printers for
use with computers; prisms (optics); recorded computer
operating programs; test tubes; pyrometers;
refractometers; refractors; rheostats; counters; scanners
(data processing equipment); disk drives (for
computers); slide calipers; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; protection devices for
personal use against accidents; protective masks;
workmen’s protective face-shields; luminous signs;
shutter releases (photography); furnaces for laboratory

experiments; solar batteries; probes for scientific
purposes; mirrors (optics); densitometers; spectrograph
apparatus; spectroscopes; choking coils (impedance);
electric coils; voltage regulators for vehicles; stands for
photographic apparatus; lenses for astrophotography;
bar code readers; electric flat irons; actinometers;
electric switches; electric apparatus for commutation;
sockets, plugs and other contacts (electric connections);
anti-interference devices (electricity); electric buzzers;
sulphitometers; solderers’ helmets; acid hydrometers;
transmitting sets (telecommunication); transmitters of
electronic signals; photographic viewfinders;
tachometers; teeth protectors; computer keyboards;
telephone apparatus; telescopes; sighting telescopes for
firearms; temperature indicators; thermometers, not for
medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles;
testing apparatus not for medical purposes; automatic
time switches; calipers; transformers (electricity);
transistors (electronic); pressure indicators; pressure
indicator plugs for valves; pressure gauges; printed
circuits; telephone wires; furnaces for laboratory
experiments; teaching apparatus; distribution consoles
(electricity); revolution counters; water level indicators;
spirit levels; video recorders; video screens; video
telephones.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 13:  Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks.
KL. 14:  Precious metals and their alloys, jewellery,
precious stones; horological and chronometric
instruments.
KL. 17:  Rubber, gutta-percha, gum (unworked or semi-
worked), asbestos, plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials
of rubber or plastic; flexible pipes, not of metal.
KL. 19:  Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware for household purposes.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 37:  Building construction; repair and installation
services of fire protection and fastening technique.
KL. 40:  Recycling of metal waste.
KL. 42:  Chemical research and chemical analysis.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.01.27, 00-0662
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(111) Int. reg. nr.: 742363
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

GLASKIN
(730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA,
70, avenue Général-Guisan, CH-1009 Pully, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, including feeding machines packing
machines, extruders; filling machines for bulk goods,
bottle capping machines, blow moulding machines,
extruders, forming machines with drawing-inflation,
extrusion blow-molding machines, printing machinery,
packing machines under vacuum, cardboard shaping
machines, capping machines, conveyors, pumps and
valves designed for the foodstuff industry; moulds
(parts of machines), parts and spare parts for all the
above products.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); packaging containers and
packaging materials made of paper or paper coated with
plastic materials, small bags, bags and sheets for
packing and storing food products and liquid or semi-
liquid products, containers for ice made of paper or
cardboard, jackets for ice-cream cones, plastic materials
for packaging (included in this class), plastic films;
plastic films for wrapping; printed matter; bookbinding
material; instructional and teaching materials (excluding
apparatus).
KL. 17:  Rubber, guttapercha and goods made thereof
(included in this class); insulation materials, including
protective laminated chipboard for bottle production;
plastic material in extruded form for use in production,
products made of semi-processed plastics, preforms for
the production of plastic bottles, plastic films (other
than for packing purposes).
KL. 21:  Bottles, heat-insulated containers for food
products.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.08, 472547

(111) Int. reg. nr.: 742373
(151) Int. reg. dato: 2000.09.27

(540)

KEEP LIFE IN MOTION
(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.: 21/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.15, 476365

(111) Int. reg. nr.: 742380
(151) Int. reg. dato: 2000.08.07

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Pastries, confectionery, cakes, cold pastry and
bakery products, edible ice.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.09, 666261
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(111) Int. reg. nr.: 742573
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

(730) Innehaver: F.LLI Pettinaroli SpA, Via Pianelli
38, S. Maurizio d’Opaglio (Novara), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal valves.
KL. 11:  Taps and fittings, their parts and accessories.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 742692
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: Laksen A/S, Fynsvej 9, DK-9500
Hobro, DK

