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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.: 219895 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200207794 (220) Inn dato: 2002.08.27

(540)

RIKETS TILSTAND
(730) Innehaver: TV 2 AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger;
sending av fjernsynsprogram.
KL. 41: Produksjon av fjernsynsprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 219915 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200209212 (220) Inn dato: 2002.10.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264,
0977 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bjørn Tore Flaatten, Postboks
1173 Sentrum, 0107 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer,
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materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler,
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 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), trykktyper, klisjéer.
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. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;

spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 48 - 2003.11.24

5

(111) Reg.nr.: 220644 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200112334 (220) Inn dato: 2001.10.17

(540)

(730) Innehaver: Lattice Intellectual Property Ltd, 1-3
Strand, London WC2N 5EH, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, utstyr, installasjoner, nettverk, tårn,
master og innretninger for telekommunikasjon og mobil
telekommunikasjon; datamaskin-programvare og -
programmer for bruk med nevnte varer og
telekommunikasjons- og mobil
telekommunikasjonstjenester.
KL. 16: Trykksaker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet relatert til
telekommunikasjons- og mobil
telekommunikasjonstjenester og apparater, utstyr,
installasjoner, nettverk, tårn, master og innretninger for
telekommunikasjon og mobil telekommunikasjon.
KL. 37: Planlegging, bygging, konstruksjon, installasjon,
reparasjon, vedlikehold og drift av nettverk, tårn, master,
installasjoner, utstyr, apparater og innretninger for
telekommunikasjon og mobil telekommunikasjon.
KL. 38: Telekommunikasjons- og mobil
telekommunikasjonstjenester; anskaffelse, leie og utleie av
apparater, utstyr, installasjoner, nettverk, tårn, master og
innretninger for telekommunikasjon og mobil
telekommunikasjon, tilveiebringelse av infrastrukturell
understøttelse for kommunikasjonsindustrien omfattende
mobil kommunikasjonsindustri.
KL. 41: Utdannelse og opplæring relatert til
telekommunikasjons- og mobil
telekommunikasjonstjenester, apparater, utstyr,
installasjoner, nettverk, tårn, master og innretninger for
telekommunikasjon og mobil telekommunikasjon.
KL. 42: Konsulentvirksomhet for telekommunikasjons-
og mobil telekommunikasjonstjenester, apparater, utstyr,
installasjoner, nettverk, tårn, master og innretninger for
telekommunikasjon og mobil telekommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221078 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200108039 (220) Inn dato: 2001.06.27

(540)

(730) Innehaver: Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo
(NTT DoCoMo, Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjons- og
telekommunikasjonsapparater og instrumenter,
elektroniske apparater og instrumenter, mobiltelefoner,
PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel
personsøkermottakere), datamaskiner, modemer,
bilnavigasjonsapparater og -instrumenter,
søkeprogramvare, dataprogramvare som er lastet ned fra
et globalt datanettverk, fremskaffelse av spill spilt ved å
bruke PDA (personlige digitale hjelpeapparater);
elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet on-
line fra databaser eller et globalt datanettverk; digital
musikk (nedlastbar) fremskaffet via et globalt
datanettverk; underholdningsapparater og apparater for
elektroniske spill, kun tilpasset bruk for TV-mottakere,
herunder slike apparater som kan brukes til å
kommunisere med hverandre via
telekommunikasjonsnettverk; roboter for personlig eller
hobbybruk, nemlig roboter som kan kommunisere via et
globalt nettverk.
KL. 16: Magasiner, aviser, publikasjoner, håndbøker og
manualer, alle på området datamaskiner, software,
databehandling og telekommunikasjon.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, andre enn
de som kun er tilpasset bruk til TV-mottakere; brettspill;
dukker; domino; biljardmarkører; mobiler (leker);
selskapsleker; lekeballonger.
KL. 35: Fremskaffelse av informasjon relatert til
annonsering, til salg av varer, til butikker innenfor en
bestemt bransje, og til måloppfyllelse av salgsvolum;
forretningsinformasjon herunder fremskaffelse av
handelsinformasjon; annonsering for andre; oppstilling til
fordel for andre, via et globalt datanettverk, et utvalg av
varer og tjenester med en virtuell gågate med butikker som
hjelpemiddel for å gi kundene mulighet til å se og kjøpe
disse varene/tjenestene; datastyrte bestillingstjenester for
andre via telefon- og dataterminaler omfattende et vidt
utvalg av varer; ledelse/organisering av utstillinger for
annonseringsformål, utleie av utstillingsplass for
annonseringsformål; telefonsvarertjenester;
sekretærtjenester for mottakelse av telefonsamtaler;
markedsundersøkelser via en database; forretningsledelse
og -konsultasjon; planlegging av salgsfremmende tiltak og
annonsering; ledelse og administrasjon av bedrifter;
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konsulenttjenester for ledelse av bedrifter,
konsulenttjenester for organisering av bedrifter, bistand
vedrørende ledelse av bedrifter, vurdering/verdiansettelse
av bedrifter; bedriftsforskning; foretaksplanlegging;
effisiensekspertise; rådgivningstjenester for ledelse av
bedrifter; omplasseringstjenester for bedrifter;
annonsering og reklametjenester samt
informasjonstjenester relatert dertil; forretningsmessige
administrasjonstjenester for behandling av salg utført via
et globalt datanettverk; fremskaffelse av auksjonstjenester
via et globalt datanettverk.
KL. 36: Kredittkorttjenester; fremskaffelse av
informasjon relatert til kapital, finans og utenlandske
valutamarkedsbetingelser; forretninger med fast eiendom
og forsikringsvirksomhet; ledelse av fast eiendom;
banktjenester utført via et globalt datanettverk koplet til
felles protokoller; elektroniske pengeoverføringer;
fremskaffelse av elektroniske handelstjenester;
fremskaffelse av informasjon vedrørende gjeld og
egenkapital (for andre) via datamaskiner;
verdensomspennende faktureringstjenester; elektroniske
kapitaloverføringer og -transaksjoner; fremskaffelse av
elektroniske banktjenester; informasjonstjenester relatert
til finans og forsikring, fremskaffet on-line fra en
datamaskindatabase eller et globalt datanettverk;
bankvirksomhet utført via et globalt datanettverk.
KL. 37: Installasjon av telekommunikasjonsnettverk,
installasjon av kommunikasjonsinnretninger, vedlikehold
og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk,
vedlikehold og reparasjon av
kommunikasjonsinnretninger; installasjon og reparasjon av
telekommunikasjonsapparater; installasjon og reparasjon
av datamaskinvare; reparasjon og vedlikehold av
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; reparasjon
og vedlikehold av datamaskiner; installasjon, reparasjon og
vedlikehold av undervannskabler, antenneoverføringstråd,
kommunikasjonsinnretninger for kontroll i bygninger,
telekommunikasjonssystemer,
telekommunikasjonsområder,
datakommunikasjonsområder, datasystemer;
byggevirksomhet; oppføring av kommunikasjonsanlegg;
installasjon og reparasjon av telefonsett og telefonkabler;
undergrunnsbyggevirksomhet og anleggsvirksomhet; utleie
og leasing av bygg- og anleggsutstyr, anleggsmaskiner,
jordflyttingsmaskiner og -utstyr og av gravemaskiner;
fremskaffelse av informasjon relatert til bygg- og
anleggsvirksomhet; vedlikehold av elektriske anlegg
installert i bygninger, og av bygningsanlegg; desinfisering
av telefonsett.
KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon via
mobiltelefoner, radio og telefonsidevekslingstjenester;
fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et
globalt datanettverk via datamaskiner; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
med mobiltelefoner; elektronisk post; telekommunikasjon
nemlig verdiøkende nettjenester (VAN); kommunikasjon
med dataterminaler; utleie av telefonapparater,
faksmaskiner og andre telekommunikasjonsapparater og
instrumenter; kunngjøring i mobiltelefoner med
webleserfunksjoner; levering av digital musikk via
telekommunikasjon; driftsrom for prating («chatting»).
KL. 39: Transportvirksomhet, pakking og lagring av
varer; organisering av reisevirksomhet; organisering av
reiser og informasjon derom, alt fremskaffet fra en

database eller et globalt datanettverk; tjenester tilknyttet
angivelse av posisjon via datamaskiner og/eller
mobiltelefoner for flyttbare objekter som automobiler,
personer, etc.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; informasjonstjenester
relatert til bearbeiding av materialer, fremskaffet on-line
fra en database eller et globalt datanettverk.
KL. 41: Produksjon av TV-programmer ved bruk av
datagrafikk; utvikling og utbredelse av
undervisningsmaterialer for barn ved bruk av
datamaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til
undervisning og underholdning, filmer, sport,
scenevirksomhet, steder av historisk interesse og
rekreasjon; teaterbestillingstjenester, opplæring i bruk og
drift av et bredt utvalg av utstyr inkludert datamaskiner,
kameraer, kommunikasjonsapparater og audio- og
videoutstyr; publikasjon av bøker, magasiner;
fremskaffelse av dataspill spilt over
datamaskinterminaltelekommunikasjon; utleie og leasing
av leker i form av TV-spill; utleie av underholdningshaller
utstyrt med spillemaskiner; elektroniske biblioteker som
fremskaffer elektronisk registrerte nyheter, magasiner,
fotografier, bilder, musikk, animerte tegneseriefigurer,
dataprogrammer og dokumenter til datamaskiner koplet til
et nettverk; utdannelse fremskaffet over telefon innen
området salgsteknikk; organisering over telefon seminarer
relatert til salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig
utføring av seminarer innen informasjonsbehandling;
utdannelsesvirksomhet innen området
telekommunikasjonsteknikk; organisering og utføring av
utdannelsesseminarer, symposier og konferanser;
organisering av utstillinger for kulturelle formål og
utdannelsesformål; utleie av innspilte magnetiske bånd,
kassetter med spill, magnetiske disketter og optiske
innspilte media med innspilte spilleprogrammer,
videobånd, lydopptak, radioer og TVer; utlånsbibliotek;
fremskaffelse av museumsfasiliteter; utleie av
utstillingshaller og stadionfasiliteter; informasjon relatert
til underholdning eller utdannelse, fremskaffet on-line fra
en database eller et globalt datanettverk; elektroniske
spilletjenester fremskaffet ved hjelp av et globalt
datanettverk; fremskaffelse av on-line elektroniske
publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjoner av
elektroniske bøker og journaler on-line; fremskaffelse av
digital musikk (ikke nedlastbar) fra et globalt datanettverk.
KL. 42: Databehandling; utleie av datamaskiner; utleie av
dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; utleie/
leasing eller fremskaffelse av tilgangstid til en database,
web-områder, hjemmesider og oppslagstavler, meldinger
for andre; datakonsulenttjenester; dataprogrammering;
design av nettverks- og telekommunikasjonsinstallasjoner;
fremskaffelse av dataprogramvare nedlastet fra et globalt
datanettverk; datasikkerhetstjenester for identifikasjon av
kunder ved elektronisk handel; datatjenester nemlig leasing
av tilgangstid til databaser, fremskaffelse av web-områder,
hjemmesider og oppslagstavler, meldinger, alle omfattende
forskning og referansematerialer innen feltet filmer,
underholdning, leker, teater, bilder, nyheter og spill;
installasjon og vedlikehold av dataprogramvare;
konstruksjonsvirksomhet (ingeniørarbeid), innbefattet
konstruksjon av kommunikasjonsanlegg og
undergrunnsanlegg samt fremskaffelse av informasjon
vedrørende konstruksjonsvirksomhet; konsultasjon og
inspeksjon i marken av bygge- og
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anleggsvirksomhetsarbeider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221237 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303587 (220) Inn dato: 2003.04.16

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Flügger AS, Enebakkveien 69,
0192 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
for rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; hårvann;
tannpussemidler.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler, plastemballasje.
KL. 21: Kammer og svamper, børster, børstevarer;
gjenstander til rengjøringsformål, stålull, polerskinn,
pussematerialer.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, veggbekledning av
tekstilstoff.
KL. 27: Gulvbelegg, veggbekledning (ikke av
tekstilmateriale), tapet, grunn- og strukturpapir samt
plastfolie i form av tapet til bekledning av vegger og
murer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221272 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200200958 (220) Inn dato: 2002.02.12

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
ørevaskeinnretninger for selskapsdyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221273 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200205295 (220) Inn dato: 2002.06.07

(540)

PETER JACKSON
(730) Innehaver: John Player & Sons Ltd, P.O. Box 286,
Dublin 8, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk, enten bearbeidet eller ubearbeidet;
tobakksprodukter inkludert sigaretter; substanser for
røyking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for
medisinske eller legende formål; artikler for røkere og
fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221274 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200208739 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

PARROTS & SHARKS
(730) Innehaver: Parrots & Sharks AS, Kristian
Augustsgt 19, 0164 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221275 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200209219 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

LAMINATOR
(730) Innehaver: Kapman AB, S-811 81 Sandviken, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndsager.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221276 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210107 (220) Inn dato: 2002.10.25

(540)

VMP
(730) Innehaver: Varco I/P Inc, P.O. Box 808, Houston,
TX 77001, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper for bruk på oljefelt.

(300) Prioritet:
US, 2002.04.25, 76/400,001

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221277 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210821 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

ONETOUCH CHANGES
EVERYTHING

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Teststrimler for
blodsukkerovervåkningsinstrumenter.
KL. 10: Blodsukkerovervåkningsinstrumenter.
KL. 16: Salgsfremmende materiale i form av flygeblad,
brosjyrer og småskrifter relatert til diabetomsorg og
produkter forbundet derved.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221278 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200212163 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

EXLIM
(730) Innehaver: ABB Power Technology Products AB,
S-72183 Västerås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Overspenningsbeskyttere, elektriske
overspenningsbeskyttere, ulineære motstandere,
overspenningselementer og -avledere, ventilavledere,
utladningselementer, overspenningsbegrensende
innretninger, transiente beskyttelsesinnretninger,
lastbrytere, elektriske brytere, elektriske
beskyttelsesapparater, deler til alle forannevnte varer
(ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 48 - 2003.11.24

9

(111) Reg.nr.: 221279 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300267 (220) Inn dato: 2003.01.08

(540)

ESCAPE
(730) Innehaver: Janic & Carlo AS, Svinesundvn 338,
1789 Berg I Østfold, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 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;
ryggsekker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221280 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300268 (220) Inn dato: 2003.01.08

(540)

(730) Innehaver: Janic & Carlo AS, Svinesundvn 338,
1789 Berg I Østfold, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 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;
ryggsekker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221281 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300314 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

VENDEPUNKTET
(730) Innehaver: Vendepunktet AS, Ullern Gårdsvei 1 A,
0382 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; lederutvikning; organisasjonsutvikling.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 44: Psykologtjenester; psykoterapeuttjenester.
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221282 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300669 (220) Inn dato: 2003.01.24

(540)

JAICO ANTI
MYGGMELK

(730) Innehaver: Jaico RDP NV, Nijverheidslaan 1545,
B-3660 Opglabbeek, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Insekticider for å drepe mygg; mygg- og
insektmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221283 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300674 (220) Inn dato: 2003.01.24

(540)

ZEOTHERM
(730) Innehaver: Zeon Corp, 6-1 Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Termoplastisk vulkanisat bestående av et gummi-
og termoplastisk polymer.

