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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.: 213508 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 19966396 (220) Inn dato: 1996.10.18

(540)

VIVA GLAM
(730) Innehaver: Make-Up Art Cosmetics Inc, 125
Pinelawn Road, Melville, NY 1174, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, nemlig sminke og lebestift.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213511 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200004595 (220) Inn dato: 2000.04.18

(540)

DREAMARENA
(730) Innehaver: Sega Enterprises Ltd, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske apparater, spill tilpasset for bruk
med TV-apparater; datamaskiner; periferiutstyr til
datamaskiner; data- og billedbehandlingsapparater;
dataprogramvare, dataprogrammer; dataprogrammer for
elektroniske spill; disker, disketter, bånd og kassetter, alle
med eller for opptak av data og/eller bilder, lyd- og/eller
videoopptak; spillemaskiner,
videospillmaskiner, hjemmevideospillemaskiner og
underholdningsapparater for bruk med TV-apparater;
mynt-, kort- eller skrankebetjente arkadespillmaskiner og
underholdningsapparater; elektroniske spill på
innstikkskort, plater, CD’er og kassetter; dataspill- og
videospill-innstikkskort, plater, CD-rom og kassetter;
databehandlings-apparater og -instrumenter for styring og
ledelse av underholdningssentra; dataspilleutstyr
bestående av minneenheter; minneanordninger til
dataspill-utstyr; CD-romspillere; TV-apparater;
periferiutstyr for bruk med hjemmevideospillmaskiner;
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand i form av tilveiebringelse av kommersielle
transaksjoner over elektroniske kommunikasjonsnettverk
for elektroniske apparater og spill tilpasset for bruk med
TV-apparater, for datamaskiner, periferiutstyr til
datamaskiner, data- og billedbehandlingsapparater,
dataprogramvare og for dataprogrammer, for
dataprogrammer for elektroniske spill, for disker,
disketter, bånd og for kassetter, alle med eller for opptak
av data og/eller bilder, lyd- og/eller videoopptak, for
spillemaskiner, videospillmaskiner,
hjemmevideospillemaskiner og for
underholdningsapparater for bruk med TV-apparater, for
mynt-, kort- eller skrankebetjente arkadespillmaskiner og
for underholdningsapparater, for elektroniske spill på



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2002.04.15 - nr 16

4

innstikkskort, plater, CD’er og for kassetter, for dataspill-
og for videospillinnstikkskort, for plater, CD-rom og for
kassetter, for databehandlingsapparater og -instrumenter
for styring og ledelse av underholdningssentra, for
dataspilleutstyr bestående av minneenheter, for
minneanordninger til dataspillutstyr, for CD-romspillere,
TV-apparater og for periferiutstyr til bruk med
hjemmevideospillmaskiner; kompilering, lagring;
analysering og gjenfinnelse av data og informasjon;
vedlikehold, indeksering og elektronisk distribuering av
reklamemateriale; informasjons-, rådgivnings- og
veiledningstjenester, alle tilknyttet ovennevnte, iberegnet
slike tjenester tilveiebrakt on-line fra et
datamaskinnettverk eller andre globale datanettverk eller
ekstranettverk; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjon og
kommunikasjonstjenester; anskaffelse av tilgang til
elektroniske kommunikasjonsnettverk og globale
datanettverk og ekstranett; elektronisk sending av post og
beskjeder; globale datanettverkstjenester.
KL. 42: EDB-tjenester; rådgivning, formgivning,
forskning, analyse, teknisk support og andre tekniske og
konsultasjonstjenester, alt relatert til EDB og
dataprogrammering; design av hjemmesider (i globale
datanettverk), formgiving og vertstjenester; webhotell
(tilby vertsserver for andres hjemmesider); forskning,
utvikling, formgiving og oppgradering av EDB
programvare; utleie av databaser; tilveiebringelse av
tilgang til, utleie av tilgang til, samt fremskaffelse av
undersøkelser, gjenfinnelse, indeksering, linking og
dataorganiseringsmuligheter i globale datanettverk,
elektroniske kommunikasjonsnettverk og elektroniske
databaser; informasjon, konsultasjon og
rådgivningstjenester, alle relatert til forannevnte,
herunder slike tjenester tilveiebrakt on-line fra et globalt
datanettverk eller via internet eller ekstranettverk;
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til
telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester, til
tilveiebringelse av tilgang til elektroniske
kommunikasjonsnettverk, til globale  datanettverk og
ekstranettverk, til elektronisk overføring av post og
beskjeder, til globale datanettverkstjenester og til
overføring og spredning av informasjon og data via
datanettverk og globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213512 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200005010 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

(730) Innehaver: Simpleworld AB, Bromma, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såpe og shampo, badeoljer.
KL. 5: Spedbarnsmat; vitaminer.
KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; datamaskiner;
apparater og innretninger for opptak og gjengivelse av
lyd og/eller bilder; lyd, bilder og/eller databærere;
hjelmer.
KL. 10: Termometre; smokker; tåteflasker.
KL. 12: Barnevogner; ståbrett til barnevogner;
bilbarneseter og solbeskyttelse dertil; belteputer;
sikkerhetsseter til biler og sykler; sykler; kjelker; deler til
de forannevnte varer.
KL. 16: Bleier (av papir og cellulose); trykksaker; bøker
og aviser.
KL. 18: Bæremeis (seler) for bæring av barn.
KL. 20: Møbler; vogger; stellebord; madrasser; puter.
KL. 21: Børster; kammer; badesvamper; kopper.
KL. 24: Laken, tepper, pledd, håndklær, vaskekluter.
KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy; siklesmekker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke inkludert i andre klasser.
KL. 35: Markedsføring av og kundeinformasjon i
forbindelse med salg av varer og tjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; utleie av annonseplass.
KL. 36: Forsikringskonsultasjoner og
forsikringsmegling; formidling av kontakt med kjøpere
og selgere av varer og tjenester samt annen deltagelse ved
transaksjoner med hensyn til elektronisk handel via tele-
og datanett, inkludert effektuering av betalingsmidler.
KL. 41: Undervisning og utdannelse.
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KL. 42: Rådgivning med hensyn til barn; rådgivning
angående helse; datamaskinprogrammering.

(300) Prioritet:
SE, 1999.10.27, 99-0773

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213513 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200006766 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

MAGNA
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West
Lake Avenue, Glenview, IL 60025-5811, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Preparater og kjemikalier for sveising;
kjemikalier, kjemiske forbindelser og/eller kjemiske
preparater for bruk ved sveising; flussmidler for sveising;
engående (self-fluxing) metalliske tilsetningsstoffer;
organiske ikke-korroderende flussmidler; fugemasser for
bruk ved sveising; kjemiske sammensetninger for
absorbsjon og bortledning av varme; forbindelser, tåker
og sprøytevæsker til hindring av spruting; kjemiske
reparasjonsmasser (harpikser); kjemiske
impregneringsstoffer; løsemidler, preparater og stoffer til
utgløding, herding, adusering, kalfatring, belegning,
slaglodding og/eller lodding; kjemikalier for industrielle
vedlikeholdsformål; klebemidler for industrielle formål;
klebemidler for vedlikeholdsarbeider;
flerbruksklebemidler; bindemiddelpreparater; kalfatre;
klebemidler for muring; klebemidler inneholdende metall
og/eller metallspon; kitt og kittlignende masser;
selvklebende tape av glassfiber; etoksylenvinylacetat;
tiksotropiske blandinger; syntetiske polymerer;
anaerober; mikroorganismer og enzympreparater for
kloakkanlegg; anioniske, kationiske og amfotere
systemer; bløtgjøringsmidler for vann,
avleiringshemmere, tilsetningsstoffer og antimikrobielle
preparater for bruk i vannresirkuleringssystemer;
gjødningsstoffer, plenvæsker og hjelpestoffer, preparater
for tilførsel av næringsstoffer til planter; antistatiske
sprøytemidler; antioksidanter; oksidasjonshemmere;
dispergeringsmidler; tilsetningsstoffer for bruk i batterier;
rusthemmende tilsetningsstoffer for radiatorer;
vannabsorberende midler for drivkrafttransmisjoner i
kjøretøyer; kjemiske produkter til spyling av motorer,
men unntatt kjemiske tilsetningsstoffer for smøremidler.
KL. 6: Uedle, edle og halvedle metaller og legeringer
herav for sveising; legeringer med flussmiddelkjerne;
sveisetråder, -staver og -legeringer; slagloddetråder;
engående (self-fluxing) legeringer; legeringer for
forsegling, kalfatring, lodding, slaglodding, utglødning,
herding, adusering og belegning; varme- og/eller
korrosjonsfaste legeringer; murspekkelegeringer;
fyllmasser av metall; hellbare metaller; staver, tråder og
plater for sveising, slaglodding og/eller lodding.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213531 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104756 (220) Inn dato: 2001.04.10

(540)

(730) Innehaver: IMS Software Services Ltd,
Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite
402, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software og CD-ROMer og tilhørende
brukermanualer for bruk ved tilveiebringelse av data og
informasjon til den farmasøytiske industri og
helseindustrien; markedsundersøkelsesrapporter i
datamaskinlesbart format relatert til den farmasøytiske
industri og helseindustrien.
KL. 16: Trykte markedsundersøkelsesrapporter,
markedsanalyserapporter, prognoser, nyhetsbrev og
oppslagsbøker, alle relatert til den farmasøytiske industri
og helseindustrien.
KL. 35: Markedsundersøkelser og informasjonstjenester
og informasjonsteknologitjenester; konsultasjonstjenester
vedrørende markedsundersøkelser, alle for den
farmasøytiske industri og helseindustrien.
KL. 42: Informasjon relatert til helseprodukter og
helsetjenester samt til farmasøytiske, medisinske,
diagnostiske og kirurgiske produkter og tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213532 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104757 (220) Inn dato: 2001.04.10

(540)

(730) Innehaver: IMS Software Services Ltd,
Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite
402, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software og CD-ROMer og tilhørende
brukermanualer for bruk ved tilveiebringelse av data og
informasjon til den farmasøytiske industri og
helseindustrien; markedsundersøkelsesrapporter i
datamaskinlesbart format relatert til den farmasøytiske
industri og helseindustrien.
KL. 16: Trykte markedsundersøkelsesrapporter,
markedsanalyserapporter, prognoser, nyhetsbrev og
oppslagsbøker, alle relatert til den farmasøytiske industri
og helseindustrien.
KL. 35: Markedsundersøkelser og informasjonstjenester
og informasjonsteknologitjenester; konsultasjonstjenester
vedrørende markedsundersøkelser, alle for den
farmasøytiske industri og helseindustrien.
KL. 42: Informasjon relatert til helseprodukter og
helsetjenester samt til farmasøytiske, medisinske,
diagnostiske og kirurgiske produkter og tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213659 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 19944424 (220) Inn dato: 1994.08.10

(540)

BOMAX
(730) Innehaver: Princess-Gruppen AS, Postboks 90,
1401 Ski, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Hele klassen.
KL. 20: Hele klassen.
KL. 21: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213660 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 199806206 (220) Inn dato: 1998.07.09

(540)

NICO
(730) Innehaver: Arcadia Group Brands Ltd, Colegrave
House, 70 Berners Street, London W1P 3NL, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klesartikler; fottøy, inkludert støvler, sko, tøfler,
sandaler, treningssko, sokker og strømper; hodeplagg;
hatter; luer; alpeluer; skjerf; hansker; votter; belter
(klesartikler).