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

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.09.27, VA 2000 04039

(111) Int. reg. nr.: 742693
(151) Int. reg. dato: 2000.09.21

(540)

CIPRALEXA
(730) Innehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 7-9, DK-
2500 Valby-København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations acting on the
central nervous system.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 742694
(151) Int. reg. dato: 2000.09.21

(540)

(730) Innehaver: Valsemøllen af 1899 A/S, Esbjerg,
DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Flour and other flour-milling products.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.04.06, VA 2000 01571
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(111) Int. reg. nr.: 742962
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Herbstreith & Fox KG Pektin Fabrik,
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Alcohols, namely apple ethanol.
KL. 29:  Food additives and food ingredients composed
of pectins (especially apple pectins, citrus pectins, beet
pectins), pectin components, pectin compounds, pectin
refinements (especially agglomerated and spray dried
pectins), blends with pectins and with thickening agents
(gelling agents, hydrocolloids, proteins); liquid pectin;
apple extracts from apple pomace, gelling and
thickening agents, pectin containing fibres and apple
pectin extracts.
KL. 31:  Agricultural products, namely fodder.
KL. 32:  Beverage ingredients and additives containing
pectins or pectin compounds.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 742974
(151) Int. reg. dato: 2000.08.28

(540)

(730) Innehaver: Honeywell Inu Control AB,
Företagsgatan 24, S-504 94 Borås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Monitoring and regulating control equipment.
KL. 11:  Apparatus for heating, cooling and ventilation.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.06.14, 00-04606

(111) Int. reg. nr.: 743009
(151) Int. reg. dato: 2000.08.09

(540)

Z-LASER
(730) Innehaver: Z-Laser Optoelektronik GmbH, 47,
Bertoldstrasse, D-79098 Freiburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Light, surface and/or line projectors, also for
positioning workpieces.

Gazette nr.: 21/00
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(111) Int. reg. nr.: 743736
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

(730) Innehaver: KPM-Königliche Porzellan-
Manufaktur Berlin GmbH, 1, Wegelystrasse, D-10623
Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Cutlery.
KL. 11:  Lamps.
KL. 14:  Goods made of precious metals and their
alloys or coated therewith (included in this class);
jewellery, in particular jewellery made of glass,
porcelain and earthenware; horological and
chronometric instruments.
KL. 21:  Glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
KL. 24:  Textiles, in particular damasks, linen and silk
textiles; textile goods, included in this class, in
particular household, bed and table cloths, textile and
decoration fabrics, protective covers as far as not
included in other classes, curtains, net curtains, shades,
textile wallpapers.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.07, 399 77 327.4/21

(111) Int. reg. nr.: 743737
(151) Int. reg. dato: 2000.07.03

(540)

ANDOMIL
(730) Innehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 7-9, DK-
2500 Valby-København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations acting on the
central nervous system.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743741
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

SHOP-IN-A-BOX
(730) Innehaver: Magnashop ICT BV, 78, Zeestraat,
NL-2518 AD Haag, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programs (software); CD-
ROMs; magnetic data carriers.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Computer programming; writing and updating
of computer programs; designing of websites.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.03, 664586

(111) Int. reg. nr.: 743744
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

LA FÉE
(730) Innehaver: Green Utopia Ltd, The Coach House,
Bayford Hall, Bayford, Hertfordshire SG13 8UD,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic drinks.

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 743751
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