(300) Prioritet:
US, 2002.08.06, 78/151,153

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221284 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300680 (220) Inn dato: 2003.01.27

(540)

BOVIBANK
(730) Innehaver: Norsk Biobank Storfe AS, Postboks
58, 1431 Ås, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
til industrielle formål.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker
eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221285 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301338 (220) Inn dato: 2003.02.12

(540)

CUVÉE 1905
(730) Innehaver: G Conr Boy v/Henning B Bull,
Postboks 5048 Majorstuen, 0301 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221286 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301349 (220) Inn dato: 2003.02.12

(540)

ELCAST
(730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Tilsetningslegeringer for jern og stål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221287 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301357 (220) Inn dato: 2003.02.12

(540)

(730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
tilveiebringelse av motivasjonsfremmende og
lojalitetspris-programmer til kunder ved bensinstasjoner,
kiosker og bilvaskeanlegg.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
kredittkorttjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221288 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301367 (220) Inn dato: 2003.02.12

(540)

(730) Innehaver: Vega SMB AS, Postboks 122, 1325
Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer innregistrert på
databærere; magnetiske disketter, optiske disketter og
CD-ROM.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater) innen området datamaskiner, software og
regnskap.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk
postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler,
kommunikasjon ved optisk fibernettverk.
KL. 41: Undervisning; tilveiebringelse av opplæring innen
området datamaskiner og programmering for datamaskiner
samt regnskap.
KL. 42: EDB-programmering; design og utvikling av
dataprogrammer, datasystemer og datanettverk;
lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og
ajourføring av og support for  datasystemer, datanettverk
og dataprogramvare; support for datamaskiner; utleie av
accesstid til computer databaser; individuell design og
utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for
andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221289 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301424 (220) Inn dato: 2003.02.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eksportutvalget for fisk, 9291 Tromsø,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende); fiskefileter; fiskeprodukter;
fiskemat; saltet fisk; konservert fisk; fiskehermetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221290 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301425 (220) Inn dato: 2003.02.17

(540)

(730) Innehaver: Eksportutvalget for fisk, 9291 Tromsø,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende); fiskefileter; fiskeprodukter;
fiskemat; saltet fisk; konservert fisk; fiskehermetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221291 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301441 (220) Inn dato: 2003.02.17

(540)

RAPIDECK
(730) Innehaver: Fibergrate Composite Structures Inc,
4285 Kellway Circle, Suite 224, Addison, TX 75001, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Alle fiberglass- utstyrsplattformer.

(300) Prioritet:
US, 2002.08.22, 76/442,509

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221292 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301643 (220) Inn dato: 2003.02.18

(540)

TRUST
(730) Innehaver: SAS Cargo Group A/S, DK-2770
Kastrup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Tollklarering; fortolling; tjenester vedrørende
betaling av toll.
KL. 39: Transportvirksomhet inkludert godstransport;
innpakning og lagring av varer; kurértjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221293 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301680 (220) Inn dato: 2003.02.20

(540)

(730) Innehaver: Bano AS, Postboks 55 Flesland, 5869
Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av vaskeservanter, servantarmaturer,
dusjarmaturer, dusjseter, støttehåndtak for bade- og
dusjinstallasjoner, dusjstenger, speillys, knagger, speil,
toaletter, baderomsskap, dusjhyller og stokkholdere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 48 - 2003.11.24

14

(111) Reg.nr.: 221294 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302049 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

V-SERIES
(730) Innehaver: General Motors Corp, 300 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-3000, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221295 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302125 (220) Inn dato: 2003.03.07

(540)

(730) Innehaver: Profesjonell Prototyp og
Produktutvikling AS, Postboks 124, 1380 Heggedal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Utstyr til motorsykkelhjelmer og andre hjelmer.
KL. 25: Klær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221296 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302161 (220) Inn dato: 2003.03.10

(540)

OMAX
(730) Innehaver: Time Corp, Rigistrasse 171 B, CH-
6341 Baar, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Klokker (ur).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221297 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302163 (220) Inn dato: 2003.03.10

(540)

(730) Innehaver: AB Electrolux, S-105 45 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Kjerneboremaskiner og borestativer, gulvsager,
veggsager, wire-sager, flis- og mursager, håndholdte sager,
kraftforsyningsenheter, nothøvelmaskiner,
strukturmaskiner  og slipemaskiner og andre
diamantverktøyutstyrte skjæremaskiner samt deler og
tilbehør til alle de forannevnte varer.
KL. 8: Diamantsagblader, lasersveisede blader for
tørrskjæring og -kapping, diamantkjernebor og -borkroner,
diamantwire, diamantkjeder, slipeverktøy,
diamantpoleringsverktøy og smergelverktøy, slipeskiver,
dreneringsfresere, avløpsfresere, notfresemaskiner,
slipeplater, slipesegmenter og wirer samt deler og tilbehør
til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221298 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302164 (220) Inn dato: 2003.03.10

(540)

QUEST
(730) Innehaver: Vector Tobacco Ltd, Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton HMCX, BM

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221299 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302168 (220) Inn dato: 2003.03.11

(540)

MAXIT
(730) Innehaver: Macbox AS, Stegen 2, 5200 Os, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker, sportsbager; paraplyer,
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221300 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302172 (220) Inn dato: 2003.03.11

(540)

LAVEDOL
(730) Innehaver: Laverana GmbH, Am Weingarten 4, D-
30974 Wennigsen, DE

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler.

(300) Prioritet:
DE, 2002.09.27, 30248038,2/03

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221301 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302347 (220) Inn dato: 2003.03.13

(540)

CLICK
(730) Innehaver: Swedish Match North Europe AB, S-
118 85 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

(300) Prioritet:
LT, 2002.11.08, 20022122

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221302 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302349 (220) Inn dato: 2003.03.13

(540)

POWERFISH
(730) Innehaver: Shell International Petroleum Company
Ltd, London, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Turbiner; hydroturbiner; dampturbiner;
gassturbiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221303 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302350 (220) Inn dato: 2003.03.13

(540)

POWERWHALE
(730) Innehaver: Shell International Petroleum Company
Ltd, London, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Turbiner; hydroturbiner; dampturbiner;
gassturbiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221304 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302371 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

PROLIP
(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Postboks 205,
1372 Asker, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221305 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302614 (220) Inn dato: 2003.03.19

(540)

(730) Innehaver: KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd,
La Concorde, 57 Main Street, Paarl 7624, ZA

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221306 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302623 (220) Inn dato: 2003.03.19

(540)

DANIA CAPITAL
(730) Innehaver: Dania Capital Advisors AS, Borgergade
111, DK-1300 København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet;
avbetalingskreditt; avbetalingslån; finansielle
avregningskontorer; bistand vedrørende avvikling av
virksomheter (finansiell); aktuarvirksomhet; finansielle
analyser; bankvirksomhet; boliganvisninger (leiligheter);
forvaltning av båndlagt kapital; båndleggelse under kuratel;
eiendomsmeglervirksomhet; elektroniske overførsler av
penger; forvaltning av etasjeeiendom; faktoring;
forvaltning av fast eiendom; finansiell avregning; finansiell
informasjon; finansiell rådgivningsvirksomhet; finansiering
av avbetalinger; fondbørsmegling; fondbørsnoteringer;
formuesforvaltning; informasjon og rådgivning om
forsikringsforhold; forvaltning av fast eiendom;
formuesforvaltning; investering av kapital;
kapitalinvestering; investeringsforeninger;
kausjoneringsvirksomhet; utleie av kontorlokaler;
kredittgivning; kredittkontrakter; utleie av
landbrukseiendom; leieinnkreving (husleie); utleie av
leiligheter; bistand vedrørende likvidasjon av virksomheter
(finansiell); lombardlån; livsforsikring; lån (finansiering);
meglervirksomhet; rådgivning vedrørende
forsikringsvirksomhet; vurdering av skatteforhold;
finansiell sponsing; veldedighetsinnsamlinger; vurdering av
fast eiendom; verdifastsettelse av fast eiendom og
økonomiske vurderinger (forsikring; bankvirksomhet og
fast eiendom).

(300) Prioritet:
DK, 2002.09.20, VA 2002 03747

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221307 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302681 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

ZYMAR
(730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
bakteriell konjunktivitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221308 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302690 (220) Inn dato: 2003.03.24

(540)

(730) Innehaver: African Terroir (Pty) Ltd, Sonop Wine
Farm, 7630 Windmeul, ZA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker, spesielt viner, særlig
brenneviner og likører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221309 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302817 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

(730) Innehaver: Fantoft Process AS, Postboks 306,
1301 Sandvika, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer.
KL. 42: Teknologiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221310 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302818 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

(730) Innehaver: Platform Frisør og Inspirasjonshus AS,
Gran Stasjon, 2750 Gran, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 44: Hygienisk behandling og skjønnhetspleie, samt
frisørvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende
forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221311 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302829 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

(730) Innehaver: Ergoego DA, Oscarsgt 30, 0352 Oslo,
NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221312 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302830 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Online Tours AS, Schous Plass 1, 0552
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Tjenester som består av informasjon om reiser
eller transport av varer utført av meglere eller reisebyråer,
opplysninger om priser, rutetider og transportmåter, -
tjenester som gjelder inspeksjon av befordringsmidler eller
av gods før transporten.
KL. 43: Reservering av losji for reisende, spesielt av
reisebyråer eller agenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221314 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302839 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

(730) Innehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-
19, DK-5000 Odense C, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker, herunder nøtter, mandler og aprikoskjerner
samt blandinger av disse, syltetøy, marmelader,
fruktsauser, spiselig oljer og fett, herunder
ermolprodukter (erstatninger for meieriprodukter),
bakeforbedringsmidler av vegetabilsk fett.
KL. 30: Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
råvarer i form av mandelmasse, marsipan, nougat,
sjokoladetrøffel og nougattrøffel, sjokoladevarer,
konfektyrmasse og bakemasse basert på sukker, mandler,
nøtter og aprikoskjerner til baking samt til konditorvarer
og konfektyrer; ferdigblandede ingredienser, ikke opptatt i
andre klasser, til fremstilling av brød, bakverk og
konditorvarer, krempulver og krem til kaker, bakverk og
konditorvarer, spiselige dekorasjoner til kaker og bakverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221315 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302841 (220) Inn dato: 2003.03.26

(540)

CELL JUMP
(730) Innehaver: Celljump Ltd, c/o Ernst & Young LLP,
Company Secretarial Department, 400 Capability Green,
Luton, Bedfordshire LU1 3LU, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Batterier, engangsbatterier til mobiltelefoner,
mobiltelefoner, utstyr og applikasjoner for mobiltelefoner,
elektroniske spill for bruk på mobiltelefoner, nedlastbare
elektroniske spill for bruk på mobiltelefoner,
engangsbatterier med elektroniske spill for bruk på
mobiltelefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221316 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302845 (220) Inn dato: 2003.03.27

(540)

VERA & WILLIAM
(730) Innehaver: Rinde & Heyerdahl AS,
Fredensborgveien 9, 0177 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, herunder men ikke
begrenset til fargestoffer for klær, beisemidler, ubearbeidet
naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere,
dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221317 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302847 (220) Inn dato: 2003.03.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: PharmaNutrients Inc, 918 Sherwood
Drive, Lake Bluff, IL 60044, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Kosttilskudd til bruk i forbindelse med
vektreduksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221318 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302848 (220) Inn dato: 2003.03.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; heiser; vaske maskiner; kompressorer;
pumper; maskiner til blanding, kutting og kapping;
hageredskaper; elektriske apparater for rengjøring.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner; registreringen omfatter
ikke elektriske helse- og skjønnhetsprodukter.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske og elektriske
apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter
til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater;  kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; kopieringsmaskiner; batterier;
karbonstaver for tørrbatterier, karbonstaver til
sveiseformål; installasjonsapparater; audiovisuelle
maskiner og apparater; optisk platemaskiner og apparater;
kommunikasjonsmaskiner og apparater; automatiske
kontrollmaskiner og instrumenter; ytre enheter til
datamaskiner; eksterne lagringsmedia; sensorer
(elektroniske komponenter); sveisemaskiner;
registreringen omfatter ikke elektriske helse- og
skjønnhetsprodukter.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer;
registreringen omfatter ikke elektriske helse- og
skjønnhetsprodukter.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner
for belysning; installasjoner for matlaging; installasjoner
for kjøling og frysing; ventilasjonsapparater og
instrumenter; installasjoner for varming, kjøling og
luftkondisjonering; installasjoner for sanitære formål;

varmtvannsberedere; tørketromler; registreringen omfatter
ikke elektriske helse- og skjønnhetsprodukter.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer.
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; registreringen omfatter ikke elektriske helse-
og skjønnhetsprodukter.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); registreringen
omfatter ikke elektriske helse- og skjønnhetsprodukter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
detaljhandel av elektriske/elektroniske apparater og
instrumenter.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; konstruksjon, reparasjon,
vedlikehold, montering og installasjon av elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester; dataprogrammering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221319 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302908 (220) Inn dato: 2003.03.31

(540)

CRIOP
(730) Innehaver: SINTEF Teknologiledelse avd
Sikkerhet og Pålitelighet v/Stig O Johnsen, S P Andersens
veg 5, 7465 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221320 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302909 (220) Inn dato: 2003.03.31

(540)

LOW GLY
(730) Innehaver: Thor Foseid, Postboks 49, 2420
Trysil, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221321 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303147 (220) Inn dato: 2003.04.01

(540)

SOLABÆR
(730) Innehaver: Kjetil Sola, Børsandveien 1 B, 3475
Sætre, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Gelé og syltetøy laget av frukt og bær.
KL. 31: Frisk frukt, bær og grønnsaker.
KL. 32: Saft og most av frukt og bær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221322 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303154 (220) Inn dato: 2003.04.01

(540)

FREZZA
(730) Innehaver: Gustav Paulig Ltd, Leikosaarentie 32,
SF-00980 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(smakstilsetninger); krydderier; is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221324 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303202 (220) Inn dato: 2003.04.03

(540)

SUPER ATLANTIC
(730) Innehaver: Manuel Rodrigues De Oliveira SA &
Filhos SA, 465, rua do Outeiro, Gemunde, Maia, PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Galvaniserte og ikke-galvaniserte stålkabler for
ikke-elektriske formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221325 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303207 (220) Inn dato: 2003.04.03

(540)

KEBONY
(730) Innehaver: Wood Polymer Technologies ASA, c/o
Innovation, Postboks 1431 Vika, 0115 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; fargestoffer for
tre, beisemidler; konserveringsmidler for tre, oljer for
konservering av tre, treimpregneringsmidler.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); planker,
rammeverk for bygninger (ikke av metall), parkettgulv,
stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål;
treverk.
KL. 20: Møbler, møbeldeler av treverk, tre for møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221326 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303267 (220) Inn dato: 2003.04.07

(540)

NBV
(730) Innehaver: Kami AS, Postboks 79, 1371 Asker,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger
og anordninger for overføring av drivkraft.
KL. 11: Varmepumper; apparater og innretninger for
oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon,
dampproduksjon og vanntilførsel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221327 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303417 (220) Inn dato: 2003.04.08

(540)

THE SIMPSONS
(730) Innehaver: Twentieth Century Fox Film Corp,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221328 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303426 (220) Inn dato: 2003.04.08

(540)

TRIPLE BASE
(730) Innehaver: HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830
Raufoss, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221329 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303432 (220) Inn dato: 2003.04.08

(540)

3KKSPILLTROLL
(730) Innehaver: 2re-2ne-R2 3kkspilltroll ANS,
Postboks 52 Årvoll, 0515 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; agenturer (import og eksport), administrasjon av
dataarkiver, innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i dataarkiver, demonstrasjoner av varer, faglige
konsultasjoner om forretninger, on-line annonsering på
datanettverk, prokura [handel på andres vegne], salg av
musikkinstrumenter og musikkrekvisita, trykksaker,
noter, tidsskrifter, instruksjons- og
undervisningsmateriell, dataprogrammer, magnetiske og
optiske databærere, grammofonplater, CDer og DVDer og
musikkrelaterte produkter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter;
artistopptredener, booking av seter for kulturelle
arrangementer; digital billedbearbeidelse, elektronisk
setting (for trykking), film- og musikkproduksjon på
magnetiske eller optiske lagringsmedia,
innspillingsstudioer, utleie av lydopptak; utgivelse av
tidsskrifter og bøker; publisering av elektroniske bøker og
tidsskrifter on-line; utleie av musikkinstrumenter og
sceneutstyr; tilveiebringelse av on-line elektroniske
publikasjoner; produksjon av radio- og fjernsynsprogram;
fotografireportasjer, reportasjetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221330 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303433 (220) Inn dato: 2003.04.09

(540)

(730) Innehaver: Aisab Import AB, Box 50304, S-202
13, Malmø, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hånddrevne verktøy og håndredskap;
knivsmedsvarer, skjæreverktøy (håndverktøy), blader
(deler av håndverktøy), filer (verktøy), høvler, høveljern,
høvelfiler, kniver, rasper (håndverktøy), sakser, listsakser,
skrapere (håndverktøy), skjær (deler av håndverktøy).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221331 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303438 (220) Inn dato: 2003.04.09

(540)

TERJE SØLAND AS
(730) Innehaver: Terje Søland AS, Peer Gyntsvei 11,
1605 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og
restaurering i byggebransjen; konsulentvirksomhet i
forbindelse med byggebransjen; inspeksjon av
byggeprosjekter; utleie av verktøy og byggemateriell.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221332 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303439 (220) Inn dato: 2003.04.09

(540)

INZANI
(730) Innehaver: Storm Invest DA, Carl Johansgt 3,
7011 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 41: Nattklubb.
KL. 43: Bar, restaurant, kafé, kafeteria.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221333 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303444 (220) Inn dato: 2003.04.09

(540)

FORREST FORCE
(730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue
NorthWest, Atlanta, GA 30313, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker,
nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker,
nemlig brus, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker
og juicer; saft, konsentrater og pulver for fremstilling av
drikker, nemlig mineralvann og kullsyreholdig vann, brus,
energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juicer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221334 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303496 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

CERTINJECT
(730) Innehaver: Biogen Inc, 14 Cambridge Center,
Cambridge, MA 02142, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
nevrologiske forstyrrelser.
KL. 10: Medisinske instrumenter, medisinske sprøyter og
automatiske injektorer.