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213661 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200100307 (220) Inn dato: 2001.01.04

(540)

STAMP MANAGER
(730) Innehaver: Esselte NV, Industriepark-Noord 30,
B-9100 Sint-Niklaas, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Blekkstråle datostempel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213662 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200101304 (220) Inn dato: 2001.01.29

(540)

NORDIA
(730) Innehaver: Advokatfirman Nordia KB, Box
70389, S-10724 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Nordia DA v/Ole
Nyfløt, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213663 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200101927 (220) Inn dato: 2001.02.12

(540)

ROXIO
(730) Innehaver: Roxio Inc, 461 South Milpitas
Boulevard, Milpitas, CA 95305, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; vitenskapelige, nautiske,
geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte
dataprogrammer.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.11, 76/108418

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213664 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200101943 (220) Inn dato: 2001.02.13

(540)

(730) Innehaver: Tradevision AB, Gävlegatan 18 c, S-
11384 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bedriftsøkonomisk administrasjon og
databaserte lokaliseringstjenester vedrørende gods og
varer, innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og
fremfinning av opplysninger i databaser.
KL. 38: Data- og telekommunikasjonstjenester inkludert
datastøttede logistikktjenester, sending og overføring av
bilder, informasjon og e-post via data-, mobil- og
telekommunikasjonsnett, tjenester vedrørende tilgang til
datanettverk.
KL. 39: Transport og lagring av varer; tilveiebringelse av
informasjon og bookingtjenester for transport og lagring
samt logistikktjenester.
KL. 42: Leasing av tilgangstid til databaser; profesjonell
konsultasjon vedrørende datamaskiner og programvarer,
dataprogrammeringstjenester, vedlikehold og oppdatering
av dataprogramvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2002.04.15 - nr 16

9

(111) Reg.nr.: 213665 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200102676 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

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

(730) Innehaver: Lifestyles, Åsen, 6770 Nordfjordeid,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, hodeplagg.
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213666 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200103882 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

(730) Innehaver: Big AS, Bølevn. 208, 3715 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Interiør; møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213667 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104124 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

DESIGNATURE
(730) Innehaver: Stordal Møbler AS, Postboks 55, 6250
Stordal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213668 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104746 (220) Inn dato: 2001.04.09

(540)

KOLBERG CASPARY
(730) Innehaver: Kolberg Caspary AS, 3080
Holmestrand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for
landkjøretøyer). Registreringen omfatter ikke
bryggerimaskiner og deler til disse.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne).
KL. 12: Sikkerhetsutstyr for biler; sikkerhetsseter for
barn.
KL. 36: Finansiell virksomhet;
eiendomsmeglervirksomhet; forvaltning av fast eiendom.
KL. 37: Bygge-, installasjons-, vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet.
KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretning).

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213669 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200105381 (220) Inn dato: 2001.04.24

(540)

(730) Innehaver: PrintNet AS, 0201 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; 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 klasse); spillkort; trykktyper,
klisjéer; plakater og plakatholdere av papir eller kartong.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester;
faglige konsultasjoner om forretninger;
forretningsevaluering og forretningsinformasjoner;
import- og eksportagenturer; publisering av reklame og
annonsetekster; oppdatering, utsendelse og utleie av
reklamemateriell; markedsundersøkelser; organisering av
utstillinger for handels- og reklameformål.
KL. 42: Faglige konsultasjoner (omfatter ikke
forretninger); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner;
industriell formgiving og emballasjedesign; design og
formgivning av hjemmesider på Internett;
oversettelsesvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213670 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200106003 (220) Inn dato: 2001.05.10

(540)

(730) Innehaver: Accenture Global Services GmbH,
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare til bruk ved design, installasjon
og utførsel av stormaskin- og klient/tjener
applikasjonsprogrammer, for integrering av finansielle,
produksjons- og salgsfunksjoner, og for administrasjon
av kundeservice og støttefunksjoner i en bedrift.
KL. 16: Flygeskrifter, bøker, flygeblader, brosjyrer,
blader, rapporter, journaler, håndbøker og kataloger i
området bedriftsadministrasjon, informasjonsteknologi og
datamaskinbasert informasjonsbehandling.
KL. 35: Konsulentvirksomhet vedrørende
bedriftsadministrasjon; bedriftskonsultasjoner;
virksomhet i forbindelse med
bedriftsadministrasjonsanalyse og konsultasjon;
konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsmarkedsføring;
tilveiebringelse av datamaskinvare og -programvare for
andre; tilveiebringelse av informasjon i området
bedriftsadministrasjonskonsultasjoner,
bedriftskonsultasjoner og finans; prosjektadministrasjon i
området informasjonssystemdesign, spesifikasjon,
tilveiebringelse, installasjoner og implementering;
konsultasjoner vedrørende bedrifts- ervervelse;
analysevirksomhet, nemlig markeds- og finansanalyser;
verdifastsettelse av bedrifter; utførelse av bedrifts- og
markedsundersøkelser; bedriftsinformasjonsvirksomhet i
området bedriftsadministrasjon vedrørende omlegging,
prosess, strategi og planlegging, og bedriftsteknologi;
administrasjonsplanlegging vedrørende bedrifter;
konsulentvirksomhet vedrørende fusjoner;
bedriftsnettverksvirksomhet; utførelse av
bedriftsundersøkelser og analyser; bedriftskontroll;
assistanse i området handels- og
industrielladministrasjon; økonomisk beregning og
analyser; konsulentvirksomhet vedrørende
personelladministrasjon; utarbeidelse av
forretningsrapporter; tilveiebringelse og ledelse av
utstillinger og konferanser i området forretninger og
forretningsadministrasjon; tilveiebringelse av informasjon
i området bedriftskonsultasjon.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
finansiering av risikokapital.
KL. 37: Installasjons-, utførelses-, vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet, vedrørende datamaskiner,
datasystemer, datanettverk og datamaskinvare.
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KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, nemlig avholdelse av
kurs, seminarer, instruksjonskurs og klasser i området
dataprogramutvikling og -implementering, data
programvarebruk, bedrifts- og bedriftsoperasjoner og
distribuering av kursmateriell dertil; utvikling av
utdannelsesmateriell for andre i området
dataprogramvareutvikling og -implementering,
dataprogramvarebruk, bedrifts- og bedriftsoperasjoner.
KL. 42: Meglingsvirksomhet; tilveiebringelse av
informasjon i området informasjonsteknologi,
datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet i
området  datamaskiner, datasystemer og
datasystemdesign; datavirksomhet, nemlig design av
datasystemer for andre; datavirksomhet, nemlig
tilveiebringelse av  databaser i området
bedriftskonsultasjoner, informasjonsteknologi,
datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet i
området informasjonsteknologi; design av
dataprogramvare for andre; design av hjemmesider;
installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjon
vedrørende dataprogramvare.

(300) Prioritet:
BX, 2000.11.14, 0977806

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213671 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200106145 (220) Inn dato: 2001.05.14

(540)

APPLICITY
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One
Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datahardware og -software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213672 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200106734 (220) Inn dato: 2001.05.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer lagret på databærere, særlig
for et datastyringssystem, computersoftware.
KL. 35: Driftsøkonomisk- og markedsrådgivning,
rådgivning for markedsføring av produkter.
KL. 42: Forskning på området computersoftware,
tjenester som ytes av softwareprodusenter, nemlig
utarbeidelse av programmer til databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213673 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107015 (220) Inn dato: 2001.06.06

(540)

MILKYBAR
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk, yoghurt og meieriprodukter, melkebaserte
drikkevarer; melkegeléer (milk jellies), preparater for å
lage melk.
KL. 30: Kakao, preparater basert på kakao, konfektyrer,
sjokolade, sjokoladeprodukter, hvit sjokolade, sukkertøy,
søtsaker, desserter, kjeks, iskrem, vannis, fruktis, frosne
konfekter og konfektyrer, preparater for lagring av iskrem
og/eller vannis, fruktis og/eller frosne konfekter og
konfektyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213674 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200108136 (220) Inn dato: 2001.07.02

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til VELLAGRET SVEITSER.

(730) Innehaver: TINE Norske Meierier BA, Breigt. 10,
0133 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meieriprodukter og oster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213675 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200108137 (220) Inn dato: 2001.07.02

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til VELLAGRET NØKKEL.

(730) Innehaver: TINE Norske Meierier BA, Breigt. 10,
0133 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meieriprodukter og oster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213676 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200109017 (220) Inn dato: 2001.07.25

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier og kjemiske reagenser for bruk i
industri, vitenskap og forskning; biokjemiske og
biologiske preparater for bruk i industri, vitenskap og
forskning; kjemiske preparater for vitenskapelige formål;
preparater for diagnose for vitenskapelige formål;
radioaktive elementer, isotoper, preparater og reagenser
for industrielle, forsknings- og vitenskapelige formål.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater,
medisiner og substanser; diagnostiske midler, preparater
og substanser for medisinske formål; kontrastmedia for
medisinsk avbildning; diagnostiske scannemidler for bruk
in vivo; radiofarmasøytiske produkter; radioaktive kilder
og standarder for bruk i kjernemedisin.
KL. 9: Apparatur og instrumenter for bruk i vitenskap,
forskning og industri; måleapparatur og -instrumenter;
avbildningsapparatur og -instrumenter; radiologisk
apparatur og instrumenter; computere og skrivere, og
software og programmer for bruk derved; glasstøy; og
deler og armatur for ovennevnte varer.
KL. 10: Kirurgisk, medisinsk, dental og veterinær
apparatur og instrumenter; diagnostisk verktøy for bruk i
tester med medisinsk formål; apparatur og instrumenter
for bruk i medisinsk diagnose; radiologisk apparatur for
diagnostiske og medisinske formål; røntgen-apparatur for
medisinsk bruk; og deler og armatur for ovennevnte
varer.
KL. 41: Utdanningstjenester i området med medisinsk
avbildning og diagnostikk; arrangering av seminarer,
konferanser, symposia eller arbeidsgrupper relatert til den
farmasøytiske industri, for medisinsk praktiserende og
ansatte i farmasøytiske selskaper; og opplæringstjenester.
KL. 42: Forsknings- og utviklingstjenester;
konsultasjonstjenester relatert til kjemisk og farmasøytisk
forskning; konsultasjonstjenester relatert til oppdagelse
og evaluering av stoffer og forbindelser med
diagnostiske, profylaktiske og/eller terapeutiske
egenskaper; tekniske støttetjenester; diagnostiske
tjenester; medisinske avbildningstjenester; analytiske
tjenester; bioteknologiske tjenester; rådgivningstjenester
relatert til alt det ovennevnte.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213677 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200109214 (220) Inn dato: 2001.07.27

(540)

ETHERLITE
(730) Innehaver: Digi International Inc, Minnetonka,
MN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr; datamaskiner,
datamaskinperiferiutstyr, dataprogrammer innregistrert på
databærere, programvare (innregistrerte EDB
programmer), lagringsenheter for datamaskiner, optiske
og magnetiske databærere; styreenheter for serielt
grensesnitt for datamaskiner og programvare til bruk for
samme.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213678 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110394 (220) Inn dato: 2001.08.27

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til LØITEN LYS

(730) Innehaver: Løiten Lys AS, Løiten Brænderi, 2340
Løten, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Voks- og stearinlys.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213680 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110788 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebæk, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater.
KL. 5: Medisinske plastre til sårpleie og til forebyggelse
av sår, medisinske plaster til hudpleie, medisinske
preparater og substanser til hudpleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213681 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110789 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebæk, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater.
KL. 5: Medisinske plastre til sårpleie og til forebyggelse
av sår, medisinske plastre til hudpleie, medisinske
preparater og substanser til hudpleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213682 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110797 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

CHOICE PRIVILEGES
(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(300) Prioritet:
US, 2001.03.07, 76/220,460

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213683 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110799 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213684 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110800 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213685 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110801 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213686 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110802 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213687 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110803 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hotell- og motelltjenester; hotell- og motell- og
feriehotell-innlosjeringstjenester; restaurant-, catering-,
kafeteria-, kantine-, kafé-, bar- og kaffebar-tjenester;
reserveringstjenester; tilveiebringelse av konferanse- og
møtefasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter;
tilveiebringelse av bankettfasiliteter; skjønnhets- og
frisørsalongtjenester; reserveringstjenester for
hotellinnlosjering og annen innlosjering; vurdering og
gradering av turistinnlosjering; midlertidig innlosjering;
reservering av turistinnlosjering; turistbyrå- og
turistkontortjenester for bestilling av innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213688 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200111286 (220) Inn dato: 2001.09.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Arwex AS, Eneboveien 4B, 0980 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Engelsk ølgjær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213689 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200111822 (220) Inn dato: 2001.10.01