VERSAPOINT
(730) Innehaver: Versatel Telecom International NV,
101, Hullenbergweg, NL-1101 CL Amsterdam-
Zuidoost, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication equipment and peripherals;
magnetic data carriers; image and sound carriers,
including video tapes, sound carrying compact discs,
CD ROMs, interactive compact discs, laser discs,
optical discs and photo compact discs; software
including software for Internet use, namely software
used to provide access to the Internet, for the design,
maintenance and management of so-called «web sites»
for exploring and visiting web sites («browsing»), for
indexing and recovering information on the internet, for
electronic transactions and for transmitting and
receiving electronic messages via the Internet.
KL. 38:  Telecommunication, including providing
electronic telecommunication connections (“links”);
providing access to the Internet and other
telecommunication networks; services of Internet access
providers; information on the subject of aforesaid
services; providing telecommunication services
necessary for the retrieval, storage and visualisation of
information via the Internet.
KL. 42:  Advisory services and consultancy in the field
of telecommunications; rental of access time to
computer data files; rental of access time to computer
servers; consultancy regarding the use of software and
computer (network) equipment; consultancy and
information concerning the use and application of
Internet; rental of access time to computer databases;
computer programming; design and development of
software, inter alia for Internet web sites; design and
development of software for Internet and Intranet
applications; graphic design services regarding the
Internet.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.07, 663621

(111) Int. reg. nr.: 743754
(151) Int. reg. dato: 2000.07.21

(540)

(730) Innehaver: Elettro Instruments SrL, Via Jean
Jaures, Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Control apparatus for liquids.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743765
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: TriPol GmbH, Worbstrasse 164, CH-
3073 Gümligen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business organisation and management
consulting; human resources consulting.
KL. 41:  Practical training; organising and running
training workshops.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.16, 476789
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(111) Int. reg. nr.: 744014
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

645
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 288.5/12

(111) Int. reg. nr.: 744015
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

628
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 284.2/12

(111) Int. reg. nr.: 744016
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

625
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 283 4/12

(111) Int. reg. nr.: 744017
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

623
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 282.6/12
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(111) Int. reg. nr.: 744018
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

845
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 292.3/12

(111) Int. reg. nr.: 744019
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

420
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 276.1/12

(111) Int. reg. nr.: 744020
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

423
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 278.8/12

(111) Int. reg. nr.: 744021
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

425
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.01, 300 28 279.6/12
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(111) Int. reg. nr.: 744024
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

635
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 286.9/12

(111) Int. reg. nr.: 744033
(151) Int. reg. dato: 2000.10.04

(540)

(730) Innehaver: OY Mat Man AB, Ahertajantie, 8,
SF-01800 Klaukkala, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27:  Grille and textile mats.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.10.02, T200003181

(111) Int. reg. nr.: 744036
(151) Int. reg. dato: 2000.10.04

(540)

LEIJONA
(730) Innehaver: OY Mat Man AB, Ahertajantie, 8,
SF-01800 Klaukkala, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27:  Grille and textile mats.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.10.02, T200003180

(111) Int. reg. nr.: 744052
(151) Int. reg. dato: 2000.07.27

(540)

(730) Innehaver: Jamones Sala SA, C/Garrotxa, no 1.,
Poligono Industrial Can Casablancas, 08192 Sant Quirze
Del Valles (Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Ham, charcuterie and cheese.

Gazette nr.: 23/00
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(111) Int. reg. nr.: 744058
(151) Int. reg. dato: 2000.09.30

(540)

418
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user-instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

Gazette nr.: 23/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.12, 300 28 275.3/12

(111) Int. reg. nr.: 744621
(151) Int. reg. dato: 2000.09.28

(540)

(730) Innehaver: Capio AB, Box 5419, S-402 29
Gøteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Health and medical treatment, including
medical treatment, geriatric care, medical treatment of
workers, diagnostics.

Gazette nr.: 23/00

(111) Int. reg. nr.: 744952
(151) Int. reg. dato: 2000.10.09

(540)

S&M
(730) Innehaver: Schülke & Mayr GmbH, 2, Robert-
Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry; chemical
preserving agents (except for foodstuffs) included in
this class.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744953
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

STONES & MORE
(730) Innehaver: Siegbert Seitz, 8, Hofäcker, D-94539
Grafling, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing equipment and computers;
recorded computer programs (software).
KL. 36:  Insurance; financial affairs; banking and
monetary affairs; real estate operations, financing
services for real estate.
KL. 37:  Construction; repair work, namely repair of
old and new buildings and foundations; installation
work.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.25, 300 14 586.1/36
DE, 2000.02.25, 300 16 539.0/36
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(111) Int. reg. nr.: 744955
(151) Int. reg. dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: Netpooler AG, Oberruetelistrasse 13,
CH-8753 Mollis, CH