(300) Prioritet:
US, 2003.03.12, 76/496,578

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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((111) Reg.nr.: 221337 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303504 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

(730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark
Square, Stamford, CT 06901, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2003.04.08, 78/235,384

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221338 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303505 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark
Square, Stamford, CT 06901, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2003.04.08, 78/235,386

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221339 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303506 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark
Square, Stamford, CT 06901, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221340 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303507 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

(730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark
Square, Stamford, CT 06901, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221341 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303510 (220) Inn dato: 2003.04.11

(540)

CUT’N’CRUNCH
(730) Innehaver: Positron Investimentos e Serviços Lda,
Funchal, PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Ferdiglaget paella; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktsauser, kompotter; egg,
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Pizzaer; frosne, konserverte eller ferdigpakkede
måltider som hovedsakelig består av pasta eller ris; salat
(ris).
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; tjenesteytelser av et etablissement
som driver med anskaffelse av mat og drikke for konsum;
restauranter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221343 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303524 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

IMAGINE
(730) Innehaver: Cycleurope Norge AS, Gravarsveien
32, 4306 Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Sykler; deler og tilbehør til sykler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221344 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303525 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

MEMOR
(730) Innehaver: Lars Jølle IT-tjenester AS,
Tonstadbrinken 259, 7091 Tiller, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere.
KL. 35: Innsamling av informasjon for bruk i databaser;
administrasjon av dataarkiver; systematisering av
informasjon for bruk i databaser.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221345 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303526 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

(730) Innehaver: Safe Motor AS, Postboks 6569
Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper; hageredskaper.
KL. 21: Vanningsredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221346 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303528 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

CARLA FASINI
COLLECTION

(730) Innehaver: Nor Bekledning Zentralinnkjøp AS,
Postboks 1031, 1803 Askim, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221347 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303529 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

(730) Innehaver: Kimex AS, Postboks 6551 Rodeløkka,
0501 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner;
landbruksredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221348 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303531 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

TRIFLECTOR
(730) Innehaver: Roar Stokdal, Lunheim, 7057
Jonsvatnet, NO og Tore Ramberg, Postboks 300, 7440
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skilt av papir eller kartong.
KL. 20: Skilt av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221349 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303533 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

ZAPDANCE
(730) Innehaver: Zapdance AS, Leif Weldingsvei 16,
3208 Sandefjord, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221350 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303544 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

(730) Innehaver: Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, matbokser (ikke av edelt metall eller plettert
dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221351 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303545 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, matbokser (ikke av edelt metall eller plettert
dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221352 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303546 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221353 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303554 (220) Inn dato: 2003.04.14

(540)

MANA
(730) Innehaver: FellesJuice AS, Postboks 113
Kalbakken, 0902 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221354 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303581 (220) Inn dato: 2003.04.16

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221356 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303830 (220) Inn dato: 2003.04.24

(540)

SUSTANE
(730) Innehaver: Eastman Chemical Co, 100 North
Eastman Road, Kingsport, TN 37660, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industriell bruk inkludert
vektmidler eller smakemulsjonsstabilisatorer som
additiver til næringsmidler eller kosmetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221357 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303952 (220) Inn dato: 2003.04.25

(540)

PADFOOT
(730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 4000
Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer;
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir,
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort,
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner,
blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær,
fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt
og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder;
plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere,
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, kreppapir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for
broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for
kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, treningsgensere, joggedresser,
bukser, jeans, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer
med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy,
pyjamaser, lingerie, undertøy, badetøy og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med;
utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy;
dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte
spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å
spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221358 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303953 (220) Inn dato: 2003.04.25

(540)

PRONGS
(730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 75
Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer;
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir,
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort,
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner,
blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær,
fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt
og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder;
plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere,
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for
broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for
kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, treningsgensere, joggedresser,
bukser, jeans, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer
med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy,
pyjamaser, lingerie, undertøy, badetøy og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med;
utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy;
dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte
spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å
spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221359 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303954 (220) Inn dato: 2003.04.25

(540)

MOONY
(730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 75
Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer;
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir,
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort,
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner,
blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær,
fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt
og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder;
plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere,
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for
broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for
kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, treningsgensere, joggedresser,
bukser, jeans, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer
med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy,
pyjamaser, lingerie, undertøy, badetøy og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med;
utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy;
dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte
spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å
spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221360 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303955 (220) Inn dato: 2003.04.25

(540)

WORMTAIL
(730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 75
Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer;
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir,
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort,
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner,
blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær,
fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt
og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder;
plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere,
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for
broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for
kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, treningsgensere, joggedresser,
bukser, jeans, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer
med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy,
pyjamaser, lingerie, undertøy, badetøy og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med;
utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy;
dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte
spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å
spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221361 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303957 (220) Inn dato: 2003.04.25

(540)

DEMENTOR
(730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 75
Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer;
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir,
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort,
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner,
blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær,
fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt
og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder;
plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere,
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for
broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for
kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, treningsgensere, joggedresser,
bukser, jeans, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer
med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy,
pyjamaser, lingerie, undertøy, badetøy og maskerade- og
karnevalskostymer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr);
ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med;
utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy;
dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte
spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å
spille brettspill, kortspill, manipulative spill,
selskapsspill, spill med skyteskive; puslespill og
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir;
rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt;
karnevalsmasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221362 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303991 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

MECHWERKS
(730) Innehaver: Mechwerks Holding AS, c/o Mikkel S
Kristensen, Otto Ruges vei 57 B, 1361 Østerås, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for  myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner;  dataprogrammer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221363 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303995 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

SALLY SPECTRA
(730) Innehaver: Tone Gjerde, Suhmsgate 18 B, 0362
Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221364 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303996 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Knoll og Tott, Postboks 604, 9256
Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Elise Karlsen, Postboks 520,
9255 Tromsø

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221365 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304197 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

(730) Innehaver: The Girod Corp, 1105 N Market
Street, Wilmington DE 19899, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sauser og krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221366 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304200 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

(730) Innehaver: The Girod Corp, 1105 N Market
Street, Wilmington DE 19899, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sauser og krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221367 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304203 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

(730) Innehaver: The Girod Corp, 1105 N Market
Street, Wilmington DE 19899, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sauser og krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221368 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304212 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

LUMIGUARD
(730) Innehaver: Lumidigm Inc, 800 Bradbury SE Suite
213, Albuquerque, NM 87106, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spektralemittere, inngangselektroder, kilder,
sensorer, signalomformere, transformatorer og detektorer;
biometriske kretser, detektorer, analysatorer og avlesere;
vevanalysatorer og avlesere; autentisitetsanalysatorer og -
avlesere; og sikkerhetsanordninger, herunder
tilgangskontrollanordninger.

(300) Prioritet:
US, 2003.01.24, 78/206994

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221369 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304213 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

LUMIDIGM
(730) Innehaver: Lumidigm Inc, 800 Bradbury SE Suite
213, Albuquerque, NM 87106, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spektralsensorer, inngangselektroder, kilder,
emittere, signalomformere, transformatorer og detektorer;
biometriske kretser, detektorer, analysatorer og avlesere;
vevanalysatorer og avlesere; autentisitetsanalysatorer og -
avlesere; og sikkerhetsanordninger, herunder
tilgangskontrollanordninger.

(300) Prioritet:
US, 2002.10.31, 78/180674

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221370 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304215 (220) Inn dato: 2003.04.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Transplantasjonsmateriell brukt i nevrologiske
prosedyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221371 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304217 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Vaskemidler; tøymykningsmidler, blekemidler og
andre midler for klesvask; såper for husholdningsbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221372 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304218 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler, tannkrem og munnvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221373 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304219 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler, tannkrem og munnvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221374 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304220 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tannbørster; husholdnings- og kjøkkenredskaper
samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert
dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221375 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304224 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

LØFT
(730) Innehaver: Løft AS, Postboks 189, 3192 Horten,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet rettet mot private og
offentlige institusjoner og næringsvirksomhet i forhold til
løsning av konflikter mellom mennesker.
KL. 43: Midlertidig innlosjering.
KL. 44: Terapeutisk behandling i og utenfor institusjon,
av mennesker med adferdsvansker av enhver art,
rusproblemer og personlige forstyrrelser av enhver art.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221376 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304228 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(730) Innehaver: Kaffegutta Ans, Vogts gt 58, 0477
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Kaffebar.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221377 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304230 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

VALTROPIN
(730) Innehaver: LG Life Sciences Ltd, 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Humane veksthormoner; vaksiner; farmasøytiske
preparater for behandling av ondartete svulster;
antibiotikum; desinfeksjonsmiddel; insektmiddel;
ugressmiddel; farmasøytiske preparater for dyr;
farmasøytiske preparater for behandling av allergi;
farmasøytiske preparater for åndedrettsorganer;
aminosyrer for medisinske formål; farmasøytiske
preparater for å restituere celler; biologiske preparater for
medisinske formål; antiflogistika; farmasøytiske
preparater for å regulere immunsystemet.

(300) Prioritet:
KR, 2003.04.16, 40-2003-0016999

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221378 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304231 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

KALITROPIN
(730) Innehaver: LG Life Sciences Ltd, 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Humane veksthormoner; vaksiner; farmasøytiske
preparater for behandling av ondartete svulster;
antibiotikum; desinfeksjonsmiddel; insektmiddel;
ugressmiddel; farmasøytiske preparater for dyr;
farmasøytiske preparater for behandling av allergi;
farmasøytiske preparater for åndedrettsorganer;
aminosyrer for medisinske formål; farmasøytiske
preparater for å restituere celler; biologiske preparater for
medisinske formål; antiflogistika; farmasøytiske
preparater for å regulere immunsystemet.

(300) Prioritet:
KR, 2003.04.16, 40-2003-0017000

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221379 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304232 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

RITESA
(730) Innehaver: LG Life Sciences Ltd, 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Humane veksthormoner; vaksiner; farmasøytiske
preparater for behandling av ondartete svulster;
antibiotikum; desinfeksjonsmiddel; insektmiddel;
ugressmiddel; farmasøytiske preparater for dyr;
farmasøytiske preparater for behandling av allergi;
farmasøytiske preparater for åndedrettsorganer;
aminosyrer for medisinske formål; farmasøytiske
preparater for å restituere celler; biologiske preparater for
medisinske formål; antiflogistika; farmasøytiske
preparater for å regulere immunsystemet.

(300) Prioritet:
KR, 2003.04.16, 40-2003-0017001

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221380 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304233 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for bruk innen
dyrefôrproduksjon.
KL. 31: Ikke-medisinske tilsetninger til dyrefôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221381 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304235 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Statoil Detaljhandel AS, Postboks 1176
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker for belysning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221382 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304236 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Statoil Detaljhandel AS, Postboks 1176
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker for belysning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221383 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304237 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

ULTIMA 95
(730) Innehaver: Statoil Detaljhandel AS, Postboks 1176
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Olje og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker for belysning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221384 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304240 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Communications Research and
Consultancy Ltd, Elstree Business Centre Elstree Way,
Borehamwood Herts WD6 1RX, England, GB

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og -instrumenter,
telefonkort, ringekort.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet:
GB, 2002.10.29, 2314305

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 48 - 2003.11.24

43

(111) Reg.nr.: 221385 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304241 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(730) Innehaver: Gulf & Safa Dairies Co LLC, P.O. Box
1759, Dubai, AE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk og melkeprodukter, smakstilsatt melk,
milkshaker, yoghurt, ost (alle typer).
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker og safter; preparater til
fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221386 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304242 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(730) Innehaver: Gulf & Safa Dairies Co LLC, P.O. Box
1759, Dubai, AE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk og melkeprodukter, smakstilsatt melk,
milkshaker, yoghurt, ost (alle typer).
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker og safter; preparater til
fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221387 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304243 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

(730) Innehaver: Gulf & Safa Dairies Co LLC, P.O. Box
1759, Dubai, AE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk og melkeprodukter, smakstilsatt melk,
milkshaker, yoghurt, ost (alle typer).
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker og safter; preparater til
fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221388 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304244 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, midler for
kropps- og skjønnhetspleie, hårvann; tannpussemidler.
KL. 16: Engangsbleier for babyer; babybleier fremstilt av
papir og/eller cellulose; truseformede bleier; treningstruser
for engangsbruk fremstilt av papir og/eller cellulose for
babyer og småbarn; papir for rengjøringsformål;
papirlommetørklær og renseservietter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221389 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304245 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, midler for
kropps- og skjønnhetspleie, hårvann; tannpussemidler.
KL. 16: Engangsbleier for babyer; babybleier fremstilt av
papir og/eller cellulose; truseformede bleier; treningstruser
for engangsbruk fremstilt av papir og/eller cellulose for
babyer og småbarn; papir for rengjøringsformål;
papirlommetørklær og renseservietter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221390 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304279 (220) Inn dato: 2003.05.05

(540)

ONCURA
(730) Innehaver: Oncura Inc, 1600 Stewart Avenue Suite
306, Westbury, NY 11590, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, medisinske og veterinære
preparater og substanser; radioaktive substanser for
medisinske formål; implanterbare terapiinnretninger
inneholdende innkapslede radiosotop-brachyterapi-kilder.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater
og instrumenter; radioterapiapparater og -instrumenter;
nåler for medisinske formål; suturnåler og suturmaterialer;
deler og tilbehør for forannevnte varer; implanterbare
strålebehandlingsinnretninger inneholdende innkapslede
radiosotop-brachyterapikilder; strålebehandlings-
leveringssystem inneholdende primært radioaktiv sæd og
bio-absorberbart bæremedium.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221391 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304303 (220) Inn dato: 2003.05.06