(540)

(730) Innehaver: Siam Wooden Products Co Ltd,
Samutprakarn, TH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Byggeklosser (leker), dukker, dukkesenger,
dukkeklær, dukkehus, dukkestuer, leketøysett, leker av
tre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213690 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112211 (220) Inn dato: 2001.10.10

(540)

(730) Innehaver: Provender AS, Postboks 1412 Vika,
0115 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS,
Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn;
vitaminpreparater.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter;
korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker; næringsmidler til dyr.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; veterinære
tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213691 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112305 (220) Inn dato: 2001.10.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norsk Datatilbehør AS, Vestsidevegen,
2162 Brårud, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Overspenningsvern for lyn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213692 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112673 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

ACTIVY MEDIA
SATELLITE

(730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, D-
81739 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske, elektrotekniske og elektroniske apparater
og utstyr; elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak,
sending, overføring, mottakelse, reproduksjon og
bearbeidelse av lyd, signaler, tegn og/eller bilder;
elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak, bearbeiding,
sending, overføring, fordeling, lagring og produksjon av
beskjeder og data; datamaskiner for kommunikasjon,
software; optisk, elektroteknisk og elektronisk
informasjon og kommunikasjonstekniske produkter.
KL. 38: Elektroniske tjenester, herunder sending og
fordeling av data, informasjon, bilder, video- og
audiosekvenser.
KL. 42: Konsultasjoner innenfor oppbygging og drift av
utstyr, installasjoner og andre dataprodukter, informasjon
og kommunikasjonstekniske produkter; planlegging,
utvikling, utkast og design, konsultasjoner, testing,
teknisk overvåkning, systemintegrering og
produktintegrering innenfor data, informasjon og
kommunikasjonsteknikk; elektroniske tjenester, herunder
innsamling, lagring og oversetting av data, informasjon,
bilder, video- og audiosekvenser; utvikling,
frembringelse og utleie av dataprogrammer.

(300) Prioritet:
EM, 2001.04.25, 002190072

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213693 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112674 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

ACTIVY MEDIA
CLIENT

(730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, D-
81739 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske, elektrotekniske og elektroniske apparater
og utstyr; elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak,
sending, overføring, mottakelse, reproduksjon og
bearbeidelse av lyd, signaler, tegn og/eller bilder;
elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak, bearbeiding,
sending, overføring, fordeling, lagring og produksjon av
beskjeder og data; datamaskiner for kommunikasjon,
software; optisk, elektroteknisk og elektronisk
informasjon og kommunikasjonstekniske produkter.
KL. 38: Elektroniske tjenester, herunder sending og
fordeling av data, informasjon, bilder, video- og
audiosekvenser.
KL. 42: Konsultasjoner innenfor oppbygging og drift av
utstyr, installasjoner og andre dataprodukter, informasjon
og kommunikasjonstekniske produkter; planlegging,
utvikling, utkast og design, konsultasjoner, testing,
teknisk overvåkning, systemintegrering og
produktintegrering innenfor data, informasjon og
kommunikasjonsteknikk; elektroniske tjenester, herunder
innsamling, lagring og oversetting av data, informasjon,
bilder, video- og audiosekvenser; utvikling,
frembringelse og utleie av dataprogrammer.

(300) Prioritet:
EM, 2001.04.25, 002190536

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213694 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112675 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

ACTIVY MEDIA PAD
(730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske, elektrotekniske og elektroniske apparater
og utstyr; elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak,
sending, overføring, mottakelse, reproduksjon og
bearbeidelse av lyd, signaler, tegn og/eller bilder;
elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak, bearbeiding,
sending, overføring, fordeling, lagring og produksjon av
beskjeder og data; datamaskiner for kommunikasjon,
software; optisk, elektroteknisk og elektronisk
informasjon og kommunikasjonstekniske produkter.
KL. 38: Elektroniske tjenester, herunder sending og
fordeling av data, informasjon, bilder, video- og
audiosekvenser.
KL. 42: Konsultasjoner innenfor oppbygging og drift av
utstyr, installasjoner og andre dataprodukter, informasjon
og kommunikasjonstekniske produkter; planlegging,
utvikling, utkast og design, konsultasjoner, testing,
teknisk overvåkning, systemintegrering og
produktintegrering innenfor data, informasjon og
kommunikasjonsteknikk; elektroniske tjenester, herunder
innsamling, lagring og oversetting av data, informasjon,
bilder, video- og audiosekvenser; utvikling,
frembringelse og utleie av dataprogrammer.

(300) Prioritet:
EM, 2001.04.25, 002190163

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213695 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112676 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

ACTIVY MEDIA
GATEWAY

(730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, D-
81739 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske, elektrotekniske og elektroniske apparater
og utstyr; elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak,
sending, overføring, mottakelse, reproduksjon og
bearbeidelse av lyd, signaler, tegn og/eller bilder;
elektroteknisk og elektrisk utstyr for opptak, bearbeiding,
sending, overføring, fordeling, lagring og produksjon av
beskjeder og data; datamaskiner for kommunikasjon,
software; optisk, elektroteknisk og elektronisk
informasjon og kommunikasjonstekniske produkter.
KL. 38: Elektroniske tjenester, herunder sending og
fordeling av data, informasjon, bilder, video- og
audiosekvenser.
KL. 42: Konsultasjoner innenfor oppbygging og drift av
utstyr, installasjoner og andre dataprodukter, informasjon
og kommunikasjonstekniske produkter; planlegging,
utvikling, utkast og design, konsultasjoner, testing,
teknisk overvåkning, systemintegrering og
produktintegrering innenfor data, informasjon og
kommunikasjonsteknikk; elektroniske tjenester, herunder
innsamling, lagring og oversetting av data, informasjon,
bilder, video- og audiosekvenser; utvikling,
frembringelse og utleie av dataprogrammer.

(300) Prioritet:
EM, 2001.04.25, 002190627

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213696 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200112677 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

(730) Innehaver: Thorleif Græsli, Postboks 199
Kalbakken, 0903 Oslo, NO

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

(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; forankringsinnretninger;
festeinnretninger; løfteankre; bæreremmer; heisetau;
stropper; sjakler; kjeder; forbindelsesledd til kjeder;
kroker; bolter, taljer; trosser; wire; alle forannevnte varer
av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213697 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200007999 (220) Inn dato: 2000.07.13

(540)

TELENOR INTERNETT
OVER ALT - ALT OVER

INTERNETT
(730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331
Fornebu, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Snarøyveien 30, 1330 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Banktjenester via elektroniske datanett,
betalingstjenester via telefon, mobiltelefon og andre
terminaler og via elektroniske datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet; elektroniske
nettjenester, elektroniske abonnementtjenester, bestilling
eller endring av abonnementsforhold via telefon eller
datanettverk; elektronisk overføring, sending og
mottagelse av tekst, tale, data og bilder; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; globale datanettverkstjenester;
datanettbasert kundeinformasjonstjenester; WAP-baserte
tjenester, overføringer av kommunikasjoner fra en person
til en mottaker via datanettverk for dermed å kunne
bestille og betale varer elektronisk, internettvirksomhet;
bredbåndstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Edb-programmering; leasing av tilgangstid til
databaser; internettportalvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213698 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200008000 (220) Inn dato: 2000.07.13

(540)

INTERNETT OVER ALT
- ALT OVER
INTERNETT

(730) Innehaver: Nextra AS, Drammensveien 167, 0277
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Snarøyveien 30, 1330 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Banktjenester via elektroniske datanett,
betalingstjenester via telefon, mobiltelefon og andre
terminaler og via elektroniske datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet; elektroniske
nettjenester, elektroniske abonnementtjenester, bestilling
eller endring av abonnementsforhold via telefon eller
datanettverk; elektronisk overføring, sending og
mottagelse av tekst, tale, data og bilder; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; globale datanettverkstjenester;
datanettbasert kundeinformasjonstjenester; WAP-baserte
tjenester, overføringer av kommunikasjoner fra en person
til en mottaker via datanettverk for dermed å kunne
bestille og betale varer elektronisk, internettvirksomhet;
bredbåndstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Edb-programmering; leasing av tilgangstid til
databaser; internettportalvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213699 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200100971 (220) Inn dato: 2001.01.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Kontorrekvisita, konvolutter, brevpapir,
presentasjonsmateriale, spillkort.
KL. 25: Gensere, jakker, bukser og t-skjorter.
KL. 28: Spill og leketøy.
KL. 35: Salg av annonser og reklame i forbindelse med
distribusjon av tekst, lyd og bilde basert på digital
teknologi.
KL. 38: Tilrettelegging for og overføring av tekst, lyd og
bilde gjennom TV, radio, telefoni samt internett.
KL. 41: Produksjon av radio- og fjernsynsprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213700 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104145 (220) Inn dato: 2001.03.27

(540)

EPSON PRINT IMAGE
MATCHING

(730) Innehaver: Seiko Epson KK, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware innspilt på CD-ROM, PC-kort,
magnetiske kort, magnetiske disker og andre databærere;
datamaskiner, laserprintere, blekkstråleprintere,
modemer, displayer, minneenheter, floppydiskstasjoner,
monitorer, magnetiske lagringsenheter, katodestrålerør;
digitale kameraer; LCD-projektorer, LCD-
fjernsynsapparater, displayer av flytende krystall,
apparater med digital display, optiske sensorer,
bildesensorer og bildeskannere; CD(Compact Disc)-bok,
CD-bok-spillere; integrerte kretser, integrerte kretser i
stor målestokk, halvlederlagerenheter, dioder,
kvartsresonatorer, kvartsoscillatorer, krystallkontrollerte
sendere og optoelektroniske minneenheter som alle er
elektroniske innretninger; minnekort og optiske kort av
integrerte kretser; magneter av sjeldne jordmetaller,
magneter og stegmotorer; audiovisuelle apparater og
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd
eller bilder; stemmegjenkjenningsenheter,
tegngjenkjenningsenheter; etikettskrivere; fjernsynssett,
fjernsynskameraer, videokameraer, antenner og
videoprintere; måleapparater; automatiserte
faktureringsmaskiner og automatiserte kassererapparater;
teleksmaskiner, faksimilemaskiner og elektrostatiske
kopieringsmaskiner; briller, brillelinser, brilleinnfatninger
og kontaktlinser; deler og tilbehør hertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213701 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200104182 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

(730) Innehaver: Scholastic Inc, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer; plater, forhåndsinnspilte
videobånd, lydbøker, forhåndsinnspilte lydkassetter, CD-
plater, DVD-plater, laserplater, dataspill og CD-ROM,
audio/videospill samt deler og tilbehør, disketter og
kassetter; håndholdte dataspill samt deler og tilbehør,
interaktive dataspill, elektroniske lærehjelpemidler,
elektroniske pedagogiske/utviklende spill for
undervisning av barn, interaktive kontrollanordninger og
-utstyr, dataspillutstyr inneholdende minneanordninger,
elektroniske lærespill.
KL. 16: Bøker, aviser, magasiner, kataloger,
instruksjons- og undervisningsmateriell, papir, papirvarer
og trykksaker, notisblokker, skrivetavler, dagbøker,
postkort, plakater, selvklebende notis- og merkelapper,
papirvaregaveartikler og tilbehør, skyvemerker,
klistremerker, skrivesaker, skrivesaksmapper,
skrivesakssett bestående av papir, konvolutter, segl og
notisblokker, viskelær, adresse- og telefonbøker,
bokomslag, skoleårsplanleggere, timeplaner, skissebøker,
blyantholdere, toppynt for blyanter, bokmerker,
papirposer, selskapshatter og dekorasjoner av papir,
gratulasjonskort, billedrammer laget av papir, byttekort,
notisbøker, lim, løsblad, faner, stensiler.
KL. 41: Underholdnings- og utdannelsestjenester;
publisering/utgivelse av bøker, tekster og magasiner;
organisering av pedagogiske konkurranser; produksjon
av lydopptak alle for pedagogiske formål; fjernsynsserier
og videoprogrammer for barn; filmproduksjons- og
videoproduksjonstjenester; bokklubbtjenester
tilgjengelige for skoler, biblioteker og foreldre, innen et
variert utvalg av emner; organisering/ledelse av messer
og/eller konferanser til fremming av nyutvikling og ny
teknologi i pedagogisk materiale og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynstjenester; lydopptakstjenester;
barneunderholdningstjenester; produksjon av show.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213702 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200105559 (220) Inn dato: 2001.04.27