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

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.10, 476 942

(111) Int. reg. nr.: 744956
(151) Int. reg. dato: 2000.10.23

(540)

CHATEAU
FOMBRAUGE

APPELLATION
ST EMILION GRAND

CRU CONTRÔLÉE
(730) Innehaver: Chateau Fombrauge (SA), Saint
Christophe des Bardes, F-33330 Saint Emilion, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wines of specified and guaranteed origin from
the wine-growing estate called Château Fombrauge.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744958
(151) Int. reg. dato: 2000.11.06

(540)

INDUO
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical apparatus for blood measurement as
well as for dosage and injection of pharmaceutical
preparations, accessories therefor (not included in other
classes).

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744962
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

MEDIVEN TRAVEL
(730) Innehaver: Weihermüller & Voigtmann GmbH &
Co KG, Christian-Ritter-von-Langheinrich-Str. 24, D-
95448 Bayreuth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Orthopaedic articles, especially bandages,
medical stockings for arms and legs (compression
stockings, thrombosis-prophylactic stockings,
supporting stockings), medical tights (compression
tights, thrombosis-prophylactic tights and supporting
tights) as well as parts of these goods.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.25, 300 15 351.1/10
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(111) Int. reg. nr.: 744964
(151) Int. reg. dato: 2000.09.12

(540)

LORENZ
(730) Innehaver: Lorenz Bahlsen Snacks GmbH & Co
KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Extruded potato products for food; potato
chips, potato sticks; raisins, shelled hazelnuts, peanuts,
cashews, pistachios and almonds, dried, roasted, salted
and/or spiced; dried fruit.
KL. 30:  Extruded wheat, rice and maize products for
food; popcorn; pastry and confectionery, sponge cakes,
cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, sweets,
sweetmeats, marzipan.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.22, 300 22 095.2/29

(111) Int. reg. nr.: 744965
(151) Int. reg. dato: 2000.11.16

(540)

SCANBLACK
(730) Innehaver: Gunnar Pedersen, Borgvej, 70, DK-
9493 Saltum, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
KL. 13:  Firearms; ammunition and projectiles,
explosives; fireworks.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744979
(151) Int. reg. dato: 2000.06.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Consorzio Export «arte Italia», 34,
Via Cavour, I-21100 Varese, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof, objects
made of such alloys or plated with them (excluding
cutlery, namely knives, forks and spoons); jewelry and
precious stones; timepieces and other timekeeping
apparatus.
KL. 29:  Meat, fish, poultry, game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
gelatins, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats; canned foods and pickles; suet.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee; flours, cereal products, bread, biscuits,
farinaceous food pastes, cakes, pastries, confectionery,
ices, honey, treacle; yeast and baking powders; salt,
crystallized fruits with aromatized vinegar, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices.
KL. 32:  Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages.
KL. 33:  Wines, spirits and liqueurs.
KL. 35:  Activity carried out on behalf of and/or for
others in connection with advertising and business,
franchising.
KL. 42:  Restaurants, pizzerias, bars, snack bars, coffee
houses serving ice-cream, refreshments.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744996
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Ultracom OY, Tarjusojantie, 11, SF-
90440 Kempele, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Radio location and telemetry systems and
devices.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 24/00
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(111) Int. reg. nr.: 744997
(151) Int. reg. dato: 2000.11.02

(540)

LILLEVILLA
(730) Innehaver: Luoman Puutuote OY, Lapuantie 626,
SF-61450 Kylänpää, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Timber cottages, cabins, sheds, barbecue
canopies, play cottages; garages and small timber
buildings.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 744999
(151) Int. reg. dato: 2000.11.01

(540)

(730) Innehaver: Urho Tuominen OY, Pl 59, SF-28101
Pori, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 37:  Building construction; repair; installation
services.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745002
(151) Int. reg. dato: 2000.11.14

(540)