(540)

(730) Innehaver: Kulinaris AS, Tømteveien 8, 1410
Kolbotn, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221392 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304304 (220) Inn dato: 2003.05.06

(540)

OPTOTRACK CERTUS
(730) Innehaver: Northern Digital Inc, 103 Randall
Drive, Waterloo, ON N2V 1C5, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; tredimensjonale
bevegelsesmålings- og posisjonsfølersystemer, nemlig
posisjonsfølere og posisjonsmarkører;
fjernposisjonsfølere; fjernposisjonsmarkører; stive
legemer med minst tre markører for fjernbestemmelse av
orientering og posisjon; digitaliserte sonder for
fjernbestemmelse av posisjon av sondespiss;
strobesignalgrensesnitt med en systemstyringsenhet;
computer hardware og software for tredimensjonale
bevegelsesmålings- og posisjonsfølersystemer; og
computer software for akkvisisjon, analyse og
fremvisning av tredimensjonale bevegelsesmålings- og
posisjonsfølerdata.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
tredimensjonale bevegelsesmålings- og
posisjonsfølersystemer, nemlig posisjonsfølere og
posisjonsmarkører, fjernposisjonsfølere,
fjernposisjonsmarkører, stive legemer med minst tre
markører for fjernbestemmelse av orientering og posisjon,
digitaliserte sonder for fjernbestemmelse av posisjon av
sondespiss, strobesignalgrensesnitt med en
systemstyringsenhet, computer hardware og software for
tredimensjonal bevegelsesmåling og posisjonsføling og
computer software for akkvisisjon, analyse og
fremvisning av tredimensjonale bevegelsesmålings- og
posisjonsfølerdata for medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221393 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304305 (220) Inn dato: 2003.05.06

(540)

(730) Innehaver: Univar NV, Black 333, NL-3011 GB
Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; gjødningsmidler; ildslukningmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
til industrielle formål.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker for belysning.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider;
pesticider, herunder insekticider og røykemidler.
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. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; salgsfremmende
tjenester for andre innen området for kjemikalier og
pesticider samt kjemikalieapplikatorer og
pesticidapplikatorer.
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KL. 39: Transportvirksomhet; transport og distribusjon
av varer, kjemikalier og industrielt kjemisk avfall;
innpakning og lagring av varer, kjemikalier og industrielt
kjemisk avfall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221394 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304440 (220) Inn dato: 2003.05.09

(540)

CHILLTAINERS
(730) Innehaver: Chilltainers Holdings Ltd, P.O. Box
9794 New Market, Auckland, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papp; pappesker, herunder papp og pappesker
som inneholder et isolerende dekke av plastlaminat som er
påført eskens overflate.

(300) Prioritet:
AU, 2002.12.27, 939027

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221395 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304596 (220) Inn dato: 2003.05.13

(540)

ORO BLANCO
(730) Innehaver: Romo Hermanas SA de C.V, Kepler No
49-B, Col. Nueva Anzures, CP 11590, MX

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221396 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200005926 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

(730) Innehaver: Zakryte Aktsionerne Tovarystvo
Futbolnyi Klub Dynamo Kyiv, 3,vul. Mm Grushevskogo,
Kyiv 01001, UA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer, kosmetikk; tannpussemidler.
KL. 6: Kunstgjenstander av uedle metaller, gjenstander av
uedle metaller.
KL. 14: Varer av edle metaller og deres legeringer og varer
av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelérvarer og -
gjenstander, bijouteri, edle stener; ur og andre
kronometriske instrumenter.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; reisekister,
håndkofferter; paraplyer.
KL. 20: Varer laget av tre, voks og gips.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
redskaper (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
glassvarer, porselen og fajansevarer ikke opptatt i andre
klasser.
KL. 24: Flagg, ikke av papir, bannere.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Broderier og broderivarer; merker for klær, ikke
av edelmetall; sysaker, unntatt tråd; ornamentale
nyhetsmerker; hårbøyler; armbind.
KL. 28: Spill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt
i andre klasser.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik sauser;
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krydderier; is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med foto, video og
kinofremvisning; ingeniøreksaminasjoner.
KL. 43: Restauranter, kaféer, barer.
KL. 44: Tjenester i forbindelse med rekonvalesens og
helbredelse, opphold og bestilling på pleiehjem;
massasje.
KL. 45: Leie av uniformer; tjenester i forbindelse med
organisering av bekjentskap, møter; utleie av uniformer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221398 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200014903 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

CONNEX
(730) Innehaver: Connex AS, Østensjøvn. 9, 0661 Oslo,
NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221401 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200112321 (220) Inn dato: 2001.10.16

(540)

MANPOWER
LINGUASKILL

(730) Innehaver: Manpower Inc, Milwaukee, WI, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Treningsmateriell i form av dataprogram til bruk
ved tester for å fastslå en persons kompetansenivå i et gitt
språk i forretningssammenheng.
KL. 16: Treningsmateriell i form av trykte publikasjoner
til bruk ved tester for å fastslå en persons
kompetansenivå i et gitt språk i forretningssammenheng.
KL. 41: Skriftlige tester til bruk for å fastslå en persons
kompetansenivå i et gitt språk i forretningssammenheng;
kvalitetskontroll av personer ved hjelp av skriftlige tester
for å fastslå en persons kompetansenivå i et gitt språk i
forretningssammenheng; testing av språkferdigheter i et
gitt språk i forretningssammenheng ved hjelp av skriftlige
prøver og øvelsesmateriale; kvalitetskontroll ved testing
av språkferdigheter i et gitt språk i
forretningssammenheng ved hjelp av skriftlige prøver og
øvelsesmateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221402 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200200192 (220) Inn dato: 2002.01.14

(540)

(730) Innehaver: Educational Testing Service, Rosedale
Rd., Princeton, NJ 08541, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221403 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200200989 (220) Inn dato: 2002.02.13

(540)

(730) Innehaver: Bio Nature AS, Heggelibakken 2, 0375
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av vitaminer, mineraler og kosttilskudd.
KL. 44: Behandlingssted for pasienter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221404 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200202924 (220) Inn dato: 2002.04.03

(540)

(730) Innehaver: Snow Brand Milk Products Co Ltd, 1-
1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi,
Hokkaido 065-0043, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Vitaminpreparater, mineralmatsupplementer,
ernæringstillegg for medisinske formål, dietetiske
matpreparater for medisinske formål og andre
farmasøytiske preparater, farmasøytiske tabletter,
gasbind, tomme kapsler for farmasøytiske preparater,
øyelapper, ørebandasjer, menstruasjonsbind, -tamponger,
-bleier, -truser, absorberende bomull, selvklebende plaster,
bandasjer, kollodium (gul, sirupsaktig væske for fiksing av
bandasjer og dekking av berørt område), brystpleieputer,
tannmaterialer, armbånd for medisinske formål,
inkontinensbleier, fluepapir, møllimpregnert papir,
laktose, pulvermelk og næringsmidler for spedbarn,
næringsmidler for beskyttelse av gastroøsofageal refluks,
mat for mennesker som lider av dysfagi (svelgeproblemer)
eller «dysmaesesis» (tyggeproblemer), medisinsk konfekt
nemlig vitamin- og jernberiket pudding med fiber,
høyprotein-, vitamin- og jernberiket iskrem med fiber,
tyggegummi med tannpleieegenskaper samt
ernæringsstenger, alle disse produkter for medisinsk bruk;
albuminnæringsstoffer for medisinske bruk og annen
dietetisk mat for medisinske formål, dietetiske drikkevarer
for medisinske formål, sæd for kunstig befruktning,
veterinære og sanitære preparater, dietetiske substanser
for medisinske formål, plaster, forbindingsstoffer;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 29: Kjøtt for menneskelig forbruk, bearbeidete
kjøttprodukter og fiskeprodukter, suppemiks, bønner,
bearbeidete grønnsaker og frukt, dypfryste frukt og
grønnsaker, ubearbeidete egg, bearbeidete rå egg;
melkeprodukter; spiselige oljer og fett, gjæret
soyabønnemat som tilbehør, tørkete flak av salat for å
strø på ris i varmt vann, stekte tofubiter, frysetørkete
tofubiter, gelé laget  av djeveltungekrydder,
soyabønnemelk, tofu, gjærete soyabønner, konserverte
bønner, krem laget av spiselige oljer og/eller fett,
vegetabilske kroketter, vegetar- og kyllingkroketter,
vegetar- og kjøttkroketter, vegetar-, fiske- og
sjømatkroketter, fløte- og rømmekroketter; fruktgelé,

soyabønnemelkdrikker.
KL. 30: Kaffe og kakao, kaffebønner, te, krydderier,
karrimiks, krydderpulver for å strø på ris, aromatiske
preparater for mat (ikke av eteriske oljer), ris, havre, bygg,
mel til mat, gluten til mat, kornpreparater, kinesiske fylte
melboller, smørbrød, kinesiske kokte melboller, sushi,
frityrstekte boller av røre (f. eks. pannekakerøre) med små
biter av blekksprut, kokte boller fylt med finhakket kjøtt,
hamburgere, pizza, bokselunsj, pølser, kjøttpai, ravioli,
konditorvarer og brød og boller, hurtigmix for
konditorvarer, hurtigmix for iskrem og sorbet,
mandelmasse, gjærpulver, is, bindemidler for iskrem,
mørningsmiddel for kjøtt til husholdningsbruk, preparater
for stivelse av vispet krem, sakebunnfall, sjokolade-,
kakao-, kaffe- og tebaserte drikkevarer, spiselig is, iskrem,
sorbet, frossen yoghurt (konditorvareis), fruktgelé
(konditorvare eller dessert), pudding (dessert).
KL. 32: Øl, kullsyreholdige drikker og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktjuicer, grønnsaksjuicer,
mysedrikker, ekstrakter av humle for å lage øl,
soyabønnemelkdrikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221405 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200203112 (220) Inn dato: 2002.04.04

(540)

(730) Innehaver: Lindberg Lyd AS, Postboks 56
Bogerud, 0621 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plater og audiovisuelle lagringsmedier.
KL. 35: Salg av CD-plater og salg av audiovisuelle
lagringsmedier.
KL. 41: Produksjon av CD-plater; artistformidling;
utgivelse av noter; utgivelse av litterære og musikalske
åndsverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221406 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200203514 (220) Inn dato: 2002.04.16

(540)

STRATUS
(730) Innehaver: Ergpluss AS, Postboks 193 Havik,
4551 Farsund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Elektriske scootere og rullestoler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221407 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200203779 (220) Inn dato: 2002.04.23

(540)

EI SYSTEM
(730) Innehaver: DSG Retail Ltd, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
instrumenter og utstyr for overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; kinematografiske og optiske apparater,
instrumenter og utstyr; regnemaskiner; diktafoner;
grammofoner; høyttalere; hodetelefoner; fjernsyns-, radio-
og videoapparater og -instrumenter; klokkeradioer;
lydkassett- og lydplate- og lyddiskspillere; strykejern;
stativer for kameraer og andre apparater (tripoder); linser;
datahardware, -spill, -tilleggsutstyr og printere;
tekstbehandlingsmaskiner; faksmaskiner; telefoner;
mobiltelefoner; fotokopieringsmaskiner; telefonsvarere;
parabolantenner; modemer; personsøkere; elektroniske
planleggere; elektroniske publikasjoner;
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) som
muliggjør kobling til databaser og internett; deler og
tilbehør for de forannevnte varer.
KL. 16: Trykksaker; skrivesaker; bøker, magasiner,
brosjyrer, foldere, løpesedler, flyveblader og kataloger;
instruksjons- og opplæringsmateriale; kundelojalitetskort.
KL. 37: Vedlikehold og service av datamaskiner og av
apparater og instrumenter for bruk med datamaskiner.
KL. 42: Leietjenester for og lisensiering av elektrisk og
elektronisk apparatur, utstyr og instrumenter;
leietjenester for og lisensiering av datamaskiner og
tilleggsutstyr for datamaskiner; konsultasjons-,
rådgivnings-, støtte- og informasjonstjenester relatert til
elektronisk og elektrisk utstyr, datamaskiner, apparater og
instrumenter; rådgivingstjenester vedrørende det beste
datamaskinproduktet for et individs behov.

(300) Prioritet:
EM, 2001.11.01, 2434496

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221409 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200204488 (220) Inn dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Trico Marine Services Inc, 2401
Fountainview Drive, Suite 920, Houston, TX 77057, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Sjøtransport; framskaffe sjøtransport til olje- og
gassindustri for bruk ved transport av boreutstyr,
forsyninger og materiell og mannskap til borerigger og
andre offshore anlegg; sleping av borerigger og utstyr; og
tilveiebringelse, utleie og betjening av fartøy for transport
av materialer, utstyr og personell i forbindelse med
konstruksjon, installasjon, vedlikehold, reparasjon og
fjerning av offshore anlegg.

(300) Prioritet:
US, 2001.11.24, 76/341487

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221410 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200207149 (220) Inn dato: 2002.08.06

(540)

ECOLOGOS
(730) Innehaver: Nils Georg Brekke, Austre Lurane 30,
5200 Os, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, tidsskrift, bøker,
kart; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater).
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; turistbyråer [unntatt hotell-
og pensjonatreserveringer]; plassreservering [transport];
reiseledervirksomhet; transportinformasjon; turistbesøk
[sightseeing].
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utgivelse av bøker, tekster, tidsskrift og kart.
KL. 42: Vitenskapelig forskning relatert til historie,
kulturhistorie, natur og kulturlandskap.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221411 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200207508 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

GEISHA
(730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, Box 528, S-169 29
Solna, SE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer,
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver,
salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221412 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200209703 (220) Inn dato: 2002.10.15

(540)

(730) Innehaver: Natural Supplement Association Inc,
555 Corporate Circle, Golden, CO 80401, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske tillegg og næringstillegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221413 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200209762 (220) Inn dato: 2002.10.17

(540)

(730) Innehaver: Norsk Kjøtt, Postboks 397 Økern,
0513 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater og substanser; dietetiske stoffer for medisinsk
bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer,
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; ferdigretter.
KL. 30: Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler
av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep;
eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre
preparater til fremstilling av drikker.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221414 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210487 (220) Inn dato: 2002.11.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: CJ Corp, 500, 5gam Namdaemoon-no,
Chung-ku, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; blandet
fôr, tilleggsfôr, tilsetninger til fôr (ikke for medisinske
formål), fôr til kjæledyr, fôr for eggleggende fjærkre,
smakstilsetninger til fôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221415 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210488 (220) Inn dato: 2002.11.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: CJ Corp, 500, 5gam Namdaemoon-no,
Chung-ku, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; kokt ris, pizza, sjokolade, mononatrium
glutamat (MSG), nukleinsyrekrydder, kjemisk krydder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221416 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210552 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

NUCTECH
(730) Innehaver: Nuctech Company Ltd, 5/F Block A
Tongfang Building, Tsinghua University, Beijing, CN

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radiologiske apparater for industrielle formål;
apparater og utstyr for frembringelse av røntgenstråler,
ikke for medisinske formål; alarmer; mekanismer for
datastyrte apparater; elektrisk utstyr for fjernstyring av
industrielle operasjoner; databehandlingsapparater;
dataperiferiutstyr; kort med integrerte kretser (smartkort).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221417 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210610 (220) Inn dato: 2002.11.12

(540)

AVITAT
(730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Hydrauliske væsker.
KL. 4: Drivstoff inkludert drivstoff til luftfarten;
smøremidler; fett.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
inkludert forretningstjenester relatert til
drivstoffindustrien innen luftfart; tjenester i forbindelse
med ledelse, markedsføring og reklame, salgsfremmende
tjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til
alle forannevnte tjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
inkludert fakturerings- og innkrevningstjenester.
KL. 37: Reparasjon, vedlikehold og rengjøring av
luftfartøy; forsyningsstasjoner for luftfartøy.
KL. 39: Lufttransport; utleie av luftfartøy og kjøretøyer;
håndtering av flyplassbagasje; bakkemannskapstjenester
på flyplasser; organisering av flygninger;
flyplassparkeringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221418 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210795 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