(540)

OTRUM
(730) Innehaver: Otrum ASA, 4818 Færvik, NO

(740,750) Fullmektig: Arntzen de Besche Advokatfirma
AS v/Nicolai Stenersen, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lydalarmer; tyverialarmer; audiovisuelle
apparater for undervisning; bryterbokser [elektrisitet];
brannvarslere; CD-spiller; computer periferiutstyr; ytre
enheter for computere; databehandlingsapparater og
innretninger; datamaskiner; magnethukommelse for
datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på
databærere]; detektorer; dimmere for lys; materialer for
elektrisk strømføring, [ledninger, kabler]; elektriske
brytere; elektriske kabler; elektriske koblinger; elektriske
ledninger; forbindelsesanordninger for elektriske
ledninger; fjernbrytere; elektriske installasjoner for
fjernstyring av industrioperasjoner; elektrodynamiske
apparater for fjernstyring av signaler;
fjernstyringsapparater; fjernsynsapparater;
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger;
grensesnittenheter for datamaskiner; halvledere;
hukommelseslager for datamaskiner; integrerte kretser;
interkommunikasjonsapparater; hylser for elektriske
kabler; elektriske kabler; alarmklokker, elektriske;
koblinger, elektriske; koblingsanordninger, elektriske;
koblingsbokser [elektrisitet]; koblingstavler;
kondensatorer [elektr.]; instrumenter for kontroll av
varmekjeler; varmekontrollapparater; koplingsenheter
[databehandlingsutstyr]; kort med integrerte kretser
[smartkort]; trykte kretser, elektriske; logger; apparater
for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av
lyd; apparater for lydgjengivelse;
lysreguleringsinnretninger; mikroprosessorer; motstander,
elektriske; audio- og videomottakerapparater;
prosessorenheter; reguleringsinnretninger for lys;
signalanordninger (lys- eller mekaniske -); spoler,
elektriske; summere, elektriske; kontrolltavler
[elektrisitet]; temperaturmålere; termostater; tidsur,
automatiske; transistorer; transmitter
(telekommunikasjon); varmekontrollapparater;
varselanordninger, elektrisitet.
KL. 35: Spredning av reklameannonser; innsamling av
informasjon for bruk i databaser; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; fjernsynsreklame; utleie
av kontormaskiner og -apparater; markedsundersøkelser;
oppdatering av reklamedokumentasjon; publisering av
reklametekster; fjernsynsreklame; utsendelse av
reklameannonser; oppdatering av reklamemateriale; utleie
av reklamemateriell; utsendelse av reklamemateriell;
utleie av reklameplass; publisering av reklametekster;
utarbeidelse av reklametekster; reklamevirksomhet;
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utsendelse av
reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker,
vareprøver); økonomiske beregninger.
KL. 36: Faktoringselskaper; finansiell virksomhet;
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finansiering (leasing-); finansieringsevaluering
[forsikring, bank, fast eiendom]; finansieringstjenester;
finansieringsvirksomhet; finansieringsvurdering
[forsikring, bank, fast eiendom]; forsikringsvirksomhet;
kapitalinvesteringer; leasingfinansiering; utlån
[finansiering].
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk postoverføring; sending av fjernsynsprogram;
fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger;
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner;
radiokommunikasjon; satellittoverføring; utleie av
overføringsapparater for beskjeder; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213703 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200105920 (220) Inn dato: 2001.05.07

(540)

EMBEDDO
(730) Innehaver: WM-data AB, Box 27030, S-102 51
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningstjenester innen data hardware og -software
samt innen elektronikk; teknisk bistand ved utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av software; design
(utforming) av datamaskinvarer; utleie og leasing av
databehandlingsapparater og dataprogrammer;
datakonsulenttjenester; analysering av datasystemer;
integrasjon, overvåkning og konfigurering av
datamaskinvarer; dataprogrammering; fremstilling,
utvikling og vedlikehold (oppdatering) av
dataprogramvarer; design/utforming av datasoftware;
installasjon, reparasjon, integrasjon, overvåkning,
konfigurering,  vedlikehold, oppdatering og/eller service
av registrerte dataprogrammer; portaler
(tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser);
tilrådighetsstillelse av bruksrett og leasing av tilgangstid
til databaser; datatidsdeling; leasing av tilgang til
datamaskiner for å kunne håndtere data; gjenopphenting
av datainformasjon; systemkonstruksjon av
datamaskinbasert utstyr; systemintegrering;
nettverksovervåkning; kvalitetskontroll.

(300) Prioritet:
SE, 2000.11.08, 00-08530

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213704 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107254 (220) Inn dato: 2001.06.11

(540)

URBAN
(730) Innehaver: Kanda AS, Hegdal Industriområde,
3261 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Smør, ost, skinke.
KL. 30: Toast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213705 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107413 (220) Inn dato: 2001.06.12

(540)

XL-1
(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensvn.
852, 1372 Asker, NO

(740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma AS, Postboks
205, 1371 Asker

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater og stoffer; dietetiske næringsmidler og drikker
for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster
og forbindingsstoffer; vitaminer og vitaminpreparater;
kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende vitaminer
og/eller mineraler.
KL. 29: Næringsmidler av animalsk opprinnelse samt
grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for
konsumering, næringsmidler av animalsk opprinnelse
inneholdende proteiner.
KL. 30: Vegetabilske næringsmidler og drikker
bearbeidet for konsumering; smaksforbedrende
tilsetninger til næringsmidler.
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker; preparater og
substanser for tilberedelse av ikke-alkoholholdige
drikker; isotoniske drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213706 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107613 (220) Inn dato: 2001.06.20

(540)

(730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons LLC,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; trykte materialer, nemlig flygeblad, brosjyrer og
hefter i området av stomipleie.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utdannelses- og pasientstøtteprogrammer i
området av stomipleie.
KL. 44: Medisinske informasjonstjenester på området
stomipleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213707 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107899 (220) Inn dato: 2001.06.25

(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; underholdningstjenester i form
av fjernsynshøydepunkter, interaktive
fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer,
radiohøydepunkter og lydopptak, alle på basketball-
området og via en web-side; underholdningsinformasjon
på området statistikk, fakta og meningsmålinger, alle
vedrørende basketball og via en web-side; spilltjenester
som tilbys on-line i form av on-line dataspill, videospill,
interaktive videospill, action- ferdighetsspill, spill for
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn,
brettspill, kunnskapsspill og spill i form av malebøker og
tegninger, alt tilbudt via en web-side.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213708 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200107925 (220) Inn dato: 2001.06.26

(540)

ON TRACK
(730) Innehaver: Sense Technology AS, 4623
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger; boretårn;
borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner;
apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner;
hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for
maskiner og motorer.
KL. 9: Nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalisering, kontroll, livredning; fjernstyringsapparater;
fordelingspulter, fordelingstavler; meteorologiske
instrumenter; loddeapparater, loddemaskiner; elektriske
apparater for kontroll og overvåking;
projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer; sonar;
trykkmåleinstrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15

(111) Reg.nr.: 213709 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200110381 (220) Inn dato: 2001.08.24

(540)

(730) Innehaver: Algol OY, SF-02610 Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast;
gjødningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; maursyre, eddiksyreanhydrid;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.
KL. 2: Maling, rødoker, lakker; treimpregneringsmidler;
fargestoffer; ubearbeidet naturlig harpiks.
KL. 20: Beholdere for emballasje av plast.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
kontortjenester; import-eksportagenturer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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(111) Reg.nr.: 213710 (151) Reg.dato: 2002.03.15

(210) Søk.nr.: 200111072 (220) Inn dato: 2001.09.11

(540)

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

(730) Innehaver: Økodirekt AS, Postboks 7648
Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; egg, melk,
melkeprodukter, herunder ost, yogurt og smør; frosne
kjøttprodukter; speket kjøtt og pølser; frossen
oppdrettsrøye og oppdrettsfisk; konserverte og tørrete
frukter; urter; bearbeidede mandler; syltetøy.
KL. 30: Honning; brente mandler; sukker; kaffe; mel;
sjokolade og snop.
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; urter; korn.
KL. 32: Fruktdrikker, fruktjuice; saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2002.04.15
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1916 Reg.dato: 2002.03.18
Inngitt: 2002.02.21

Innehaver: Anne-Lise Vaksdal Øvrebø, Ålhus, 6847
Vassenden

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2002.03.21
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GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER
MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.

Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og
Madridprotokollen artikkel 3 (4).

Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år
regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

Ytterligere
utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen.

Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering
må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Internasjonale varemerkeregistreringer

Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter
Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf
varemerkeloven § 51.

(111) Int. reg. nr.: R459467
(151) Int. reg. dato: 2001.02.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Schleich Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH, 69, Am Limes, D-73527
Schwäbisch Gmünd, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Games, toys, particularly small flexible or other
objects, as well as plastic animals (including small items
in the form of key rings and advertising goods).

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 561028
(151) Int. reg. dato: 1990.05.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.02

(540)

BAROVIER & TOSO
(730) Innehaver: Barovier & Toso Vetrerie Artistiche
Riunite SrL, 28, via Fondamenta Vetrai, I-30141
Murano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lamps, lamp posts and lighting systems.
KL. 21:  Articles and ornaments made of glass; glass
artware; vases, glasses, plates made of glass; mosaics
made of glass, small glass articles and glassware not
included in other classes.

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 562496
(151) Int. reg. dato: 1990.10.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.27

(540)

DÜRKOPP ADLER
(730) Innehaver: Dürkopp Adler AG, 190, Postdamer
Strasse, D-33 729 Bielefeld, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Sewing machines, sewing robots, sewing units
comprising sewing machines, fabric supply devices and
stackers; fabric guiding apparatus; additional equipment
such as fabric guiding and/or folding devices; fabric
supply and removal devices, stackers and winding
devices; machine tools for machining parts of sewing
robots; presses for fabrics and fabric pieces; conveying
installations such as actuated or non-actuated conveyors,
roller conveyors, mobile shelves; parts of the
aforementioned goods.
KL. 9:  Electronic controls for sewing robots and for
units comprising sewing machines, supply devices and
stackers; apparatus for carrying out programs for the
electronic control of the aforementioned sewing robots
and units; apparatus for carrying out programs used for
machining machine-tools for parts of sewing machines or
units; programs stored on media for electronic control for
use with the aforementioned sewing robots and units;
control and monitoring units and data processing
apparatus intended for the conveying installations
mentioned before; parts of the aforementioned goods.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
DE, 1990.05.14, D47 990/Wz

(111) Int. reg. nr.: 583221
(151) Int. reg. dato: 1992.02.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.05

(540)

SINDRA
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Dentifrices.
KL. 10:  Dental floss.
KL. 21:  Toothbrushes, toothpicks.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 600577
(151) Int. reg. dato: 1993.03.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.27

(540)

OTHELLO
(730) Innehaver: Raymond Weil SA, 36-38, avenue
Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Timepieces and parts thereof.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 608406
(151) Int. reg. dato: 1993.09.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.13

(540)

CHIRA
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Tinned meat, fish, fruit and vegetables, the
aforesaid goods preserved using sugar and/or vinegar; dry
fruit; jams, marmalades.
KL. 31:  Fresh fruit and vegetables.
KL. 32:  Fruit and vegetable juices.