PROLECT
(730) Innehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 7-9, DK-
2500 Valby-København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations acting on the
central nervous system.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745007
(151) Int. reg. dato: 2000.09.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sopra, PAE Les Glaisins, F-74940
Annecy Le Vieux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic media for computers, all recorded
software and software packages relating to all types of
activities.
KL. 16:  Paper or cardboard media for computer
programs.
KL. 35:  Computer data recording, transcription and
compilation services, computer input services.
KL. 38:  Communication services, communication
services via a telematic server; computer data
transmission.
KL. 41:  Training services in the field of information
technology.
KL. 42:  Computer analysis and programming services;
rental of access time to a database.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.28, 00 3 018 721
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(111) Int. reg. nr.: 745306
(151) Int. reg. dato: 2000.10.23

(540)

LACTASIN
(730) Innehaver: Pro Natura Gesellschaft für gesunde
Ernährung mbH, 4, Justinianstrasse, D-60322 Frankfurt,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use; dietetic substances for non medical use, namely
enzymes for digestion; food for babies.
KL. 29:  Milk and milk products, including dietetic
products for non medical use.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745310
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

ADVANTAGE
(730) Innehaver: Ecophon Benelux BV, 17,
Parallelweg, NL-4878 AH Etten-Leur, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Latticework, runners, hangers, profiles, trims,
splices and clips of metal for suspended ceilings and
walls.
KL. 17:  Sound and/or heat insulating materials;
insulating materials made of mineral wool; glass fibers
and rock fibers for insulation; insulating materials in the
form of panels and slabs with or without facing;
insulating tape and band; metal foils for insulation;
fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
KL. 19:  Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings,
ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and
tiles, claddings, linings and coatings for walls and
ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal; non-metallic latticework,
runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.04, 669158

(111) Int. reg. nr.: 745312
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

SOMBRA
(730) Innehaver: Ecophon Benelux BV, 17,
Parallelweg, NL-4878 AH Etten-Leur, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Latticework, runners, hangers, profiles, trims,
splices and clips of metal for suspended ceilings and
walls.
KL. 17:  Sound and/or heat insulating materials;
insulating materials made of mineral wool; glass fibers
and rock fibers for insulation; insulating materials in the
form of panels and slabs with or without facing;
insulating tape and band; metal foils for insulation;
fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
KL. 19:  Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings,
ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and
tiles, claddings, linings and coatings for walls and
ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal; non-metallic latticework,
runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.04, 669159
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(111) Int. reg. nr.: 745315
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

FOCUS L-LINE
(730) Innehaver: Ecophon Benelux BV, 17,
Parallelweg, NL-4878 AH Etten-Leur, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Sound and/or heat insulating materials;
insulating materials made of mineral wool; glass fibers
and rock fibers for insulation; insulating materials in the
form of panels and slabs with or without facing;
insulating tape and band; metal foils for insulation;
fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
KL. 19:  Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings,
ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and
tiles, claddings, linings and coatings for walls and
ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal; non-metallic latticework,
runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.06, 669161

(111) Int. reg. nr.: 745320
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

FOCUS S-LINE
(730) Innehaver: Ecophon Benelux BV, 17,
Parallelweg, NL-4878 AH Etten-Leur, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Sound and/or heat insulating materials;
insulating materials made of mineral wool; glass fibers
and rock fibers for insulation; insulating materials in the
form of panels and slabs with or without facing;
insulating tape and band; metal foils for insulation;
fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
KL. 19:  Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings,
ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and
tiles, claddings, linings and coatings for walls and
ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal; non-metallic latticework,
runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.06, 669163

(111) Int. reg. nr.: 745329
(151) Int. reg. dato: 2000.10.02

(540)

HYGIENE ADVANCE
(730) Innehaver: Ecophon Benelux BV, 17,
Parallelweg, NL-4878 AH Etten-Leur, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Sound and/or heat insulating materials;
insulating materials made of mineral wool; glass fibers
and rock fibers for insulation; insulating materials in the
form of panels and slabs with or without facing;
insulating tape and band; metal foils for insulation;
fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
KL. 19:  Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings,
ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and
tiles, claddings, linings and coatings for walls and
ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal; non-metallic latticework,
runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.06, 669352