(730) Innehaver: Sommer Egersund v/Bjørn Aadnesen -
kulturavdelingen, Postboks 221, 4379 Egersund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bearbeidelse, undersøkelse og analyse av markedet;
informasjonstjenester vedrørende forretningsvirksomhet,
inklusive online-informasjon fra en database i form av
web-sider på et globalt nettverk; regnskapsføring,
databehandling, innsamling, lagring og henting av
forretnings- og bransjeopplysninger, styring av datafiler
og dokumenter; forvaltning og administrasjon av
databaser; innhenting og levering av statistiske
opplysninger; kompilering av adresselister, databaser,
data, virksomhetsfortegnelser og virksomhetsinformasjon;
opinionsundersøkelser; mediaundersøkelser og -
rådgivning; innsamling og administrasjon av presseklipp;
utarbeidelse av reklamer til bruk som websider på et
globalt datanettverk; utleie av kontormaskiner,
kontorutstyr, fotokopieringsmaskiner, reklamemateriell og
reklameplass; innsamling og systematisering av
informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i
forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og
forretningsdrift; kundeveiledning, tilrettelegging og
rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester;
organisering av messer og reklameutstillinger; Public
Relation; publisering av reklametekster; informasjons- og
rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte
tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte
datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
informasjonsbyråer; radio- og fjernsynssendinger.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle

aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster;
artistopptredener; ferieleirtjenester; drift av fritidsanlegg;
kinodrift; klubbvirksomhet; organisering av konkurranser,
kulturelle arrangement, mottakelser, konferanser,
kongresser, seminarer; museumsdrift;
rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; drift av
sportsinstallasjoner; underholdningsinformasjon; utleie av
idrettsplasser, stadium og sportsutstyr; utlån av bøker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221419 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200210802 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

NEGO NORGE AS
(730) Innehaver: NeGo Norge AS, Stokkamyrveien 18
A, 4313 Sandnes, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av ventilasjonsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221420 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211248 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Exotic Food Co Ltd, 49/42 Moo 5,
Tung Sukala, Sriracha, Chonburi 20230, TH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hermetisk frukt, hermetiske grønnsaker og
hermetisk karriblanding, karrisuppehurtigblanding.
KL. 30: Ris, nudler, chilisaus, plommesaus, kryddersaus,
chilipasta, karriblanding, tørket chili, frossen kokosnøtt,
fiskesaus.
KL. 32: Hermetisk kokossaft, hermetisk tedrikk,
kokosmelk, ikke-alkoholholdig drikke, tamarindsaft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221421 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211473 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Traditional Taekwondo Union v/Bjørn
Sulen, Eikeviken 40, 5035 Bergen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221422 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211530 (220) Inn dato: 2002.12.05

(540)

ADEXI
(730) Innehaver: Adexi AB, Fabriksgatan 7, S-412 50
Göteborg, SE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske husholdningsmaskiner og
husholdningskverner; avfallskverner; fløte- og
melkeseparatorer; hefte- og stiftemaskiner; elektriske
hermetikk- og boksåpnere; vispemaskiner;
skrellemaskiner; elektriske miksere; kjøkkenmaskiner
(elektriske) for bearbeiding og produksjon av mat og
næringsmidler; apparater for tilvirkning av drikker med
kullsyre; kjøtthakkemaskiner og kjøttkverner; elektriske
kniver; elektromekaniske kjøkkenapparater; miksere for
næringsmidler; fruktpresser; elektriske kaffekverner;
støvsugere samt deler og komponenter til disse;
oppvaskmaskiner; høytrykksspylere; vaskemaskiner og
oppvaskmaskiner, vaskeapparater; tørketrommel
(vaskemaskin); elektriske maskiner og apparater for
rengjøring; stryke- og pressemaskiner; gressklippere;
klippemaskiner; elektriske sakser; elektriske hammere;
håndverktøy, andre enn håndrevne; symaskiner;
sprøytepistoler for maling; elektriske limpistoler,
elektriske løfteverktøy; kompressorer; deler og
komponenter til alle forannevnte produkter.
KL. 8: Hånddrevne verktøy og håndredskap;
barberingshøvler og -apparater; elektriske
hårklippemaskiner for personlig bruk; elektriske
hårfjerningsredskap; krølltenger; elektriske manikyrsett;
elektriske neglefiler; neglepolerere og negleklippere;
elektriske eggskjærere; elektriske ostehøvler; deler og
komponenter til alle forannevnte produkter.
KL. 9: Fotografiske, kinematografiske, optiske apparater
og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll (overvåkning) og
undervisning; apparater og instrumenter for besiktigelse;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, overføring,
sending eller gjengivelse av lyd og bilder; akustiske
alarmer; brannalarmer; brannslukningsapparater;
automatiske brannsprøyter; elektriske signal- og
alarmklokker; lydalarmer; lydbåndspillere;
lydopptaksbånd; cd-spillere og cd-fordelere; dvd-spillere;
bærbare lydbåndspillere; høyttalere; høretelefoner;
innspillingsbare grammofonplater; jukebokser;
kassettbåndspillere; kompaktplater (audio-video);
lydoverføringsapparater; metronomer; mikrofoner;
radioapparater; transistorer; batterier, elektriske,
batteriladere; blitzlys (foto); filmkameraer; fotoblitzer;
tilbehør til telefoner, nemlig telefonrør; bærbare telefoner;
internkommunikasjonsapparater; telefaksapparater;
telefoner; telefontråder; datamaskiner; sentralenheter for
datamaskiner (prosessorer); chips (integrerte kretser);

databehandlingsapparater; datamedia, magnetiske; optiske
datamedia; databehandlingsutstyr; datahukommelser;
registrert datasoftware; dataprogram (nedlastningsbar
software); dataspill (programmer); disketter;
kompaktskiver (rom); periferiutstyr for datamaskiner;
magnetiske datamedia og databærere; skrivere; prosessorer
(sentralenheter) for datamaskiner; modem; monitorer
(maskinvare); scannere (databehandlingsutstyr); skrivere
for datamaskiner; elektriske dørstengere; elektriske
døråpnere; elektriske dørklokker; elektriske låser;
regnemaskiner; vekter; elektriske måleredskaper;
elektriske strykejern; optiske lamper; optiske lykter;
detektorer; elektriske regulatorer for belysningsarmatur;
elektriske kontakter, magneter, elektriske; strømbrytere,
elektriske; strømuttak (elektriske); fargeanalysatorer;
automatiske tidsinnstillingsapparater (timere); elektriske
hårruller; kontrollur; deler og komponenter til alle
forannevnte varer.
KL. 10: Massasjeapparater; deler og komponenter til
disse.
KL. 11: Elektriske apparater for oppvarming av rom,
oppvarming av væsker, matlaging og ventilasjon;
elektriske apparater for tilvirkning av yoghurt; elektriske
trykkokere; brødristere; elektriske kaffefiltrerere;
kaffemaskiner, elektriske, for automatisk trakting av kaffe;
elektriske kaffetilberedere; elektriske apparater for tørking
av kaffe, brenning av kaffe og røsting av kaffe; elektriske
frityrapparater; grillapparater (kjøkkenapparater);
elektriske trykkokningskasseroller; komfyrer;
utendørsgriller; elektriske vaffeljern; dyppkokere;
varmeplater; elektriske fotvarmere og fotmuffer;
sengevarmere; tallerkenvarmere; elektriske ovner;
elektriske oppvarmingsapparater og -installasjoner;
luftvarmere; elektrisk oppvarmede tepper; ismaskiner;
isskap; frysere; kjøleapparater og -maskiner; frukttørkere;
elektriske vifter for personlig bruk; håndtørkeapparater
for vaskerom; hårtørkere og -fønere; tørkeapparater og -
installasjoner; lufttørkere; elektriske tørketromler;
luftkondisjoneringsapparater og -installasjoner; elektriske
lamper; deler og komponenter til de ovenfor angitte
produktene; mikrobølgeovner; elektriske vannkokere;
elektriske riskokere; dampkokere; vaffeljern; eggekokere;
elektriske bakemaskiner, også for elting; elektriske
brødvarmere; elektriske apparater for massering av føtter;
vifteovner; vifter; vifter med belysning; deler og
komponenter til de forannevnte apparater og
instrumenter.
KL. 14: Ur og klokker samt andre kronometriske
instrumenter; deler og komponenter til nevnte produkter.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malepensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); elektriske
tannbørster og kammer; deler og komponenter til nevnte
produkter.

(300) Prioritet:
SE, 2002.06.24, SE 02-04198

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221423 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211531 (220) Inn dato: 2002.12.05

(540)

(730) Innehaver: Adexi AB, Fabriksgatan 7, S-412 50
Göteborg, SE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske husholdningsmaskiner og
husholdningskverner; avfallskverner; fløte- og
melkeseparatorer; hefte- og stiftemaskiner; elektriske
hermetikk- og boksåpnere; vispemaskiner;
skrellemaskiner; elektriske miksere; kjøkkenmaskiner
(elektriske) for bearbeiding og produksjon av mat og
næringsmidler; apparater for tilvirkning av drikker med
kullsyre; kjøtthakkemaskiner og kjøttkverner; elektriske
kniver; elektromekaniske kjøkkenapparater; miksere for
næringsmidler; fruktpresser; elektriske kaffekverner;
støvsugere samt deler og komponenter til disse;
oppvaskmaskiner; høytrykksspylere; vaskemaskiner og
oppvaskmaskiner, vaskeapparater; tørketrommel
(vaskemaskin); elektriske maskiner og apparater for
rengjøring; stryke- og pressemaskiner; gressklippere;
klippemaskiner; elektriske sakser; elektriske hammere;
håndverktøy, andre enn håndrevne; symaskiner;
sprøytepistoler for maling; elektriske limpistoler,
elektrisk løfteverktøy; kompressorer; deler og
komponenter til alle forannevnte produkter.
KL. 8: Hånddrevne verktøy og håndredskap;
barberingshøvler og -apparater; elektriske
hårklippemaskiner for personlig bruk; elektriske
hårfjerningsredskap; krølltenger; elektriske manikyrsett;
elektriske neglefiler; neglepolerere og negleklippere;
elektriske eggskjærere; elektriske ostehøvler; deler og
komponenter til alle forannevnte produkter.
KL. 9: Fotografiske, kinematografiske, optiske apparater
og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll (overvåkning) og
undervisning; apparater og instrumenter for besiktigelse;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av

elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, overføring,
sending eller gjengivelse av lyd og bilder; akustiske
alarmer; brannalarmer; brannslukningsapparater;
automatiske brannsprøyter; elektriske signal- og
alarmklokker; lydalarmer; lydbåndspillere;
lydopptaksbånd; cd-spillere og cd-fordelere; dvd-spillere;
bærbare lydbåndspillere; høyttalere; høretelefoner;
innspillingsbare grammofonplater; jukebokser;
kassettbåndspillere; kompaktplater (audio-video);
lydoverføringsapparater; metronomer; mikrofoner;
radioapparater; transistorer; batterier, elektriske,
batteriladere; blitzlys (foto); filmkameraer; fotoblitzer;
tilbehør til telefoner, nemlig telefonrør; bærbare telefoner;
internkommunikasjonsapparater; telefaksapparater;
telefoner; telefontråder; datamaskiner; sentralenheter for
datamaskiner (prosessorer); chips (integrerte kretser);
databehandlingsapparater; datamedia, magnetiske; optiske
datamedia; databehandlingsutstyr; datahukommelser;
registrert datasoftware; dataprogram (nedlastningsbar
software); dataspill (programmer); disketter;
kompaktskiver (rom); periferiutstyr for datamaskiner;
magnetiske datamedia og databærere; skrivere; prosessorer
(sentralenheter) for datamaskiner; modem; monitorer
(maskinvare); scannere (databehandlingsutstyr); skrivere
for datamaskiner; elektriske dørstengere; elektriske
døråpnere; elektriske dørklokker; elektriske låser;
regnemaskiner; vekter; elektriske måleredskaper;
elektriske strykejern; optiske lamper; optiske lykter;
detektorer; elektriske regulatorer for belysningsarmatur;
elektriske kontakter, magneter, elektriske; strømbrytere,
elektriske; strømuttak (elektriske); fargeanalysatorer;
automatiske tidsinnstillingsapparater (timere); elektriske
hårruller; kontrollur; deler og komponenter til alle
forannevnte varer.
KL. 10: Massasjeapparater; deler og komponenter til
disse.
KL. 11: Elektriske apparater for oppvarming av rom,
oppvarming av væsker, matlaging og ventilasjon;
elektriske apparater for tilvirkning av yoghurt; elektriske
trykkokere; brødristere; elektriske kaffefiltrerere;
kaffemaskiner, elektriske, for automatisk trakting av kaffe;
elektriske kaffetilberedere; elektriske apparater for tørking
av kaffe, brenning av kaffe og røsting av kaffe; elektriske
frityrapparater; grillapparater (kjøkkenapparater);
elektriske trykkokningskasseroller; komfyrer;
utendørsgriller; elektriske vaffeljern; dyppkokere;
varmeplater; elektriske fotvarmere og fotmuffer;
sengevarmere; tallerkenvarmere; elektriske ovner;
elektriske oppvarmingsapparater og -installasjoner;
luftvarmere; elektrisk oppvarmede tepper; ismaskiner;
isskap; frysere; kjøleapparater og -maskiner; frukttørkere;
elektriske vifter for personlig bruk; håndtørkeapparater
for vaskerom; hårtørkere og -fønere; tørkeapparater og -
installasjoner; lufttørkere; elektriske tørketromler;
luftkondisjoneringsapparater og -installasjoner; elektriske
lamper; deler og komponenter til de ovenfor angitte
produktene; mikrobølgeovner; elektriske vannkokere;
elektriske riskokere; dampkokere; vaffeljern; eggekokere;
elektriske bakemaskiner, også for elting; elektriske
brødvarmere; elektriske apparater for massering av føtter;
vifteovner; vifter; vifter med belysning; deler og
komponenter til de forannevnte apparater og
instrumenter.
KL. 14: Ur og klokker samt andre kronometriske
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instrumenter; deler og komponenter til nevnte produkter.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malepensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); elektriske
tannbørster og kammer; deler og komponenter til nevnte
produkter.