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 610023
(151) Int. reg. dato: 1993.10.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.26

(540)

(730) Innehaver: Heiniger AG, 8, Industrieweg, CH-
3360 Herzogenbuchsee, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Hair clippers for cutting animal hair, hair clippers
for animals (machines), grinding machines and
sharpening wheels for knives and blades; parts of the
aforesaid goods.
KL. 8:  Abrasive instruments, sharpening wheels for
knives and blades; parts of the aforesaid goods.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 629740
(151) Int. reg. dato: 1994.12.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.26

(540)

CASTELGY
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 643859
(151) Int. reg. dato: 1995.06.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.07

(540)

ECOVIP
(730) Innehaver: Laika Caravans SpA, 210/214, via
Benvenuto Cellini, I-50028 Tavarnelle Val Di Pesa, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, including vehicles for leisure
activities, such as caravans, trailers, camping cars and
motor homes; means for transport by land, air or water.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 693752
(151) Int. reg. dato: 1998.02.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.01.19

(540)

AQUAPUR
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Cleaning cloths, particularly cloths for cleaning
windows, floor cloths, tea towels, household cloths; pan
cleaners made with coated fabric; household gloves made
with synthetic fibres which work without added cleaning
products; gloves for dusting, gloves for polishing;
cleaning cloths made with synthetic fibres which work
without added cleaning products.
KL. 24:  Gloves for body care, namely wash cloths.

Gazette nr.: 6/01

(111) Int. reg. nr.: 701350
(151) Int. reg. dato: 1998.05.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.13

(540)

ANRIN
(730) Innehaver: Anröchter Rinne GmbH, 1,
Siemensstrasse, D-59609 Anröchte, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic construction materials, particularly
gutters for surface laid piping systems, cover grids,
fastening elements for gutter covers; fittings for windows,
window fittings made of metal or mainly of metal with
some plastic; boundary markers for levelling purposes
made of metal or mainly of metal with some concrete;
floor anchors made of metal or mainly of metal with
some plastic for piles and posts.
KL. 19:  Non-metallic building materials, particularly
gutters for surface laid piping systems, particularly made
of concrete polymer, inlet wells for surface piping
systems, prefabricated embrasures for wall openings,
particularly for windows, sewer manholes, particularly
made of concrete polymer, curbstones, non-metallic
tubes, in particular water pipes; concrete posts; boundary
markers for levelling purposes made of concrete or
mainly of concrete with some metal; floor anchors made
of plastic or mainly of plastic with some metal for piles
and posts.
KL. 20:  Window fittings made of plastic or mainly of
plastic with some metal.

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 709089
(151) Int. reg. dato: 1998.10.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.12

(540)

(730) Innehaver: Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dry dialysis concentrates and/or components of
dialysis concentrates in containers.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 717505
(151) Int. reg. dato: 1999.07.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.06

(540)

(730) Innehaver: Idee & Gestalt SA, 48,
Vogelsangstrasse, CH-8033 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceuticals, dietetic substances for medical
use.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 718091
(151) Int. reg. dato: 1999.07.23

(540)

(730) Innehaver: SkyGate Holding BV, 13-15,
Gatwickstraat, NL-1043 GL Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical, weighing, measuring, signalling and life-
saving apparatus and instruments; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.27, 646194

(111) Int. reg. nr.: 718326
(151) Int. reg. dato: 1999.08.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.27

(540)

GENERATOR
(730) Innehaver: G Winkler KEG, 4/2,
Gemeindeberggasse, A-1130 Wien, AT

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

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 735111
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Composite materials made of glass and plastic
for use in building; glass and glazing made thereof for
use in building; insulation glazing for use in building.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 736493
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

BAY GREY
(730) Innehaver: Micro Compact Car smart GmbH,
Industriestrasse 8, D-71272 Renningen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof (included in
this class).

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 223.7/12

(111) Int. reg. nr.: 737906
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.03.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gunnebo Industrier AB, Box 44, S-730
60 Ramnäs, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Reinforcing material of metal for concrete and
for construction, beams of metal, thin bands of metal,
iron bands, band stretchers, cable stretchers and cincture
stretchers of metal (clamp links), metal fittings for
buildings, concrete molds of metal, bolts of metal,
construction material of metal, scaffoldings of metal,
cinctures, support belts, loops and belts of metal for
handling of goods, metal girders, metal grids, metal
casting molds, cable thimbles of metal, cable clamps of
metal, non-electric cables of metal, clamps of metal for
cables and tubes, chains of metal, pipe couplings of
metal, coupling devices of metal for chains, metal
cramps, hooks (iron ware), stationary metal material for
cable-ways, nut washers of metal, nuts of metal,
branching tubes of metal for pipelines, plugs of metal,
plates and tiles of metal, metal wires, ring-shaped fittings
of metal, screws of metal, pins (iron ware), buckles of
common metal, stretchers for metal bands (clamp links),
cable ropes, safety chains of metal, rollers of metal (not
parts to machines).

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 740122
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (as far as included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus), except the following: labels
of paper and papery material; printed and stamped
business cards; printed letters and envelopes; books for
data processing equipment (except if having a relation to
telecommunication); envelopes for mailing disks of
paper, cardboard or plastic office equipment (except
furniture) in relating to public relations including
merchandising.
KL. 35:  Advertising and business management,
collection and provision of data.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 695.9/38

(111) Int. reg. nr.: 740125
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (as far as included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus), except the following: labels
of paper and papery material; printed and stamped
business cards; printed letters and envelopes; books for
data processing equipment (except if having a relation to
telecommunication); envelopes for mailing disks of
paper, cardboard or plastic office equipment (except
furniture) in relating to public relations including
merchandising.
KL. 35:  Advertising and business management,
collection and provision of data.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs,
real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 694.0/38
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(111) Int. reg. nr.: 740394
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 692.4/38

(111) Int. reg. nr.: 743018
(151) Int. reg. dato: 2000.10.06

(540)

JABO
(730) Innehaver: Jabo Møbler A/S, Industrivej 5, DK-
7860 Spøttrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.06.14, VA 2000 02580

(111) Int. reg. nr.: 749213
(151) Int. reg. dato: 2000.09.08

(540)

SERA
(730) Innehaver: Seybert & Rahier GmbH + Betriebs-
KG, 1, Sera-Strasse, D-34376 Immenhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Oscillating displacement pumps, especially
diaphragm, piston and piston diaphragm pumps for
liquids and gases, pulsation dampers, diaphragm valves,
relief valves and diaphragm-type pressure keeping valves,
injection fittings executed as check valves with pipe ends,
metal diaphragm compressors (except for compressors for
medical purposes) and customized units made up of the
aforementioned goods.

Gazette nr.: 3/01
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(111) Int. reg. nr.: 749600
(151) Int. reg. dato: 2000.11.21

(540)

(730) Innehaver: Diemi SpA, Via Borgo Marturi 44,
Poggibonsi/Siena, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Caravans, motor homes, mobile homes.

Gazette nr.: 3/01

(300) Prioritet:
IT, 2000.06.12, FI2000C000816

(111) Int. reg. nr.: 749669
(151) Int. reg. dato: 2000.11.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Datatronic, 2, Rue Duflot, F-59100
Roubaix, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Tools for data acquisition, transmission and
processing, namely: logistics information systems,
systems for managing and optimising the logistics chain;
wireless local networks, portable and satellite-borne
terminals for wireless data acquisition and transmission;
software packages.
KL. 35:  Auditing of logistics information systems.
KL. 41:  Training.
KL. 42:  Maintenance of computer software and software
packages; scientific and industrial research; technical
surveys; computer programming; technical advice about
logistics information systems.

Gazette nr.: 3/01

(111) Int. reg. nr.: 749680
(151) Int. reg. dato: 2000.11.24

(540)

(730) Innehaver: Svend Kindt-Larsen, Nyborggade 12, 1
tv, DK-2100 København OE, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Holders for electric and electronic appliances and
instruments, magnets.
KL. 20:  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. 42:  Industrial design.

Gazette nr.: 3/01

(300) Prioritet:
DK, 2000.05.25, VA 2000 02306

(111) Int. reg. nr.: 749699
(151) Int. reg. dato: 2000.09.25

(540)

(730) Innehaver: Tebo GmbH, Lena-Christ-Strasse 50,
D-82152 Krailling, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27:  Materials for covering existing floors.

Gazette nr.: 3/01
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(111) Int. reg. nr.: 749834
(151) Int. reg. dato: 2001.01.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Raw and manufactured tobacco, including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco,
smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes (for non-medical purposes); smokers’
requisites including cigarette paper and cigarette tubes,
cigarette filters, tobacco jars, cigarette cases and ashtrays
not of precious metal, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters and
matches.

Gazette nr.: 3/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.30, 477298

(111) Int. reg. nr.: 750178
(151) Int. reg. dato: 2000.11.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: APC Interactive Solutions AG, 64,
Triester Strasse, A-1100 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware, computer software and
peripherals for computers and parts of the aforesaid
goods not included in other classes.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunications, especially image and
sound transmission via the Internet.
KL. 39:  Booking of seats for travel purposes; vehicle
rental, transportation of travelers, tour package
reservation, tour arrangement, organization of trips and
excursions.
KL. 41:  Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity
planning.
KL. 42:  Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of
computer programs which can be accessed on a global
computer network, computer site development, hotel or
boarding house room reservation, operation of holiday
camps (accommodation), rental of tourist rooms or tourist
homes.

Gazette nr.: 4/01

(300) Prioritet:
AT, 2000.06.02, AM 4123/2000
AT, 2000.07.11, AM 4123/2000
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(111) Int. reg. nr.: 750180
(151) Int. reg. dato: 2000.11.24

(540)

WEBMANN
(730) Innehaver: APC Interactive Solutions AG, 64,
Triester Strasse, A-1100 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware, computer software and
peripherals for computers and parts of the aforesaid
goods not included in other classes.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunications, especially image and
sound transmission via the Internet.
KL. 39:  Booking of seats for travel purposes; vehicle
rental, transportation of travelers, tour package
reservation, tour arrangement, organization of trips and
excursions.
KL. 41:  Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity
planning.
KL. 42:  Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of
computer programs which can be accessed on a global
computer network, computer site development, hotel or
boarding house room reservation, operation of holiday
camps (accommodation), rental of tourist rooms or tourist
homes.

Gazette nr.: 4/01

(300) Prioritet:
AT, 2000.06.02, AM 4121/2000
AT, 2000.07.11, AM 4121/2000

(111) Int. reg. nr.: 750181
(151) Int. reg. dato: 2000.11.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: APC Interactive Solutions AG, 64,
Triester Strasse, A-1100 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware, computer software and
peripherals for computers and parts of the aforesaid
goods not included in other classes.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunications, especially image and
sound transmission via the Internet.
KL. 39:  Booking of seats for travel purposes; vehicle
rental, transportation of travelers, tour package
reservation, tour arrangement, organization of trips and
excursions.
KL. 41:  Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity
planning.
KL. 42:  Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of
computer programs which can be accessed on a global
computer network, computer site development, hotel or
boarding house room reservation, operation of holiday
camps (accommodation), rental of tourist rooms or tourist
homes.

Gazette nr.: 4/01

(300) Prioritet:
AT, 2000.06.02, AM 4124/2000
AT, 2000.07.11, AM 4124/2000
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(111) Int. reg. nr.: 750193
(151) Int. reg. dato: 2000.12.22

(540)

YOURS
(730) Innehaver: Make Up For Ever, 5 rue La Boetie, F-
75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, hair lotions, cosmetic bath preparations,
bath salts, bath gels, cotton buds for cosmetic purposes,
creams and powders for lightening the skin, foundation,
hair dyes, make-up products for hair, eyelash cosmetics,
false eyelashes, adhesives for attaching false eyelashes,
decorative transfers for cosmetic purposes, cosmetics,
cosmetic pencils, cosmetic creams, make-up removing
preparations, paper guides for eye make-up, make-up,
essential oils, milk for cosmetic use, nail varnish, lotions
for cosmetic purposes, make-up products, beauty masks,
cosmetic bags, nail care preparations, false nails, cotton
wool for cosmetic purposes, perfumery goods, pomades
for cosmetic purposes, make-up powder, lipsticks,
cosmetic preparations for skin care, eyebrow cosmetics,
eyebrow pencils, cosmetic dyes, eaux de toilette, oils for
toiletry purposes, toiletries, varnish-removing
preparations.