(111) Int. reg. nr.: 745333
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

DOT
(730) Innehaver: Liberty Surf SA, 10, Rue Fructidor,
F-75017 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Purchase vouchers.
KL. 35:  Advertising and promotion of goods and
services of third parties; promotion of goods and
services of third parties via the organisation of leisure
activities.
KL. 36:  Issuance of tokens of value.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.05, 00 302 6471
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(111) Int. reg. nr.: 745341
(151) Int. reg. dato: 2000.10.24

(540)

(730) Innehaver: Kaspersky Labs International Ltd,
186 Hammersmith Road, London, W6 7DJ, England,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; computer programs;
computer software for scanning and removing computer
viruses; databases; computers; interfaces for computers;
magnetic data media, optical data media; floppy disks,
CD-ROMs.
KL. 16:  Manuals; books; publications; printed matter;
brochures; newsletters, instructional and teaching
materials (except apparatus).
KL. 42:  Design, development and consultancy services
relating to computer software; computer programming;
installation, updating and maintenance of computer
software and computer programs; leasing access time to
a computer database; recovery of computer data.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.07.25, 2240439
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg.nr.:  R467878
Int. reg.nr.:  R467879
Int. reg.nr.:  575704
Int. reg.nr.:  576679
Int. reg.nr.:  578809
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

Årsak til slettelsen er gjengitt med følgende koder:

BSI - Begjært slettet av innehaver
D27 - Delvis ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
EDP - Endelig reg. delvis opphevet iht. §§ 21b ell. 21c
EOA - Endelig opphevet iht. § 21a
EOB - Endelig opphevet iht. § 21b
EOC - Endelig opphevet iht. § 21c
ESD - Endelig delvis slettet iht. §§ 25a, 25c
ESH - Endelig slettet iht. §§25 annet ledd, 25a, 25c og 26
EUG - Endelig ugyldig iht. §§ 25 fst. ledd, 25c
H27 - Ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
IFO - Ikke fornyet