(300) Prioritet:
SE, 2002.06.24, SE 02-04199

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221424 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211849 (220) Inn dato: 2002.12.06

(540)

MAILBUS
(730) Innehaver: Egmont Respons AS, Postboks 1788
Vika, 0122 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221425 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200211897 (220) Inn dato: 2002.12.10

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper;
vaskeprodukter for vevede stoffer;
tøykondisjoneringsmidler; flekkfjerningsprodukter; såper
for bevaring av fargene på tekstiler; produkter for
håndvask; stivelsesprodukter (dressing); dufteposer for
sengetøy og lintøy; duftende potpurri; parfymert vann;
deodoranter for personlig bruk.
KL. 5: Preparater for luktfjerning og oppfriskning av klær
og stoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221426 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300356 (220) Inn dato: 2003.01.14

(540)

THINPAC
(730) Innehaver: 3SI Security Systems Inc, 486 Thomas
Jones Way, Exton, PA 19341, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og elektroniske bankbeskyttelses- og
seddelbeskyttelsesinnretninger og -utstyr, nemlig narre-
og avledningsinnretninger; elektronisk aktiverte
pyroteknikkinnretninger som avgir røyk eller blekk hvis
de blir aktivert.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold, oppgradering og
reparasjon av elektroniske apparater og elektronisk
utstyr, nemlig elektroniske sikkerhetssystemer,
datamaskiner, datamaskinapparater og -utstyr,
dataperiferiapparater, instrumenter og -utstyr,
datasoftware, internfjernsyninnretninger, magnetiske
databærere, infrarøde sensorer, fjernkontrollinnretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221427 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200300700 (220) Inn dato: 2003.01.28

(540)

(730) Innehaver: Hartmanns Brygge AS, Postboks 751,
4666 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kioskvirksomhet, så som oppstilling (for andre)
av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se
på og kjøpe disse varene samt salg av båter og båtutstyr.
KL. 37: Reparasjon av båter.
KL. 39: Marinavirksomhet, herunder salg av bensin,
diesel og gass for båter, utleie av båter og båtplasser.
KL. 43: Restaurantvirksomhet, herunder tilberedning av
mat og drikke; bevertning (inne og ute), også på flytende
anlegg (flåter) eller på båt i fart eller under landligge.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 48 - 2003.11.24

62

(111) Reg.nr.: 221428 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301143 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

POLO
(730) Innehaver: The Pool/Lauren Co LP, 650 Madison
Avenue, New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221429 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301144 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

POLO BY RALPH
LAUREN

(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650
Madison Avenue, New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221430 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301145 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

RALPH LAUREN
(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650
Madison Avenue, New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221431 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301147 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650
Madison Avenue, New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221432 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200301836 (220) Inn dato: 2003.02.25

(540)

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer, alle til bruk for
klesvask; tøykondisjoneringsmidler; blekemidler; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
preparater for oppvask; såper; deodoranter for personlig
bruk; midler for håndvask; servietter (tissues) impregnert
med preparater og stoffer for rengjøring og polering.
KL. 21: Ikke-elektriske instrumenter og materialer, alle for
rengjøringsformål; rengjørings-, støvtørkings- og
poleringskluter; impregnerte kluter for rengjøring,
støvtørking og polering; dispenserinnretninger; børster;
puter for flekkfjerning eller for rengjøring; svamper og
naler; feller; innretninger for å felle, frastøte, fange opp
eller drepe insekter, utøy og skadedyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221433 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302195 (220) Inn dato: 2003.03.12

(540)

(730) Innehaver: AOF Norge, Postboks 8703
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Akademier, læreanstalter,
underholdningsvirksomhet, dressur av dyr,
artistopptredener, filmstudioer, organisering av
konkurranser, korrespondansekurs, utleie av sceneutstyr,
drift av fritidsanlegg, radiounderholdning, utgivelse av
tekster - andre enn reklametekster, instruksjon,
undervisning, utdannelse, utleie av lydopptak, utleie av
kinematografiske filmer, filmproduksjon,
gymnastikkundervisning, utlån av bøker, utgivelse av
bøker, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
varieteteater, orkestervirksomhet, teateroppsetninger,
sceneoppførelser, showoppsetninger,
fjernsynsunderholdning, utleie av teaterdekorasjoner,
modelltjenester for kunstnere, klubbvirksomhet,
organisering og ledelse av kollokvium, organisering og
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av
kongresser, diskotektjenester, informasjon vedrørende
utdannelse, eksaminasjonsvirksomhet,
underholdningsinformasjon, organisering av utstillinger for
kultur- og utdannelsesformål, helseklubbvirksomhet,
ferieleirtjenester, fremvisning, kinodrift, sykepleierskoler,
organisering av mottagelser, selskapsplanlegging, praktisk
opplæring, museumsdrift, museumstjenester,
innspillingsstudioer, rekreasjonsinformasjon, utleie av
dykkerutstyr, utleie av sportsutstyr, utleie av videobånd,
organisering og ledelse av seminarer, treningsleirtjenester,
organisering og ledelse av symposium, filmproduksjon på
videobånd, kostskoler, pensjonatskoler, arrangering og
ledelse av praktiske seminarer, booking av seter for
kulturelle arrangementer, dubbetjenester,
religionundervisning, organisering av lotterier, organisering
av ball, organisering av kulturelle arrangement, utleie av
lydutstyr, utleie av belysningsutstyr for
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, utleie av
videokameraer, tekstforfattervirksomhet, redigering av
videobånd, publisering av elektroniske bøker og
tidsskrifter on-line, elektronisk setting, teksting for film
og fjernsyn, karaoketjenester, digital bildebearbeidelse,
komponeringstjenester, nattklubber, tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner, fotografireportasjer,

fotografering, yrkesveiledning, reportasjetjenester,
oversettelsesvirksomhet, døvetolking, videofilming,
mikrofilming.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221434 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302196 (220) Inn dato: 2003.03.12

(540)

(730) Innehaver: AOF Norge, Postboks 8703
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Akademier, læreanstalter,
underholdningsvirksomhet, dressur av dyr,
artistopptredener, filmstudioer, organisering av
konkurranser, korrespondansekurs, utleie av sceneutstyr,
drift av fritidsanlegg, radiounderholdning, utgivelse av
tekster - andre enn reklametekster, instruksjon,
undervisning, utdannelse, utleie av lydopptak, utleie av
kinematografiske filmer, filmproduksjon,
gymnastikkundervisning, utlån av bøker, utgivelse av
bøker, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
varieteteater, orkestervirksomhet, teateroppsetninger,
sceneoppførelser, showoppsetninger,
fjernsynsunderholdning, utleie av teaterdekorasjoner,
modelltjenester for kunstnere, klubbvirksomhet,
organisering og ledelse av kollokvium, organisering og
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av
kongresser, diskotektjenester, informasjon vedrørende
utdannelse, eksaminasjonsvirksomhet,
underholdningsinformasjon, organisering av utstillinger for
kultur- og utdannelsesformål, helseklubbvirksomhet,
ferieleirtjenester, fremvisning, kinodrift, sykepleierskoler,
organisering av mottagelser, selskapsplanlegging, praktisk
opplæring, museumsdrift, museumstjenester,
innspillingsstudioer, rekreasjonsinformasjon, utleie av
dykkerutstyr, utleie av sportsutstyr, utleie av videobånd,
organisering og ledelse av seminarer, treningsleirtjenester,
organisering og ledelse av symposium, filmproduksjon på
videobånd, kostskoler, pensjonatskoler, arrangering og
ledelse av praktiske seminarer, booking av seter for
kulturelle arrangementer, dubbetjenester,
religionundervisning, organisering av lotterier, organisering
av ball, organisering av kulturelle arrangement, utleie av
lydutstyr, utleie av belysningsutstyr for
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, utleie av
videokameraer, tekstforfattervirksomhet, redigering av
videobånd, publisering av elektroniske bøker og
tidsskrifter on-line, elektronisk setting, teksting for film

og fjernsyn, karaoketjenester, digital bildebearbeidelse,
komponeringstjenester, nattklubber, tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner, fotografireportasjer,
fotografering, yrkesveiledning, reportasjetjenester,
oversettelsesvirksomhet, døvetolking, videofilming,
mikrofilming.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221435 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302197 (220) Inn dato: 2003.03.12

(540)

AOF
(730) Innehaver: AOF Norge, Postboks 8703
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Akademier, læreanstalter,
underholdningsvirksomhet, dressur av dyr,
artistopptredener, filmstudioer, organisering av
konkurranser, korrespondansekurs, utleie av sceneutstyr,
drift av fritidsanlegg, radiounderholdning, utgivelse av
tekster - andre enn reklametekster, instruksjon,
undervisning, utdannelse, utleie av lydopptak, utleie av
kinematografiske filmer, filmproduksjon,
gymnastikkundervisning, utlån av bøker, utgivelse av
bøker, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
varieteteater, orkestervirksomhet, teateroppsetninger,
sceneoppførelser, showoppsetninger,
fjernsynsunderholdning, utleie av teaterdekorasjoner,
modelltjenester for kunstnere, klubbvirksomhet,
organisering og ledelse av kollokvium, organisering og
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av
kongresser, diskotektjenester, informasjon vedrørende
utdannelse, eksaminasjonsvirksomhet,
underholdningsinformasjon, organisering av utstillinger for
kultur- og utdannelsesformål, helseklubbvirksomhet,
ferieleirtjenester, fremvisning, kinodrift, sykepleierskoler,
organisering av mottagelser, selskapsplanlegging, praktisk
opplæring, museumsdrift, museumstjenester,
innspillingsstudioer, rekreasjonsinformasjon, utleie av
dykkerutstyr, utleie av sportsutstyr, utleie av videobånd,
organisering og ledelse av seminarer, treningsleirtjenester,
organisering og ledelse av symposium, filmproduksjon på
videobånd, kostskoler, pensjonatskoler, arrangering og
ledelse av praktiske seminarer, booking av seter for
kulturelle arrangementer, dubbetjenester,
religionundervisning, organisering av lotterier, organisering
av ball, organisering av kulturelle arrangement, utleie av
lydutstyr, utleie av belysningsutstyr for
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, utleie av
videokameraer, tekstforfattervirksomhet, redigering av
videobånd, publisering av elektroniske bøker og
tidsskrifter on-line, elektronisk setting, teksting for film
og fjernsyn, karaoketjenester, digital bildebearbeidelse,
komponeringstjenester, nattklubber, tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner, fotografireportasjer,
fotografering, yrkesveiledning, reportasjetjenester,
oversettelsesvirksomhet, døvetolking, videofilming,
mikrofilming.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221436 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302199 (220) Inn dato: 2003.03.12

(540)

ARBEIDERNES
OPPLYSNINGSFORBUND
(730) Innehaver: AOF Norge, Postboks 8703
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Akademier, læreanstalter,
underholdningsvirksomhet, dressur av dyr,
artistopptredener, filmstudioer, organisering av
konkurranser, korrespondansekurs, utleie av sceneutstyr,
drift av fritidsanlegg, radiounderholdning, utgivelse av
tekster - andre enn reklametekster, instruksjon,
undervisning, utdannelse, utleie av lydopptak, utleie av
kinematografiske filmer, filmproduksjon,
gymnastikkundervisning, utlån av bøker, utgivelse av
bøker, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
varieteteater, orkestervirksomhet, teateroppsetninger,
sceneoppførelser, showoppsetninger,
fjernsynsunderholdning, utleie av teaterdekorasjoner,
modelltjenester for kunstnere, klubbvirksomhet,
organisering og ledelse av kollokvium, organisering og
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av
kongresser, diskotektjenester, informasjon vedrørende
utdannelse, eksaminasjonsvirksomhet,
underholdningsinformasjon, organisering av utstillinger for
kultur- og utdannelsesformål, helseklubbvirksomhet,
ferieleirtjenester, fremvisning, kinodrift, sykepleierskoler,
organisering av mottagelser, selskapsplanlegging, praktisk
opplæring, museumsdrift, museumstjenester,
innspillingsstudioer, rekreasjonsinformasjon, utleie av
dykkerutstyr, utleie av sportsutstyr, utleie av videobånd,
organisering og ledelse av seminarer, treningsleirtjenester,
organisering og ledelse av symposium, filmproduksjon på
videobånd, kostskoler, pensjonatskoler, arrangering og
ledelse av praktiske seminarer, booking av seter for
kulturelle arrangementer, dubbetjenester,
religionundervisning, organisering av lotterier, organisering
av ball, organisering av kulturelle arrangement, utleie av
lydutstyr, utleie av belysningsutstyr for
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, utleie av
videokameraer, tekstforfattervirksomhet, redigering av
videobånd, publisering av elektroniske bøker og
tidsskrifter on-line, elektronisk setting, teksting for film
og fjernsyn, karaoketjenester, digital bildebearbeidelse,
komponeringstjenester, nattklubber, tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner, fotografireportasjer,
fotografering, yrkesveiledning, reportasjetjenester,
oversettelsesvirksomhet, døvetolking, videofilming,
mikrofilming.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221437 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302357 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

COGNITA
(730) Innehaver: Cognita AS, Nore og Uvdal
Næringspark, 3632 Uvdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lydalarmer, elektriske alarmklokker,
databehandlingsapparater og -innretninger, tidsur,
automatiske, overvåkningsprogrammer for datamaskiner,
computerprogrammer, timeglass.
KL. 14: Klokker (ur), armbåndsur, elektriske ur,
vekkerklokker.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221438 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302358 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

COGNITASS
(730) Innehaver: Cognita AS, Nore og Uvdal
Næringspark, 3632 Uvdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Alarmer, alarmklokker, bildetelefoner, dagbøker
(elektroniske), databehandlingsapparater og -innretninger,
dataprogrammer, fjernstyringsapparater,
hukommelseshjelpemidler, notisbok i form av datamaskin,
oppslagstavler, automatiske tidsur, timeglass.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder,
elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved
dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved
datamaskiner, personsøkertjeneste, telefonisk
kommunikasjon, telekonferansetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221439 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302629 (220) Inn dato: 2003.03.19

(540)

HARD ROCK CAFE
(730) Innehaver: Hard Rock Holdings Ltd, London,
England, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-rom,
software innregistrert på databærere; disketter,
magnetiske og optiske; kalkulatorer, telefoner,
elektroniske spill; optiske apparater og instrumenter,
optiske artikler, optiske CD-plater, optiske databærere,
optiske disketter; elektroniske penner; CD-plater (audio-
video), videobånd, radioapparater, fjernsynsapparater;
solbriller, sportsbriller, briller.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; restauranttjenester,
kafévirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221440 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302725 (220) Inn dato: 2003.03.25

(540)

RH-MFC
(730) Innehaver: Rune Haug, 7900 Rørvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparater for fôrbehandling og flyttbare fôrlager,
for bruk ved fiskeoppdrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221441 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200302867 (220) Inn dato: 2003.03.27

(540)

DIANE VON
FURSTENBERG

(730) Innehaver: Diane von Furstenberg Studio,
Cloudwalk Farm, Aspetuck Road, New Milford, CT
06776, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, herunder lipgloss, leppestift,
øyeskygge, eyelinere, øyenbrynsblyanter, maskara, rouge,
underlagssminke i pudder-, krem- og flytende form,
highlighter-krem, neglelakk, hudrensemidler, tonere og
masker, badeoljer, hår- og kroppssjampo, dusjgel,
toalettsåper, kroppspudder; kropps-, hånd- og
ansiktskremer; parfymer, eau de parfyme, eau de toilette,
eau du cologne, cologne; duftposer; luftfrisknere.
KL. 9: Briller, solbriller, forstørrelsesglass, innfatninger,
linser; tilbehør til briller, herunder brilleetuier og kjeder.
KL. 14: Ur, klokker og juvelérvarer, smykkeskrin og
etuier av edelmetall, ornamenter av edelmetall.
KL. 18: Kofferter og reisevesker, garderobeposer for klær
(for reiseformål), håndvesker, lommebøker, pengepunger,
konvoluttvesker, handlevesker, beltevesker, reisevesker/
skipssekker, strandvesker, dokumentmapper,
kosmetikkvesker solgt uten innhold, kosmetikkofferter
solgt uten innhold, ryggsekker, ransler, vadsekker,
paraplyer; seddelbøker.
KL. 24: Sengelinnet, badetøy (unntatt bekledning) og
dekketøy av tekstil; gardinstoffer og tekstilstoffer for
produksjon av gardiner og sengetepper og dun- og
vattepper; dun- og vattepper og sengetepper og
dusjforheng.
KL. 25: Klær, herunder dresser, shorts, t-skjorter,
skjorter, skjørt, gensere, benklær, jeans, overaller,
tunikaer, kimonoer, skjerf, sjal, vester, undertrøyer,
bluser, jakker, kåper, bukseskjørt, aftenkjoler, kjoler,
kjeledresser, joggedresser, hverdagsdresser, nattøy,
dameundertøy, undertøy, badetøy, halstøy; hansker
(bekledning), hatter, skjerf, strømpevarer, trikotasje,
sokker og fottøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221442 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200303559 (220) Inn dato: 2003.04.15