Gazette nr.: 4/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.06.26, 00 3 036 927

(111) Int. reg. nr.: 751888
(151) Int. reg. dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Tubilever SpA, Via Ponticello 23, I-
31034 Cavaso Del Tomba (TV), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or of plastic materials.

Gazette nr.: 5/01

(300) Prioritet:
IT, 2000.08.10, TO 2000C 002739

(111) Int. reg. nr.: 751889
(151) Int. reg. dato: 2001.01.12

(540)

(730) Innehaver: Mobilever SpA, Corso Vinzaglio 12
bis, I-10121 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or of plastic materials.

Gazette nr.: 5/01

(300) Prioritet:
IT, 2000.08.10, TO 2000C 002738

(111) Int. reg. nr.: 752315
(151) Int. reg. dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Millenium Capital Verwaltungs
GmbH, Palais am Lenbachplatz, 4, Lenbachplatz, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.

Gazette nr.: 6/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.10, 300 51 081.0/36
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(111) Int. reg. nr.: 752365
(151) Int. reg. dato: 2000.12.19

(540)

EUROLENTZ CONFORT
- KOMFORT -

COMFORT
(730) Innehaver: Sotralentz (SA), 3, rue de Bettwiller,
F-67320 Drulingen, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Nonmetallic vats, containers and reservoirs;
reservoirs made of plastic materials for liquid fuels.

Gazette nr.: 6/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.07.19, 003041696

(111) Int. reg. nr.: 752986
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

DELANO
(730) Innehaver: Image Building besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, 28-30, Londenstraat, B-
2000 Antwerpen, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programs; software
providing several users with access to computer
networks; communications software for computers
enabling telephone communication to take place over
computer networks, communications software for
electronic mail services and for electronic data
transmission via computer terminals and networks;
communications software for computers enabling people
to search for and access information, web sites and other
sources available on computer networks; software for
designing and constructing web sites for the Internet and
Intranet; computers and accessories thereof, computer
peripherals; magnetic recording media, including floppy
discs and compact discs (CDs).
KL. 38:  Telecommunication services, particularly
provision of access to telecommunications networks for
obtaining digital information; telecommunication
services, including electronic mail services; computer
transmission of sounds (including words and music),
images, data and messages; providing several users with
access to computer networks containing a wide range of
information.
KL. 42:  Computer programming; design, page layout,
hosting and maintenance of web pages; technical advice
relating to the design, page layout, hosting and
maintenance of web pages.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.31, 671751
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(111) Int. reg. nr.: 753798
(151) Int. reg. dato: 2000.11.11

(540)

DICOTAPE
(730) Innehaver: MAN Roland Druckmaschinen AG,
341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Cassettes containing a thermal transfer ribbons as
parts and accessories for the preparation of pages for
printing for rotary presses.

Gazette nr.: 7/01

(111) Int. reg. nr.: 753799
(151) Int. reg. dato: 2000.11.11

(540)

DICOFLEECE
(730) Innehaver: MAN Roland Druckmaschinen AG,
341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Cloth for cleaning rotary printing presses.

Gazette nr.: 7/01

(111) Int. reg. nr.: 753800
(151) Int. reg. dato: 2000.11.15

(540)

POTAIN
(730) Innehaver: Potain SA, 18, rue Charbonnières, F-
69130 Ecully, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, fixed and mobile
cranes, hoists; handling and hoisting machinery and
apparatus; roller bridges, portal frames, parts and
apparatus for controlling, operating or manoeuvring all
such machinery, machines and apparatus; hoist motors
and more specifically all motors for hoisting, traction and
pulling apparatus; transmission couplings and belts; earth
moving and civil engineering machinery, as machines,
their parts and spare parts.

Gazette nr.: 7/01

(111) Int. reg. nr.: 753802
(151) Int. reg. dato: 2000.11.30

(540)

(730) Innehaver: Pablosky SL, C/Maestro Guerrero, 24,
45510 Fuensalida - Toledo, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, perfumes, eau-de-
Cologne.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (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; fire extinguishers; electronic diaries,
photographic and video apparatus, binoculars, sunglasses.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods
made of or coated with these materials not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; ashtrays, cigarette holders for
smokers made of precious metals; fancy key rings;
ornaments of ivory; purses of precious metal; necktie
fasteners.
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; furs; trunks and
suitcases; umbrellas, sunshades and walking sticks; whips
and harnesses, bags.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
KL. 35:  Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of
advertisements, distribution of advertizing materials
(brochures, leaflets, printed matter, samples), sales
promotion (for third parties), retailing; assistance in
franchised commercial business management,
underwriting services for franchises in connection with
assistance in the operation or management of a
commercial enterprise.
KL. 39:  Storage, transport and distribution of
perfumery, electrical, photographic, optical, teaching and
computer apparatus and instruments, videos, CD-ROMs,
sunglasses, jewellery, timepieces, leatherware, suitcases,
umbrellas, bags, games, toys, gymnastics and sports
articles, clothing, orthopaedic footwear, headwear and
fashion accessories.

Gazette nr.: 7/01
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(111) Int. reg. nr.: 753812
(151) Int. reg. dato: 2000.11.28

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for dishwashing and laundry
for ultra sound cleaning purposes.
KL. 9:  Ultra sound apparatus and ultra sound pens for
ultra sound cleaning purposes, for laundry and tableware,
included in this class.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.07, 300 50 782.8/03

(111) Int. reg. nr.: 753813
(151) Int. reg. dato: 2000.11.28

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for dishwashing and laundry
for ultra sound cleaning purposes.
KL. 9:  Ultra sound apparatus and ultra sound pens for
ultra sound cleaning purposes, for laundry and tableware,
included in this class.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.07, 300 50 780.1/03

(111) Int. reg. nr.: 753815
(151) Int. reg. dato: 2001.01.17

(540)

WE’RE ON YOUR SITE
(730) Innehaver: NedStat BV, 30, Dalsteindreef, NL-
1112 XC Diemen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software, whether or not recorded on carriers, in
particular in the field of mathematical or statistical data
processing or data analysis; measuring apparatus, in
particular in the field of mathematical or statistical data
processing or data analysis; data, sound or image carriers;
electronic publications; data processing apparatus;
computer hardware, components, parts, accessories,
networks, peripheral equipment, auxiliary apparatus;
apparatus, appliances and instruments for transmitting,
conveying, exchanging, recording and reproducing news
bulletins, messages, information, data, sound or images,
as well as their components, parts, accessories, peripheral
equipment and auxiliary apparatus; apparatus, appliances
and instruments providing access to computer,
telecommunication and other (electronic) networks, as
well as their components, parts, accessories, peripheral
equipment and auxiliary apparatus.
KL. 35:  Providing surveys of products and services of
third parties for commercial and advertising purposes;
advertising, sales promotion, publicity, public relations
and marketing for the benefit of products and services of
third parties; systemization and compilation of data in
files («databases»), as well as management and
exploitation of these data and data files, particularly in
the field of mathematical or statistical data processing or
data analysis; business information and advisory services
concerning products and services of third parties;
advisory services concerning business organization,
business economics and business management;
marketing, marketing research and marketing studies;
professional business consultancy.
KL. 38:  Telecommunications, including telephone
services and communication via computer,
telecommunication and other (electronic) networks;
services in the field of transmitting, conveying,
exchanging, recording and reproducing news bulletins,
messages, information, data, sound or images via
computer, telecommunication and other (electronic)
networks; services in the field of computer,
telecommunication and other (electronic) networks;
including providing access to and making available or
rental of (capacity) on these networks; radio, television,
film or video broadcasting; services of an Internet access
provider; rental of apparatus, appliances and instruments
providing access to computer, telecommunication and
other (electronic) networks, as well as their components,
parts, accessories, peripheral equipment and auxiliary
apparatus; information concerning the services mentioned
in this class.
KL. 41:  Publishing services, including dissemination
and lending out of books, guides, periodicals such as
newsletters, newspapers and magazines, as well as other
printed matter; organization and performance of
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education, schooling, training, courses, lectures, seminars
and other forms of education; organization, performance
and production of cultural and educational events,
including concerts, demonstrations, exhibitions and fairs;
production of radio, television, films and video
broadcasts; rental of radios and television sets.
KL. 42:  Programming; installing, maintaining, design,
development and updating of software, as well as
providing or rental of this software; scientific and
industrial research; research and development on the
subject of new products and services (for third parties);
providing or rental of software, measuring apparatus,
data, sound or image carriers, electronic publications,
data processing apparatus, computer hardware,
components, parts, accessories, networks, peripheral
equipment, auxiliary apparatus; providing or rental of
apparatus, appliances and instruments (except radios and
televisions) for transmitting, conveying, exchanging,
recording and reproducing news bulletins, messages,
information, data, sound or images, as well as their
components, parts, accessories, peripheral equipment and
auxiliary apparatus; providing or rental of data and data
files («databases») as mentioned in class 35; registration
of domain names; advisory services and consultancy with
regard to the services mentioned in class 38.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.07.27, 670848

(111) Int. reg. nr.: 754169
(151) Int. reg. dato: 2000.12.20

(540)

(730) Innehaver: Aromatic AB, Box 44040, S-100 73
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical substances for preserving foodstuffs
and freshness enhancers for foodstuffs, emulsifiers.
KL. 30:  Aromatic preparations for food, flavourings (not
essential oils), spices, malt for food, malt extract for food,
baking-powder, cake powder, powders for ice-cream,
preparations for stiffening food, fruit paste for flavouring
of food.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754174
(151) Int. reg. dato: 2001.03.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Frantschach Packaging AG,
Kelsenstrasse 7, A-1032 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, kraft paper, cardboard and goods
manufactured from these materials as well as flexible
industrial packagings, in particular sacks for filling in
cement (included in this class).

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754177
(151) Int. reg. dato: 2001.02.08

(540)

(730) Innehaver: Der Grüne Punkt - Duales System
Deutschland AG, Frankfurter Strasse 720-726, D-51145
Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36:  Financial affairs.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods.
KL. 40:  Treatment of materials.
KL. 41:  Education; providing of training and cultural
activities.
KL. 42:  Legal services; scientific and industrial
research; computer programming; political and economic
representation of interests; administration, coordination
and using/utilisation of industrial property rights;
purchase and sale of licences and other rights; placing
and licensing of rights; consultancy with placing and
purchase of licences and other rights.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.11, 300 59 947.1/42
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(111) Int. reg. nr.: 754180
(151) Int. reg. dato: 2001.01.26

(540)

(730) Innehaver: TradingCars.com BV, 16, Sint
Antoniesbreestraat, NL-1011 HB Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 35:  Business intermediary services in the purchase
and sale of goods mentioned in class 12.
KL. 37:  Repair and maintenance of goods mentioned in
class 12.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.08.04, 671041

(111) Int. reg. nr.: 754181
(151) Int. reg. dato: 2001.01.24

(540)

F 500
(730) Innehaver: BASF AG, Carl-Bosch-Strasse 36, D-
67056 Ludwigshafen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in agriculture;
horticulture and forestry.
KL. 5:  Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754228
(151) Int. reg. dato: 2001.02.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Schoolbox BV, 102, Rooswijkweg,
Postbus 21, NL-1950 AA Velsen-Noord, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, software recorded on CDs.
KL. 16:  Books, teaching material (except apparatus),
magazines; materials for packaging, not included in other
classes.
KL. 25:  Clothing.
KL. 28:  Games, not included in other classes.
KL. 39:  Transport.
KL. 41:  Education.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
BX, 2001.02.05, 676716

(111) Int. reg. nr.: 754348
(151) Int. reg. dato: 2001.01.18

(540)