Reg. nr.: 48
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 7982
Merke: VELOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 8083
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 8279
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 18910
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 18923
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 18924
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 19137
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 19219
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 29349
Merke: STJERNE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40112
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40121
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40305
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40364
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57541
Merke: SKI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57557
Merke: SEARS
ROEBUCK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57577
Merke: MESTER-vern
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57615
Merke: UGIKRAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57617
Merke: MINDEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57626
Merke: EPITHERM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57646
Merke: COMFY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57660
Merke: ARCITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57680
Merke: VOLLMER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57681
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57809
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57810
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57843
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57844
Merke: MEDAILLON
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 57921
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58004
Merke: BACILLACT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58166
Merke: TECHNOS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58422
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81070
Merke: STERAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81081
Merke: CHYMAFEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81087
Merke: IN-SIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81090
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81093
Merke: HOME’S
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81102
Merke: POR 8 SANDOZ
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81107
Merke: GYROFIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81109
Merke: UNIHOP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81119
Merke: MAXLUMINA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81145
Merke: PIERRE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81159
Merke: Prince Matchabelli
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81162
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81167
Merke: ACTELLIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81170
Merke: FAPG
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81175
Merke: AGETOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81188
Merke: BEVERLINI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81195
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81200
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81209
Merke: SCOVINAT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81215
Merke: ELGON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81221
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81764
Merke: FESTUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 86894
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107378
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107381
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107384
Merke: BRAUN
VISOTRONIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107390
Merke: TEOLIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107392
Merke:
RØKMESTERMAKRELL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107398
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107399
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107400
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107408
Merke:
CLORHEXITULLE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107409
Merke: GAMMAPLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107410
Merke: POLY TURTLE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107433
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107435
Merke: VIMSE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107438
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107457
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107459
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107467
Merke: CUMULUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107470
Merke: ALFONSO I
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107473
Merke: MODULPAC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107484
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107494
Merke: TAGFREL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107506
Merke: BURETROL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107509
Merke: BI-TRAM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107515
Merke: PARACOLD
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 107518
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107523
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107524
Merke: ELECOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107528
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107532
Merke: AMBASSADEUR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107534
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107539
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107543
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107545
Merke: SCOVINYL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107562
Merke: DISCOVERY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107568
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107570
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107571
Merke: PERI-LOCK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107574
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107579
Merke: EXYPAQUE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107581
Merke: LYS BLEU
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107585
Merke: SØLVSUPER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107586
Merke: HULDRA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107587
Merke: SILFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107588
Merke: HARTFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107590
Merke: CRE-A-FLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107591
Merke: SEIWA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107593
Merke: RAVENHEAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107595
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107598
Merke: PHARMUKA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107602
Merke: OUTFLANK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107604
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107607
Merke: Lubra
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107617
Merke: IDEAL STELRAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107619
Merke: NOVETTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107620
Merke: TITAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107622
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107633
Merke: THIMON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107641
Merke: MOSTAM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107648
Merke: VIABEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107654
Merke: MICEDAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107658
Merke: MIZZ AIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107659
Merke: NEOTHROMTIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107889
Merke: VALITARD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144001
Merke: LIFELINE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144002
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144003
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144004
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144006
Merke: AVOCET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144008
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144011
Merke: PLATINE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144012
Merke: DECORPIGMENT
NAINTSCH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144018
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144023
Merke: ODIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144024
Merke: LIRK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144025
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144027
Merke: HELENE CURTIS
NATURELLE
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144028
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144029
Merke: HECMEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144030
Merke: Anita
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144031
Merke: Gloria
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144032
Merke: Manuela
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144033
Merke: Stefan
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144034
Merke: Susi
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144035
Merke: Ueli
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144036
Merke: Regula
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144040
Merke: GRADUX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144042
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144044
Merke: Delbondi
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144047
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144048
Merke: ULTRALUB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144050
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144051
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144052
Merke:
DRAWINGMASTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144053
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144054
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144057
Merke: Murasys
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144059
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144060
Merke: CITROËN TZS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144061
Merke: CITROËN TZD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144062
Merke: ROLBRIQUE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144063
Merke: LUXIMER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144065
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144067
Merke: CRYSTAL BALL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144068
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144069
Merke: NEXEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144071
Merke: INDUCTEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144072
Merke: PROMISE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144073
Merke: CONCORDE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144075
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144076
Merke: AUTOLISP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144078
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144079
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144081
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144084
Merke: EUROGRAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144087
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144090
Merke: G & G
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144091
Merke: OXEMET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144094
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144095
Merke: YIPSTERS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144097
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144100
Merke: INTRAFIX
WATCH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144105
Merke: ARDINATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144106
Merke: KLONATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144107
Merke: KOATECH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144108
Merke: KOAGEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144111
Merke: OOPSIE DAISY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144114
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144115
Merke: EKTALASER
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144121
Merke: HOESTAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144122
Merke: ANEMET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144123
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144126
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144130
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144131
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144132
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144134
Merke: YARD-MAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144142
Merke: CYLINDRA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144143
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144145
Merke: SENSAZIONI DI
MARTINA IOTTI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144147
Merke: Simple Standards
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144150
Merke: PERAMA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144151
Merke: BOVAFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144154
Merke: INDEPENDENCE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144155
Merke: GACOM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144158
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144161
Merke: Landur(R)med
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144163
Merke: FASTBUILD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144164
Merke: TECLITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144165
Merke: ARTLITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144168
Merke: U-FOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144170
Merke: MAT-MANAGER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144171
Merke: FRAPAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144174
Merke: PALETEXPRESS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144176
Merke: CLEAN 2000
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144179
Merke: Nutranox
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144181
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144182
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144185
Merke: THROMBODYN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144186
Merke: CORDIS
MINIPORT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144187
Merke: CORDIS MPAP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144188
Merke: CORDIS
MULTIPURPOSE
ACCESS PORT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144189
Merke: LIPOTREND
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144192
Merke: SIFORM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144197
Merke: TECHNOPAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144198
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144203
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144204
Merke: NORDIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144207
Merke: CHERUBS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144209
Merke: CHENICE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144213
Merke: ACUMEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144214
Merke: ACUMATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144215
Merke: ETROMET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144216
Merke: GEMSEF
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144217
Merke: FUTURA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144218
Merke: SANCAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144219
Merke: JOLYRE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144220
Merke: EXEDRA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144222
Merke: SUKESHA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144223
Merke: Figur
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144226
Merke: TURBO BASIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144227
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144228
Merke: Elen
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144233
Merke: SEQUAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144234
Merke: TRUST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144238
Merke: TENDOFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144241
Merke: MAGEE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144242
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144246
Merke: GLASNOST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144250
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144251
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144253
Merke: HANS BOERSMA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144258
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144259
Merke: V 86 P
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144260
Merke: RAPIDOMED
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144261
Merke: MR CHEESE
CHEDS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144262
Merke: NORSEAT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144264
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144265
Merke: OAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144268
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144269
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144270
Merke: RISERTON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144272
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144273
Merke: CURZEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144274
Merke: DYPROTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144275
Merke: VAJECT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144276
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144278
Merke: KINEO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144279
Merke: EASEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144280
Merke: WENTOYS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144281
Merke: CRUSTOFREEZE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144282
Merke: NO MERCY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144284
Merke: GLAVITAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144285
Merke: ELARTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144288
Merke: LAKE COUNTRY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144289
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144290
Merke: SOVTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144291
Merke: PROSTAFLOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144292
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144294
Merke: DESIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144295
Merke: RECORD
BREAKERS -WORLD OF
SPEED
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144296
Merke: SPEED
BREAKERS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144298
Merke: SNIATER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144299
Merke: ROKLITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144300
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144301
Merke: TRANS-FREE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144302
Merke: TRIADORM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144305
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144307
Merke: BRINKMANN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144309
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144310
Merke: SCREENFIX
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144311
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144397
Merke: PAKO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144398
Merke: UNICA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144399
Merke: DURASWEET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144401
Merke: TIMEDIPIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 145118
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 145351
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 150037
Merke: Figur
Årsak: ESH