(540)

LOCKHEED MARTIN
(730) Innehaver: Lockheed Martin Corp, 6801
Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, US

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Rekognoserings- og overvåkningsanordninger for
militære-, hjemmeverns- og rettshåndhevelsesinstitusjoner
på land, i luften og på sjøen, nemlig telemetrisensorer,
radarer, datamaskinhardvare, softwareprogrammer for
rekognosering, overvåkning, mållokalisering og kontroll av
avfyring av våpen, samt datamaskinperiferiutstyr for å
kontrollere avfyring av  krigsmateriell; målsensorer;
software programmer for å kontrollere integriteten av data
generert i kampmisjoner eller kampsimuleringer, og
målsensormaskinvare og -software, nemlig synlige og
infrarøde imagingsensorer, termiske imagingsensorer,
radarer, sensorer og lasere brukt for avstandsmåling og
kampidentifikasjon og målangivelse;
våpenplattformstabilisatorer og elektronisk utstyr for
sensorer og måljustering, alle de foregående brukt ved
målsøking, klassifikasjon, gjenkjennelse og identifikasjon,
samt reservedeler for forannevnte varer;  kontrollradar for
missilavfyring og elektroniske anordning for bruk i
militære-, hjemmeverns- og rettshåndhevelsesoperasjoner
på land, på sjøen og i luften for kontroll av styrte missiler
og styrte missilutskytningsapparater, nemlig sensorer,
detektorer, prosessorer, sendere, antenner og
fremvisningsprosjektorer og fremvisningsskjermer for
missilavfyringskontroll, utskytingskontroll,
mållokalisering, klassifikasjon og prioritering, elektroniske
anordninger for missil flykontroll og styring, nemlig
søkere, sensorer, detektorer, prosessorer og sendere for
missil  flykontroll og styring, missilavfyrings- og
nedslagskontroller, og datamaskinvare og datasoftware for
bruk innen området for styrte missiler og missilavfyrere;
strålings- og kjemikaliesensorer; trykksensorer og
transdusere; flyelektronisk utstyr, nemlig høydemålere,
navigeringsmaskinvarer, radio- og
kommunikasjonsmaskinvare, transpondere,
fremvisningsprosjektorer og skjermer for flykommando og
kontroll; flyelektronisk programvare; multimedia
programvare registrert på CD-ROM innen området for
militære kjøretøy og krigsmateriell og  romutforskning;
bærevesker og -bokser for datamaskiner;
dataspillprogrammer; dataprogramvare for flysimulering
og militære  treningsøvelser og datamaskin musematter for
romtreningssimulasjoner; interaktive videospill og
militære- og romtreningsprogrammer av virtual reality
omfattende datamaskinvarer og programvarer, multimedia
programvarer tatt opp på magnetiske media innen
området for personellrekruttering og personellutleie;
trafikkontrollsystemer for sjø- og lufttrafikk, nemlig
radarer, fremvisningsanordninger, kontrollerstasjoner,

datamaskinvare og programvare for kontrolltårn,
kommunikasjonsanordninger og programvare for kontroll
av sjøtrafikk og militær, kommersiell og privat flytrafikk;
TV-systemer, sikrede og usikrede radio- og digitale
kommunikasjonssystemer, og kommunikasjons- og
datavekslingssystemer for bruk i militære, hjemmeverns-
og rettshåndhevelsesinstitusjoner og -operasjoner;
informasjonssystemer for vær og værvarsling for sjø- og
luftfart, nemlig radarer, datamaskinvare og programvare,
displayer og arbeidsstasjoner for værbehandling og -
prognoser; lagringssystemer for bildedokumenter, nemlig
datamaskinvare, dataprogramvare og periferiutstyr for
behandling av tekst og numerisk informasjon;
dataprogramvare innen området for forretningsprosesser;
telekommunikasjonsmaskinvare og programvare;
kalkulatorer; musematter; bærevesker og -bokser for
datamaskiner, bærevesker for personlige digitale
assistenter.
KL. 12: Romfartøyer, jetfly, militære fly,
flytreningskjøretøy, satellitter og strukturelle deler for
romfartøyer og fly; utskytningskjøretøy for romsatellitter
og drivstofftanker; helikoptre; zeppeliner, styrbare
luftskip og små luftskip; handels- og militære skip, nemlig
torpedoskip, støtteskip og patruljebåter; off-road
bakkekjøretøy.
KL. 13: Styrte missiler, styrte missilsystemer omfattende
styrte missiler og missilavfyringsplattformer, styrte
missilkontroller, mobilt styrte missilsystemer omfattende
missiler og betjening montert på et høyeffektskjøretøy.
KL. 25: Skjorter, topper, T-skjorter, gensere, jakker,
hatter og capser.
KL. 28: Modeller av romskip, modeller av fly, modeller
av militære bakkekjøretøy, modeller av missiler,
stressballer, golfballer.
KL. 37: Vedlikehold, kundetilpasning, modifikasjoner og
oppgraderinger av fly og satellitter; bakke- og lufttrafikk
kontrolltjenester.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester, luft til bakke
telekommunikasjonstjenester, satellitt-, kringkastings- og
kommunikasjonstjenester; elektronisk dataoverføring;
sending og behandling av meldinger; tekniske
konsulenttjenester relatert til kommunikasjon.

(300) Prioritet:
US, 2002.12.11, 78/193,413
US, 2002.12.11, 78/193,416
US, 2002.12.11, 78/193,438
US, 2002.12.11, 78/193,439
US, 2002.12.11, 78/193,442
US, 2002.12.11, 78/193,452
US, 2002.12.11, 78/193,457

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221443 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304011 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

(730) Innehaver: VeriSign Inc, 21355 Ridgetop Circle,
Mailstop LS3-3-4, Dulles, VA 20166, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; forretningsvirksomhet nemlig tilveiebringelse av
ledede offentlige nøkkelinfrastrukturtjenester (PKI),
digitale sertifikatutstedelsestjenester og betalingstjenester
for søkers partnere og videreforhandlere.

(300) Prioritet:
US, 2002.10.28, 76/464,279

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221444 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304012 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

VERISIGN TRUST
NETWORK

(730) Innehaver: VeriSign Inc, 21355 Ridgetop Circle,
Mailstop LS3-3-4, Dulles, VA 20166, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; forretningsvirksomhet nemlig tilveiebringelse av
ledede offentlige nøkkelinfrastrukturtjenester (PKI),
digitale sertifikatutstedelsestjenester og betalingstjenester
for søker partnere og videreforhandlere.

(300) Prioritet:
US, 2002.10.28, 76/464,336

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24

(111) Reg.nr.: 221445 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304015 (220) Inn dato: 2003.04.28

(540)

(730) Innehaver: Norsk Kjøtt, Lørenvn. 35, 0513 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; ferdigretter.
KL. 30: Kaffe, te, kakao; sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; ferdigretter.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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(111) Reg.nr.: 221446 (151) Reg.dato: 2003.10.22

(210) Søk.nr.: 200304239 (220) Inn dato: 2003.04.30

(540)

AMBIENT
INTELLIGENCE

(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av
lyd, bilder og data, nemlig kontroll- og
betjeningsapparater, fjernstyrere, kontrollpaneler og
elektroniske digitaliseringsbord, internettradioer og MP3
spillere; displayskjermer og berøringsskjermer;
databehandlingsapparater og computere;
computersoftwareprogrammer; alle de forannevnte varer
herunder analoge og digitale apparater, innretninger og
utstyr for kommunikasjon og for
computerperiferiapparater, nemlig modemer, PC’er og
TV-dekodere, set-top bokser (set-top-boxes), elektroniske
berøringsfrie identifikasjonsetiketter, transponderbrikker
og etiketter/merkelapper; skrivere og lesere til elektroniske
berøringsfrie identifikasjonsetiketter, transponderbrikker
og etiketter/merkelapper for trådløs overføring til og fra
transponder brikker og etiketter/merkelapper; scannere,
digitale kameraer, bevegelsessensorer; alle de forannevnte
produkter blant annet følsomme på og reagerende på
tilstedeværelse av levende vesener og beregnet på å tjene
blant annet som en forbindelse (grensesnitt) mellom
mennesker og elektriske og elektroniske apparater,
innretninger, instrumenter og utstyr og beregnet på
interaktiv bruk; deler og tilbehør for de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.11.24
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1996 Reg.dato: 2003.10.21
Inngitt: 2003.09.22

Innehaver: Elaine Skarpeid, Skippergt. 9, 1630 Gamle
Fredrikstad, NO

Merke:

ELSK

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.11.24

Reg.nr: 1997 Reg.dato: 2003.10.02
Inngitt: 2003.09.29

Innehaver: Ann-Kristin Reiersen, Postboks 44, 9156
Storslett, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.11.24

Reg.nr: 1998 Reg.dato: 2003.10.21
Inngitt: 2003.10.06

Innehaver: Lise Marianne Nilsen, Postboks 380, 5702
Voss, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.11.24
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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.: 319968
(151) Int. reg. dato: 1966.09.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.14

(540)

HALAMID
(730) Innehaver: Axcentive BV, Nijverheidsplein 21G,
NL-3771 MR Barneveld, NL

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

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 501787
(151) Int. reg. dato: 1986.03.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.08.09

(540)

(730) Innehaver: Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soap, in particular toilet soap; perfumery
goods, essential oils, cosmetics, especially eau de toilette,
shaving creams, pre-shave creams, after-shave lotions,
moisturizing concentrates, deodorants (sprays and
sticks), antiperspirants, body emulsions; hair lotions;
dentifrices.
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KL. 14:  Precious metals and alloys and goods made
thereof or coated therewith, jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
KL. 25:  Clothing, in particular suits, tailcoats, tuxedos,
shirts, ties, jumpers, gloves and stockings, shoes,
headwear.
KL. 33:  Wine, spirits and liqueurs.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 518563
(151) Int. reg. dato: 1987.11.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.08.09

(540)

ZINO RELAX
(730) Innehaver: Davidoff & Cie SA, 2, rue de Rive,
CH-1200 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Raw or manufactured tobacco, in particular
cigars, cigarillos and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; smokers’ articles, namely tobacco pipes, pipe
cleaners, cigar cutters, non-electrical cigar and cigarette
lighters, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette boxes,
pipe tampers, smokers’ ashtrays, cigar holders, cigarette
holders, all goods neither of precious metals, nor coated
therewith.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 588354
(151) Int. reg. dato: 1992.06.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.21

(540)

(730) Innehaver: Derivados del Fluor SA, 39708 Ontón-
Castro Urdiales, Cantabria, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in industry, photography,
agriculture, horticulture; resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesive substances for industrial purposes.

Gazette nr.: 16/02

(111) Int. reg. nr.: 590193
(151) Int. reg. dato: 1992.07.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.25

(540)

(730) Innehaver: Compagnie des Montres Longines
Francillon SA (Longines Watch Co, Francillon Ltd), CH-
2610 Saint-Imier, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
thereof or coated therewith, jewelry, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments.

Gazette nr.: 16/02

(111) Int. reg. nr.: 644146
(151) Int. reg. dato: 1995.10.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.12

(540)

LAVAZZA
(730) Innehaver: Luigi Lavazza SpA, Corso Novara 59,
I-10154 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Public establishment services such as hotels,
restaurants, bars and cafés.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 646909
(151) Int. reg. dato: 1995.08.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.04

(540)

SEW-EURODRIVE
(730) Innehaver: Sew-Eurodrive GmbH & Co, Ernst-
Blickle-Strasse 42, D-76646 Bruchsal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, namely conveyors, hoisting gear, jacks,
chain hoists, prime movers (other than for land vehicles);
machine tools; motors and controls, particularly electric
motors, motor brakes, motor reducers, particularly worm
gear pair cylindrical motor reducers, controlled motor
reducers, drive components (excluding those for land
vehicles), particularly gears, including cylindrical gear
pairs, worm gear pairs, control gears and mechanisms;
couplings and magnetic brakes; crankcases for machines,
motors and engines; controllers; control mechanisms for
machines, engines or motors; parts of the above products
(included in this class), particularly motorized sliding
joints, variable pulleys, V-belts, V-pulleys, ventilators,
eddy current brakes, drive shafts.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electric and electronic
apparatus and instruments (included in this class),
particularly for control, tuning, monitoring electric motors
and motor reducers, for conversion of current and voltage.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 651820
(151) Int. reg. dato: 1996.03.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast,
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 673946
(151) Int. reg. dato: 1997.05.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.16

(540)

NOVASOURCE
(730) Innehaver: Novartis Nutrition AG,
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products and
hospital foodstuffs, dietetic supplements, infant nutrients
and food for babies.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats; meat, fruit and vegetable preserves.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
spices; ice for refreshment.

Gazette nr.: 16/02

(111) Int. reg. nr.: 685181
(151) Int. reg. dato: 1997.12.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.12

(540)

(730) Innehaver: CO GE FIN SrL, Via Quinzano, 16, I-
25020 Flero, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Radiators for heating and towel-drying radiators.

Gazette nr.: 16/02

(111) Int. reg. nr.: 694568
(151) Int. reg. dato: 1998.05.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.05

(540)

GRAINS DE BEAUTE
(730) Innehaver: Bourjois SA, 12-14 rue Victor Noir, F-
92200 Neuilly sur Seine, FR

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

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

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 740238
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

MOBIC
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Handheld PC’s for tests and installation diagnosis
in the industrial area.

Gazette nr.: 19/00
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(111) Int. reg. nr.: 762150
(151) Int. reg. dato: 2001.03.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Telefonica Moviles SA, Gran Via, 28,
28013 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring (inspection),
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 and data processing equipment;
computers; fire extinguishers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes, printing products;
bookbinding material; photographs, stationery, adhesive
materials for stationery or household use; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic packaging materials (not
included in other classes); playing cards; printers’ type
and printing blocks.
KL. 35:  Advertising services and operation or
management assistance to commercial and industrial
companies; business administration, office work; import-
export agencies; commercial representation; retail outlet
services and retail services via global computer networks.
KL. 38:  Telecommunication services consisting of
providing access for multiple users to a global computer
network (the Internet and Intranet) for transmitting and
disseminating all kinds of information, images or sounds.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
KL. 42:  Restaurant services; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; information technology
services; web page design services; programming,
configuration and technical installation of databases in the
field of global computer networks and/or any other
communication network.

Gazette nr.: 16/01

(111) Int. reg. nr.: 762152
(151) Int. reg. dato: 2001.03.16

(540)

E-MOCION
(730) Innehaver: Telefonica Moviles SA, Gran Via, 28,
28013 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring (inspection),
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 and data processing equipment;
computers; fire extinguishers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes, printing products;
bookbinding material; photographs, stationery, adhesive
materials for stationery or household use; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic packaging materials (not
included in other classes); playing cards; printers’ type
and printing blocks.
KL. 35:  Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; business administration, office work; import-
export agencies; commercial representation; retail outlet
services and retail services via global computer networks.
KL. 38:  Telecommunication services consisting of
providing access for multiple users to global computer
networks (the Internet and Intranet) for transmitting and
disseminating all kinds of information, images or sounds.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
KL. 42:  Restaurant services; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; information technology
services; web page design services; programming,
configuration and technical installation of databases in the
field of global computer networks and/or any other
communication network.