FERIDENCE
(730) Innehaver: Hapimag, Neuhofstrasse 8/12, CH-
6340 Baar, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Property management services, namely sale of
multiple ownership holiday apartments.
KL. 42:  Temporary accommodation, namely provision
of multiple ownership holiday apartments; boarding and
restaurant services for guests.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.10.10, 480167
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(111) Int. reg. nr.: 754352
(151) Int. reg. dato: 2001.03.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Compania Valenciana De Cementos
Portland SA, Hernandez de Tejada, 1, 28027 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable constructions; non-
metallic monuments.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754362
(151) Int. reg. dato: 2001.03.22

(540)

SONODYN
(730) Innehaver: Kurt Schleuniger, Im Rychenbach,
CH-4574 Nennigkofen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Supersonic apparatus for medical purposes.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754398
(151) Int. reg. dato: 2001.02.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Van den Bosch Beheer BV, 15,
Metaalweg, NL-5527 AE Hapert, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames.
KL. 39:  Storage and transport of furniture.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754399
(151) Int. reg. dato: 2001.02.16

(540)

NACYSTELYN
(730) Innehaver: Laboratoires S.M.B SA, 26-28, rue de
la Pastorale, B-1080 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth
and making dental impressions; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.08.16, 676001
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(111) Int. reg. nr.: 754408
(151) Int. reg. dato: 2001.02.02

(540)

NOVAVOICE
(730) Innehaver: Novaxess Communications NV, 222,
Joop Geesinkweg, NL-1096 AV Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business intermediary services in introducing
telecommunication companies to their potential
customers; database management concerning telephone
exchanges; administrative services relating to the
exploitation of telecommunication companies;
advertising and marketing consultancy relating to
business via the Internet; advertising and marketing
consultancy relating to e-commerce; administrative and
office functions and other similar commercial services
rendered within the framework of entering into
telecommunication agreements.
KL. 37:  Construction, repair, installation, maintenance
and adjusting of hardware for telecommunication
networks and telecommunication apparatus, of hardware
for data networks, of hardware for community aerial
networks and of community aerial devices; laying cables
and pipelines.
KL. 38:  Telecommunications; providing access to
telecommunication networks, including the Internet;
broadcasting of radio and television programmes;
providing telecommunication connections and
telecommunication hardware for putting data and
websites on the Internet.
KL. 42:  Computer programming; programming for
electronic data processing; drawing up technical expert
reports in the field of computer networks and
telecommunication apparatus; consultancy on the subject
of telecommunication; consultancy relating to quality, use
and applications of telecommunication apparatus; design
of websites; automation services relating to putting
websites on the Internet; providing computer hardware
and computer software required for putting data and
websites on the Internet; consultancy relating to the use
of the Internet; automation consultancy relating to e-
commerce.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
BX, 2001.01.08, 674755

(111) Int. reg. nr.: 754409
(151) Int. reg. dato: 2001.02.26

(540)

KLÜBER SILVERTEX
(730) Innehaver: Klüber Lubrication München KG, 7,
Geisenhausenerstrasse, D-81379 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Technical oils and greases; lubricants.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.09.16, 300 69 614.0/04

(111) Int. reg. nr.: 754411
(151) Int. reg. dato: 2001.01.17

(540)

(730) Innehaver: Grilux SpA, 8, Via Carducci, I-20123
Milan, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Articles of clothing, shoes, hats, accessories of
clothing such as ties, square scarves, scarves, gloves,
belts.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754614
(151) Int. reg. dato: 2001.02.22

(540)

TOPDOZ
(730) Innehaver: Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Plastic packaging materials.
KL. 20:  Plastic boxes, cylinders and containers.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.12.12, 481895
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(111) Int. reg. nr.: 754616
(151) Int. reg. dato: 2001.04.11

(540)

SABCAPS
(730) Innehaver: Medichemie Bioline AG, Postfach
3650, CH-4002 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754626
(151) Int. reg. dato: 2000.11.29

(540)

MULTISIL
(730) Innehaver: GE Bayer Silicones GmbH & Co KG,
Building V 7, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for industrial and
scientific purposes; adhesives for industrial purposes;
adhesives for sealing metals made of silicone sealant
compositions.
KL. 17:  Sealant compositions, caulking materials,
expansion joint fillers each made of silicone products, for
glass, sanitary apparatus and installations; building
materials made of silicone products as window sealants
and for sealing spaces between windows and walls or as
sealants for sanitary apparatus and installations or glass in
window frames.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
EM, 2000.05.30, 1682293

(111) Int. reg. nr.: 754643
(151) Int. reg. dato: 2001.03.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gebr Nölke GmbH & Co KG,
Ziegeleistrasse 5, D-33775 Versmold, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, sausage, poultry, game, fish, meat
extracts and goods thereof.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.14, 300 83 500.0/29

(111) Int. reg. nr.: 754646
(151) Int. reg. dato: 2001.02.21

(540)

THE GREEN
(730) Innehaver: Reemtsma Polska SA, Przemyslowa 1,
Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgorne, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Tobacco goods, cigarettes, instruments for
smokers.

Gazette nr.: 8/01
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(111) Int. reg. nr.: 754649
(151) Int. reg. dato: 2001.03.22

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Inhaled pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases and disorders.
KL. 10:  Medical apparatus for facilitating the inhalation
of pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 8/01

(300) Prioritet:
GB, 2000.12.07, 2255144

(111) Int. reg. nr.: 754684
(151) Int. reg. dato: 2001.02.23

(540)

SIGNUM
(730) Innehaver: Dittmar GmbH & Co KG, 4b Grotrian-
Steinweg-Strasse, D-38112 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Bed linen, bed covers, table covers, sets made
of textile, lining material, curtains and net curtains of
textile, cloth (included in this class); sheets, furniture
covers and protectors of textile, travelling rugs, linen,
velvet, fabric for textile purposes, sleeping bags; cloth for
scarves (included in this class).
KL. 25:  Clothing, particularly vests, pullovers,
sweatshirts, jackets, trousers, sport jackets, suits, coats,
underwear, socks; shoes; ties, collar protectors; belts
(included in this class), headgear, particularly caps,
woolly hats, hats.

Gazette nr.: 8/01

(111) Int. reg. nr.: 754761
(151) Int. reg. dato: 2001.03.19

(540)

(730) Innehaver: Blanch Ricardo Horacio, 5 Avenue du
Marechal Juin, F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Pastries, confectionery.

Gazette nr.: 9/01

(111) Int. reg. nr.: 754775
(151) Int. reg. dato: 2001.02.08

(540)

HARIWEEN
(730) Innehaver: Haribo GmbH & Co KG, 1, Hans-
Riegel-Strasse, D-53129 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Pastry and confectionery, sweets and chewing
gum (not medical).

Gazette nr.: 9/01
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(111) Int. reg. nr.: 754885
(151) Int. reg. dato: 2000.12.18

(540)

(730) Innehaver: Vandeley Industries SarL, c/o Benelux
Trust Luxembourg SarL, 12 rue Leon Thyes, LU-2636
Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Electric coffee roasters, coffee percolators and
coffee makers.
KL. 21:  Non-electric and non-precious metal coffee
pots; coffee cups, coffee mugs, coffee thermos; kitchen
utensils and containers; teacups and tea mugs.
KL. 30:  Coffee and coffee substitutes including artificial
coffee, coffee-based drinks, coffee beans, coffee essence,
coffee extracts, mixtures of coffee, coffee flavorings,
coffee preparations, drinks and beverages based on
coffee; tea and tea substitutes, including tea-based drinks,
tea extracts, tea essences, tea mixtures, black tea, herbal
tea, instant tea, tea bags, tea leaves; baked goods;
preparations made from bread, puff pastry and
condiments (other than essential and flighty oils) namely
cakes and pastries, puff pastry, bread, biscuits and
assortments; ice cream.
KL. 32:  Non-alcoholic drinks, beverages and beer.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer).
KL. 42:  Providing of food and drink, including cafeteria
services, coffee shops, cafés, café service and restaurants.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
SE, 2000.09.01, 00-06462

(111) Int. reg. nr.: 754888
(151) Int. reg. dato: 2001.03.28

(540)

SPACECLEAN
(730) Innehaver: Toyo Boseki KK, 2-8, Dojima Hama
2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8230, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Plastic film.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
JP, 2001.03.15, 2001-023781

(111) Int. reg. nr.: 754892
(151) Int. reg. dato: 2001.03.23

(540)

EFFE TI
(730) Innehaver: Effeti Industrie SpA, Via Benvenuto
Cellini 174, I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Kitchen furniture, kitchen furniture elements,
furniture.

Gazette nr.: 9/01

(111) Int. reg. nr.: 754895
(151) Int. reg. dato: 2001.03.21

(540)

HIMALAYA
(730) Innehaver: L’Air Liquide Société Anonyme pour
l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude,
75, quai d’Orsay, F-75321 Paris Cédex 07, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Product refrigeration and deepfreezing
apparatus, particularly for foodstuffs.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.09.21, 00 3 052 972
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(111) Int. reg. nr.: 754896
(151) Int. reg. dato: 2001.03.23

(540)

LANAGRAVURE
(730) Innehaver: International Paper SA, 5-7 boulevard
des Chênes, Parc Ariane, F-78280 Guyancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper; paper for printing, writing, drawing and
painting; paper sheets, reels, rolls, included in this class;
stationery; artists’ supplies; paintbrushes.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.09.25, 00 3 053 366

(111) Int. reg. nr.: 754990
(151) Int. reg. dato: 2001.01.19

(540)

FRONTPAGE
(730) Innehaver: Reno Sportswear Handels GmbH, 22,
Lohstrasse, D-85445 Oberding, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, especially leisurewear, sportswear,
skiwear and beachwear, clothing of leather, head
coverings, especially caps and hats, gloves, clothing
accessories, namely headbands, footwear, especially
sports and leisure shoes.

Gazette nr.: 9/01

(111) Int. reg. nr.: 754992
(151) Int. reg. dato: 2000.11.24

(540)

METSO FUTURE CARE
(730) Innehaver: Metso Corp, Fabianinkatu 9A, SF-
00130 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Technical, maintenance and installation services
for pulp and paper industry and processes, for panel
board industry, for communition, crushing, rock size
reducing and grinding processes, for energy production
and distribution processes, for printing processes, for
pulp, paper, plastics and wood based web, sheet and
board product converting industries and processes, for
mining industry, and for waste management processes;
technical, maintenance and installation services for
measurement, control, automation, monitoring and
regulation instruments, equipment and computer
software.
KL. 41:  Education and training for pulp and paper
industry and processes, for panel board industry, for
communition, crushing, rock size reducing and grinding
processes, for energy production and distribution
processes, for printing processes, for pulp, paper, plastics
and wood based web, sheet and board product converting
industries and processes, for mining industry, for waste
management processes, and for measurement, control,
automation, monitoring and regulation instruments,
equipment and computer software.
KL. 42:  Scientific and industrial research; computer
programming; technical expertise and engineering
services; technical computer services, technical advising,
drawing, supervision and control services; research and
development and industrial design services; designing
and engineering services related to the processes,
machines and their parts in the pulp and paper industry,
in paper converting and wood based sheet and board
product industries; designing services related to crushing
plants, crushing machines and valves and their parts.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FI, 2000.06.14, T200002050



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2002.04.15 - nr 16

52

(111) Int. reg. nr.: 754994
(151) Int. reg. dato: 2001.03.21

(540)

BOPLA
(730) Innehaver: Trespaphan GmbH, Bergstrasse, D-
66539 Neunkirchen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Plastic film for wrapping purposes.
KL. 17:  Plastic film other than for wrapping purposes.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.12.13, 300 90 838.5/16

(111) Int. reg. nr.: 755000
(151) Int. reg. dato: 2001.03.27

(540)

SVOX
(730) Innehaver: Svox GmbH, Gloriastrasse 35, CH-
8092 Zürich ETH-Zentrum, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programs, computers.
KL. 42:  Computer programming and advice related
thereto, maintenance of computer software.