Reg. nr.: 158043
Merke: Figur
Årsak: ESH

Reg. nr.: 174744
Merke: SILENTWRITER
SUPERSCRIPT
Årsak: BSI
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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.: 208134

Kunngj. i NT nr.: 20/2001

(730) Innehaver: Yamanouchi Pharma Technologies
Inc, 1050 Arastradero Road, Palo Alto, CA 94304, US
og Yamanouchi Pharmaceuticals Co Ltd, 3-11,
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

Innsiger: Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni &
Co, Hamburg, DE

(111) Reg.nr.: 209144

Kunngj. i NT nr.: 30/2001

(730) Innehaver: Prudentia AS, Brynsvn. 5, 0667 Oslo,
NO

Innsiger: The Prudential Assurance Company Ltd,
London, England, GB

(111) Reg.nr.: 209276

Kunngj. i NT nr.: 31/2001

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

Innsiger: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse Postfach, CH-
8001 Zurich, CH

(111) Int. reg.nr.: 741335

Kunngj. i NT nr.: 31/2001

(730) Innehaver: Ferno Sp z o.o., ul. Bartycka 26, 00-
716 Warszawa, PL

Innsiger: Ferco International Ferrures et Serrures de
Batiment, 2, rue du Vieux Moulin, F-57400 Reding, FR
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 184537

(730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsgt. 12, S-214 50
Malmö, SE

Innsiger: Norsk Chokolade Import AS, Hagan, NO

KL. 30: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes, men med
følgende unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til SALT SILD

(111) Reg.nr.: 184538

(730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsgt. 12, S-214 50
Malmö, SE

Innsiger: Norsk Chokolade Import AS, Hagan, NO

KL. 30: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes, men med
følgende unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til SUR SILD

(111) Reg.nr.: 184539

(730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsg. 12, S-214 50
Malmö, SE

Innsiger: Norsk Chokolade Import AS, Hagan, NO

KL. 30: Hele klassen.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes, men med
følgende unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til SØT SILD
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RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