Gazette nr.: 9/01

(111) Int. reg. nr.: 755001
(151) Int. reg. dato: 2001.03.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Demp BV, Hagenweg 1F, NL-4131
LX Vianen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lamps and lighting fixtures (for non-medical
use), particularly overhead lamps, chandeliers, table
lamps, lamp posts, free-standing lighting installations,
high voltage halogen lighting structures, lighting systems
mounted on rails, lighting systems, lampshades, light
bulbs and lighting fixtures; sanitary installations.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.09.14, 676722
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(111) Int. reg. nr.: 755006
(151) Int. reg. dato: 2001.03.07

(540)

L’HERITIER GUYOT
(730) Innehaver: Etablissements L’Heritier Guyot, Rue
du Champ aux Prêtres, F-21000 Dijon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages
(except those based on coffee, tea or cocoa and milk
beverages); fruit beverages and fruit juices; syrups.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer); blackcurrant
liqueur cordial, blackcurrant liqueur.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.10.06, 00 3 057 067

(111) Int. reg. nr.: 755009
(151) Int. reg. dato: 2001.03.23

(540)

LANAJET
(730) Innehaver: International Paper SA, 5-7 boulevard
des Chênes, Parc Ariane, F-78280 Guyancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper; paper for printing, writing, drawing and
painting; paper sheets, reels, rolls, included in this class;
stationery; artists’ supplies; paintbrushes.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.09.25, 00 3 053 365
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 14247

(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 26, Quai Alphonse-
Le-Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 46270

(730) Innehaver: Vestolit GmbH & Co KG, Postfach
102360, D-45753 Marl, DE

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

(111) Reg.nr.: 48711

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 48712

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 53971

(730) Innehaver: Optiroc AB, Box 991, S-191 29
Sollentuna, SE

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

(111) Reg.nr.: 55808

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 55890

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 59453

(730) Innehaver: Artinova AS, Postboks 303, 1411
Kolbotn, NO

(111) Reg.nr.: 60838

(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 26, Quai Alphonse-
Le-Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 62485

(730) Innehaver: Vestolit GmbH & Co KG, Postfach
102360, D-45753 Marl, DE

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

(111) Reg.nr.: 82025

(730) Innehaver: Wulff Angora GmbH, Bolstrasse 32,
D-72459 Albstadt-Pfeffingen, DE

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

(111) Reg.nr.: 83303

(730) Innehaver: Fenton Pharmaceuticals Ltd, 3
Albermarle Street, London W1X 4AU, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 84637

(730) Innehaver: Filia A/S, Grimstrupvej 99, DK-3310
Ølsted, DK

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

(111) Reg.nr.: 86059

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 86806

(730) Innehaver: Kelly GmbH, Hermann Gebauer
Strasse 1, A-1226 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 89959

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 90222

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 90765

(730) Innehaver: Foseco International Ltd, Wakefield
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 91145

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 96815

(730) Innehaver: Alfort & Cronholm Grosshandel AB,
Boks 11043, S-161 11 Bromma, SE

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

(111) Reg.nr.: 97693

(730) Innehaver: Delta Industries Ltd, Birmingham,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 100586

(730) Innehaver: Foseco International Ltd, Wakefield
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 103185

(730) Innehaver: Saft America Inc, 711 Gil Harbin
Industrial Boulevard, Valdosta, GA 31601, US

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

(111) Reg.nr.: 104918

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB (publ), Box 16377,
S-103 27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 105011

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 109511

(730) Innehaver: Foseco International Ltd, Wakefield
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE,
England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 109847

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 110904

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 111880

(730) Innehaver: Ackermann Nähgarne GmbH & Co,
Fabrikstrasse 11, D-86199 Augsburg, DE

(740,750) Fullmektig: Olav M. Thun - Oslo
Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306
Oslo

(111) Reg.nr.: 112339

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 112625

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 115444

(730) Innehaver: Sara Lee Household & Body Care
International BV, Vleutensevaart 100, D-3532 AD
Utrecht, DE

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

(111) Reg.nr.: 116777

(730) Innehaver: Artinova AS, Postboks 303, 1411
Kolbotn, NO

(111) Reg.nr.: 119918

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB, Box 16377, S-103
27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 123905

(730) Innehaver: Solvay Advanced Polymers LLC, 4500
Mc Ginnis Ferry Road, Alpharetta, GA, US

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

(111) Reg.nr.: 124069

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 126589

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB (publ), Box 16377,
S-103 27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 130141

(730) Innehaver: Boekelo Folien BV, 300,
Boekelosestraat, NL-7548 AW Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 130316

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 130461

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 130553

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 131468

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 133396

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 133840

(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 26, Quai Alphonse-
Le-Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 134188

(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 26, Quai Alphonse-
Le-Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 140781

(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The
Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 141128

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 142787

(730) Innehaver: Azimut Holding SpA, Piazza durante
11, Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 143007

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 148075

(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

(111) Reg.nr.: 148608

(730) Innehaver: Ludwig Görtz GmbH, Spitalerstrasse
10, D-20095 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 149506

(730) Innehaver: Express Chemical Finance LLC,
Houston, TX, US

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

(111) Reg.nr.: 149668

(730) Innehaver: Autodisplay AS, Thorøya, 3200
Sandefjord, NO

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

(111) Reg.nr.: 149882

(730) Innehaver: INST Europeen des Normes de
Telecommunication, Valbonne, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 149897

(730) Innehaver: Galenco NV, Tervantstraat 21, B-3940
Paal, BE

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

(111) Reg.nr.: 149941

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 150776

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

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

(111) Reg.nr.: 151087

(730) Innehaver: Sima Fashion SpA, Via Modena Capri
290, I-41019 Soliera (Modena), IT

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

(111) Reg.nr.: 151106

(730) Innehaver: Pharmacia Enterprises SA, 6, Circuit
de la Foire International, LU-1347 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 151580

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 151585

(730) Innehaver: Trelleborg Industrie, ZI La Combaude,
F-63050 Clermont-Ferrand, FR

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

(111) Reg.nr.: 151589

(730) Innehaver: Flodor Industrie SA, Zone Industrielle
la Capelette, F-80200 Peronne, FR

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

(111) Reg.nr.: 152076

(730) Innehaver: Graham Webb International Limited
Partnership, 5823 Newton Drive, Carlsbad, CA 92008,
US

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

(111) Reg.nr.: 155599

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 156892

(730) Innehaver: Guinness UDV Canada Inc, 401 The
West Mall, Suite 800, Etalicake, ON M9C 5P8, CA

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

(111) Reg.nr.: 158248

(730) Innehaver: Euromiljø AS, Bjørnerudvn. 12A,
1266 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 159895

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 160356

(730) Innehaver: Anglia Oils Ltd, King George Dock,
Hull HU9 5PX, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 160522

(730) Innehaver: Rieber & Søn ASA, Postboks 987,
5002 Bergen, NO

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

(111) Reg.nr.: 161388

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB (publ), Box 16377,
S-103 27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 161389

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB (publ), Box 16377,
S-103 27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 161941

(730) Innehaver: Anglia Oils Ltd, King George Dock,
Hull HU9 5PX, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 162160

(730) Innehaver: Delta Industries Ltd, Birmingham,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 162306

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 162905

(730) Innehaver: G.G.Properties Ltd, Dorchester House,
7 Church Street West, Hamilton HM 11, BM

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

(111) Reg.nr.: 164253

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 165035

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 167912

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 170648

(730) Innehaver: The Clorox Pet Products Co, 1221
Broadway, Oakland, CA 94612, US

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

(111) Reg.nr.: 171306

(730) Innehaver: G & G SrL, Quartiere XXI Apriele,1,
I-37047 San Bonifacio (VR), IT

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

(111) Reg.nr.: 172399

(730) Innehaver: Saint Gobain Vertex as, Sokolovská
106, 570 21 Litomysl, CS

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

(111) Reg.nr.: 172800

(730) Innehaver: Sunpoint Systemzentrale GmbH & Co
KG, 11, Carl Friedrich Gauss Strasse, D-50259 Pulheim,
DE

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 174438

(730) Innehaver: Spectral Dynamics Inc, 1010 Timothy
Drive, San Jose, CA 95133, US

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

(111) Reg.nr.: 175648

(730) Innehaver: Spectral Dynamics Inc, 1010 Timothy
Drive, San Jose, CA 95133, US

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

(111) Reg.nr.: 180533

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 181080

(730) Innehaver: Reichhold Inc, 2400 Ellis Road,
Durharm, NC 27703-5543, US

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

(111) Reg.nr.: 181345

(730) Innehaver: AvestaPolarit AB (publ), Box 16377,
S-103 27 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 181770

(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 186309

(730) Innehaver: Syntex Pharm AG, Zug, CH

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

(111) Reg.nr.: 186460

(730) Innehaver: ZIH Corp, Hamilton, BM

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

(111) Reg.nr.: 187520

(730) Innehaver: Roche Consumer Health Ltd,
Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst, CH

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

(111) Reg.nr.: 192201

(730) Innehaver: Frode With, Varheisvingen 12, 4070
Randaberg, NO

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

(111) Reg.nr.: 193241

(730) Innehaver: The Hygenic Corp, 1245 Home Aenue,
Akron, OH 44310-2575, US

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

(111) Reg.nr.: 194368

(730) Innehaver: Compodium International AB,
Bryggeriet, S-972 36 Luleå, SE

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

(111) Reg.nr.: 196979

(730) Innehaver: ZIH Corp, Hamilton, BM

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

(111) Reg.nr.: 198726

(730) Innehaver: The Hygenic Corp, 1245 Home Aenue,
Akron, OH 44310-2575, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 199013

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 199110

(730) Innehaver: Valve LLC, 520 Kirkland Way , 201,
Kirkland, WA 98033

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

(111) Reg.nr.: 204957

(730) Innehaver: EZ Systems AS, Postboks 743, 3701
Skien, NO

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

(111) Reg.nr.: 210361

(730) Innehaver: Tamore OY, Väinö Tannerin tie 3, SF-
01510 Vantaa, FI

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

(111) Reg.nr.: 210362

(730) Innehaver: Tamore OY, Väinö Tannerin tie 3, SF-
01510 Vantaa, FI

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

(111) Reg.nr.: 210363

(730) Innehaver: Tamore OY, Väinö Tannerin tie 3, SF-
01510 Vantaa, FI

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

(111) Reg.nr.: 210366

(730) Innehaver: Tamore OY, Väinö Tannerin tie 3, SF-
01510 Vantaa, FI

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

(111) Reg.nr.: 212219

(730) Innehaver: Energi Danmark - Disam A/S,
Møllegårdsvej 1, DK-8240 Risskov, DK

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

(111) Reg.nr.: 212603

(730) Innehaver: Gourmet Partner AS, Postboks 79
Laksevåg, 5847 Bergen, NO

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

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg. nr.: 2R159207
Int. reg. nr.: 580310
Int. reg. nr.: 581164
Int. reg. nr.: 582670
Int. reg. nr.: 582736
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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.: 152215
Merke: PALL SUPER
CHEMINERT
Årsak: BSI

Reg. nr.: 204124
Merke:
KOLLENTROLLET
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.: 212430

Kunngj. i NT nr.: 04/2002

(730) Innehaver: Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc,
8500 Hidden River Parkway, Tampa, FL 33637, US

Innsiger: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
England, GB

(111) Reg.nr.: 212540

Kunngj. i NT nr.: 04/2002

(730) Innehaver: Style Group AS, Camilla Colletsv. 6,
0258 Oslo, NO

Innsiger: Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Istanbul, TR

(111) Reg.nr.: 748668

Kunngj. i NT nr.: 07/2002

(730) Innehaver: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel, CH

Innsiger: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300
København S, DK

(111) Reg.nr.: 748669

Kunngj. i NT nr.: 07/2002

(730) Innehaver: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel, CH

Innsiger: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300
København S, DK

(111) Reg.nr.: 748670

Kunngj. i NT nr.: 07/2002

(730) Innehaver: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel, CH

Innsiger: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300
København S, DK

(111) Reg.nr.: 748773

Kunngj. i NT nr.: 04/2002

(730) Innehaver: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel, CH

Innsiger: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300
København S, DK