Gazette nr.: 16/01
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(111) Int. reg. nr.: 768573
(151) Int. reg. dato: 2001.09.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.17

(540)

INTERSAFE
(730) Innehaver: Groeneveld-Intersafe BV, Kamerlingh
Onnesweg 2, NL-3316 GL Dordrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying and electric
apparatus and instruments, not included in other classes;
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; spectacles, including safety spectacles and
display spectacles; ergonomic products not included in
other classes, namely accessories for computers and office
machines such as computer mice and computer
keyboards; life-saving devices; clothing for protection
against accidents, irradiation and fire; protective helmets,
safety restraints (other than for vehicle seats and sports
equipment); protective masks; hearing protectors;
breathing apparatus, except for artificial respiration;
devices for personal protection against accidents; data
carriers, not included in other classes.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; safety shower installations; smoke
ventilation installations.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 772494
(151) Int. reg. dato: 2001.09.25

(540)

SCHOTT PI COATING
(730) Innehaver: Carl-Zeiss-Stiftung, D-89518
Heidenheim an der Brenz, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments and their parts and fittings; electric
apparatus and instruments included in this class and their
parts and fittings; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images and their parts and
fittings; but not for personal computers and monitors for
personal computers.
KL. 11: Apparatus for lighting and their parts and fittings;
reflectors for lighting in general, for digital projection, for
stage lighting, for technical applications, and for LEDs.
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
KL. 17: Plastics as semi-finished products included in
this class; except flexible polyuretan foam.
KL. 21: Glassware included in this class; semi-worked
glass (except glass used in building).

Gazette nr.: 1/02

(111) Int. reg. nr.: 775511
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

XL’
(730) Innehaver: Cheval Quancard La Mouline, 4 rue du
Carbouney, F-33560 Carbon Blanc, FR

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

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

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.07.25, 01 3113318
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(111) Int. reg. nr.: 776259
(151) Int. reg. dato: 2002.01.21

(540)

VELVET MAT
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, decorative cosmetics.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.04, 301 53 009.2/03

(111) Int. reg. nr.: 776300
(151) Int. reg. dato: 2001.06.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Air Quality Sciences Inc c/o Görg,
Sachsenring 81, D-50677 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry; adhesives used in
industry;  chemicals used to make air smell better.
KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 5: Air fresheners.
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery, small
items of metal hardware; pipes and tubes of metal.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, software, automatic

vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printers’ type; printing blocks.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; sealing compounds.
KL. 19: Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal; ceiling systems, masonry, concrete, cable channels;
floor levellers; laminated wood, wood mixtures and wood-
like products.
KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials,
or of plastics.
KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).
KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
KL. 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 37: Building construction; repair; installation
services.
KL. 40: Treatment of materials.
KL. 42: Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; testing and
examination of emissions and other harmful substances.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.08, 301 28 828.3/06
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(111) Int. reg. nr.: 779037
(151) Int. reg. dato: 2002.03.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.24

(540)

NUTRIST
(730) Innehaver: Krunoslav Saric, Anita Augsburg-Platz
7, D-27283 Verden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for scientific, industrial, agricultural,
horticultural and forestry purposes; fertilizers for use in
agriculture and horticulture; products for preserving
foodstuffs; cooking activation products for industrial use;
adhesives used in industry; starch, including starch for
spraying and liquid starch.
KL. 31:  Additives to fodder, not for medical purposes;
animal feed, also in concentrated form, food mixtures for
animals; nutritional supplements for animals for non-
medical purposes; canned foods for animals and rewards
in the form of foodstuffs; digestible chewing bones and
sticks for pets; cuttle bone (for birds in cages); fresh fruit
and vegetables, natural seeds, plants and flowers, malt.
KL. 41:  Training in the field of health and hygiene,
namely advice and transfer of know-how regarding
screening measures and prevention.
KL. 42:  Development and licensing of franchising
concepts, namely transfer of technical know-how for the
operation of shops and for mail-order selling, the latter
only via the Internet; intellectual property licensing.
KL. 43:  Temporary accommodation, restaurant services
(food services), catering services, reception services and
planning of culinary menus, namely food services for
third parties for conventions, trade fairs, sporting events
and other social events; boarding houses; hotel services,
bar and bistro services, coffee house services, cafeteria
services, hostel services, canteen services, fast-food
restaurant services; food services in restaurants.
KL. 44:  Medical care; sanitary and beauty care; dietetic
advice.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 781911
(151) Int. reg. dato: 2002.01.04

(540)

SWAN
(730) Innehaver: Invacare (UK) Ltd, South Road,
Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Wales, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Respiratory apparatus, oxygen concentrators,
apparatus for the distribution and storing of liquid
oxygen, aerosol therapy apparatus, respiratory apparatus
for sleep therapy, apparatus for ventilation of the lungs;
supporting apparatus, lifting apparatus, transfer
apparatus, hoists, slings and spreaders, all for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; lifting apparatus and transfer apparatus for the
bath, the bed and the toilet for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
patient lifters; ceiling hoists and floor lifters, all for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; security jackets, harnesses and belts for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; beds, bed lifters, bed rails, bed tables, bedclothes
frames, all for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; corsetry for medical
purposes; foam mattresses, air beds and water beds;
cushions for medical purposes, cushions for prevention of
bed sores and positioning cushions for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
walking aids; walking sticks, crutches, walking frames,
rollators; hydrotherapy baths; variable height baths, side-
entry baths, sit baths, shower stretchers, shower trolleys,
toilet brackets, bath supports, bath seats, shower seats,
wheeled shower seats, toilet supports, toilet seats, toilet
rings, wheeled toilet seats and toilet seat raisers, all for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; control systems for beds, bed back rests, bed
lifters, lifting apparatus, transfer apparatus and hoists for
the physically handicapped, those of reduced mobility
and invalids; rehabilitation, training and play equipment
for the physically handicapped, those of reduced mobility
and invalids; rehabilitation, training and play equipment in
the form of elastic seating, elastic chairs, elastic ramps,
elastic rollers and elastic tunnels for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
applicators for socks, stockings and pantyhose; parts and
fittings for all of the aforementioned goods.
KL. 12:  Vehicles for the physically handicapped and
those of reduced mobility; wheelchairs, push wheelchairs,
manually propelled wheelchairs, sporting wheelchairs,
leisure wheelchairs, powered wheelchairs; electrical
propulsion units; electrical driving equipment for
manually propelled wheelchairs; electric motors and
control systems for vehicles for the physically
handicapped and those of reduced mobility; parts and
fittings for all of the aforementioned goods included in
this class.
KL. 20:  Furniture; seating, backrests, cushions; furniture
for the physically handicapped and those of reduced
mobility; beds for domestic hospitalisation and
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accessories for such beds; bedrails, bed tables, bedclothes
frames, baskets, baskets for supporting medical
apparatus; foam mattresses, air beds and water beds; hand
rails and bars for toilets, bathrooms, baths and showers;
reach extension devices, applicators for socks, stocking
and pantyhose; lift-out chairs; work seats for the
physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all of the aforementioned goods.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
EM, 2001.10.16, 2412781

(111) Int. reg. nr.: 781985
(151) Int. reg. dato: 2002.05.28

(540)

COLOUR VELVET
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, decorative cosmetics.

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 782993
(151) Int. reg. dato: 2002.06.03

(540)

CULTURE BY TABAC
OLYMPIC FIRE

(730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG,
Zweifaller Strasse 120, D-52224 Stolberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring, and abrasive
preparations; soaps; cosmetics; perfumery, essential oils;
dentifrices; hair lotions.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783290
(151) Int. reg. dato: 2002.04.03

(540)

FLEXOFLATOR
(730) Innehaver: Livbag SA, 2, rue Villaret de Joyeuse,
F-75017 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Airbag inflators for airbag protection devices.
KL. 12:  Airbag protection devices for motor vehicle
passengers.
KL. 13:  Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic
feeds for such generators; pyrotechnic gas generators for
motor vehicle safety; pyrotechnic gas generators for
seatbelt retractors.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.12, 01 3 125 728

(111) Int. reg. nr.: 783315
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Seeds for flowers, seedlings, living plants,
natural flowers, young plants, cuttings and other parts of
plants or young plants for propagation; all these goods
except roses and rose bushes.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783678
(151) Int. reg. dato: 2002.04.23

(540)

(730) Innehaver: Vanenburg R&D BV, Vanenburgerallee
13, NL-3882 RH Putten, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes; data carriers
containing data banks and data bases; magnetic tapes,
magnetic discs, floppy discs, CD-ROMs.
KL. 16:  Instructional and teaching material (except
apparatus) for use in the field of computers and in the
field of electronic data processing and information science;
printed documentation on the subject of computers,
electronic data processing and information science;
handbooks and manuals.
KL. 35:  Updating of data for the purpose of data banks
and data files; data processing; consultancy on the subject
of electronic data processing.
KL. 37:  Maintenance, installation and repair of
computers, computer peripheral devices, computer
networks and accessories (hardware) thereof and of
apparatus for telecommunication.
KL. 41:  Education, training, courses, organization of
educational seminars.
KL. 42:  Programming for electronic data processing;
drawing up technical expert surveys regarding computers,
computer programmes, electronic data processing and
information science; consultancy on the subject of
computers, computer programmes and information
science; technical consultancy regarding computer
programming; updating and maintenance of computer
programmes (software); consultancy with respect to the
choice of computer hardware and computer software;
system analysis; rental of access time to electronic data
banks and data files (computer services).

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.25, 702649

(111) Int. reg. nr.: 783832
(151) Int. reg. dato: 2002.05.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sociedad Agraria de Transformacion
Nature Choice, San Francisco, 12, 04740 Roquetas de
Mar (Almeira), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783902
(151) Int. reg. dato: 2002.06.20

(540)

X-YACHTS
(730) Innehaver: Ejendomsselskabet 2000 ApS, c/o
Advokatfirmaet Buch & Boje, Teaterstien 6, DK-6100
Haderslev, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Ships and boats, including yachts; parts and
accessories thereto (not included in other classes).
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 39:  Rental of boats and ships.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.12.21, VA 2001 04782
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(111) Int. reg. nr.: 784494
(151) Int. reg. dato: 2002.06.25

(540)

(730) Innehaver: J S Staedtler GmbH & Co KG,
Moosackerstrasse 3, D-90427 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Stationery, drawing supplies, painting supplies,
modeling supplies, lead pencils and color pencils, fiber-tip
markers, fountain pens, marker pens, gel roller pens,
ballpoint pens, India ink pens, artists’ supplies,
particularly paint boxes, paintbrushes.

Gazette nr.: 16/02

(300) Prioritet:
AT, 2002.03.14, AM 1765/2002

(111) Int. reg. nr.: 784840
(151) Int. reg. dato: 2002.06.12

(540)

BIOPARTNERS
(730) Innehaver: BioPartners GmbH, Baarermatter, CH-
6340 Baar, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
KL. 42:  Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and
research services.
KL. 44:  Medical services; veterinary services; hygiene
and beauty care for people or for animals.

Gazette nr.: 16/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.10, 499918
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(111) Int. reg. nr.: 785351
(151) Int. reg. dato: 2002.03.22

(540)

(730) Innehaver: Lipoelastic as, Wenzigova 7, 120 00
Praha 2, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Elastic orthopedic bandages, knitted
compression products, pressure bandages and clothing
parts made of elastic fabric for curative purposes, elastic
fabric for curative purposes.
KL. 24:  Textile fabrics, textile products in the form of
fabric pieces not included in other classes.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
CZ, 2001.10.12, 172386

(111) Int. reg. nr.: 785354
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Habermaass GmbH, August-Grosch-
Strasse 28-38, D-96476 Bad Rodach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for lighting, lamps.
KL. 16:  Stationery, instructional material (except
apparatus).
KL. 18:  Leather.
KL. 20:  Furniture.
KL. 21:  Goods made of porcelain, included in this class.
KL. 25:  Clothing.
KL. 28:  Games and playthings.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785360
(151) Int. reg. dato: 2002.08.12

(540)

OSTAZOL
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.07.23, 501921

(111) Int. reg. nr.: 785362
(151) Int. reg. dato: 2002.08.05

(540)

THIN.C
(730) Innehaver: Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse
2, LI-9494 Schaan, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Material for making impressions, artificial teeth
and veneers, crowns, bridges, inlays, prostheses and
protective coatings; isolating materials, relining materials,
ceramic material for crowns and bridges.
KL. 10:  Apparatus, instruments and tools used in
dentistry and dental technology, artificial teeth and
veneers.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
LI, 2002.05.27, 12545
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(111) Int. reg. nr.: 785371
(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: George S Hall Ltd, GSH House, Forge
Lane, Stoke-on-Trent ST1 5PZ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Building management services, namely
installation, repair and maintenance of building, heating,
ventilation and air conditioning systems and equipment;
installation, repair and maintenance of electrical supply
and lighting systems and equipment; installation, repair
and maintenance of water supply, drainage, sewerage,
hygiene and washroom facilities; installation, repair and
maintenance of fire alarm and fire control systems and
equipment; installation, repair and maintenance of
escalators and lifts; pest and vermin control; cleaning
services.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785372
(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

(540)

(730) Innehaver: Driver Italia SrL, Via G. Carducci 7, I-
10092 Beinasco To, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Safety helmets.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.12.18, TO 2001 C 004033

(111) Int. reg. nr.: 785379
(151) Int. reg. dato: 2002.06.06

(540)

SIMSALABIM
(730) Innehaver: W Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH
& Co KG, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material of plants.

Gazette nr.: 17/02
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(111) Int. reg. nr.: 785394
(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(540)

STERNZYM
(730) Innehaver: Stern-Enzym GmbH, An der Alster 81,
D-20099 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, namely enzymes.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785419
(151) Int. reg. dato: 2002.06.25

(540)

PART’COM
(730) Innehaver: Part’com Management, Tour Maine
Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75015 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business organization and management
consultancy, assistance, business guidance (advice
regarding strategy) and advice pertaining to business
management and development, professional business
consultancy, business information, business
investigations, efficiency experts, market surveys,
economic forecasts.
KL. 36:  Financial affairs; financial information,
investigations, forecasts and expert appraisals; raising and
investing capital; capital investments; venture capital
services; financial incubation services; corporate financing
services; raising and investment of funds, setting up and
managing financial-interest portfolios, financial consulting
and expert appraisals, particularly for management of
capital interests held in listed or unlisted companies.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.21, 02 3142659

(111) Int. reg. nr.: 785423
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

UNITY
(730) Innehaver: Casa Damiani SpA, Viale Santuario 46,
I-15048 Valenza, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.04.24, MI2002C004194

(111) Int. reg. nr.: 785425
(151) Int. reg. dato: 2002.06.20

(540)

ELSA
(730) Innehaver: Lancel Sogedi, 127 Avenue des
Champs-Elysées, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Handbags, clutch bags, traveling bags, tote bags,
beggar’s bags, shoulder bags, backpacks, wallets, card
wallets; billfolds, purses (not of precious metal).

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.25, 02 3149943
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(111) Int. reg. nr.: 785433
(151) Int. reg. dato: 2002.07.15

(540)

VANTAGREN
(730) Innehaver: Elan Pharma International Ltd, Will
House, Shannon Business Park, Shannon, County Clare,
IE

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

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
IE, 2002.01.18, 2002/00136

(111) Int. reg. nr.: 785435
(151) Int. reg. dato: 2002.07.20

(540)

EUCERIN HYDRO
BALANCE

(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, cosmetics.
KL. 5:  Medicated preparations for body and beauty care.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.03.10, 302 12 469.1/03
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(111) Int. reg. nr.: 785439
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

(730) Innehaver: Innutec, Innovative Umwelt
Technologie GmbH, Kupferplattenweg 127, A-6373
Jochberg, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Water for industrial, scientific, photographic,
agricultural, horticultural and forest purposes.
KL. 3:  Laundry preparations and laundry bleach, soap,
perfumery, cosmetics.
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations as
well as preparations for health care; dietary preparations
for medical purposes, food for babies.
KL. 11:  Water conduit devices, water treatment devices.
KL. 32:  Potable water, mineral water, non-alcoholic
beverages.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
AT, 2002.01.15, AM 271/2002

(111) Int. reg. nr.: 785443
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

PRINCEPS
(730) Innehaver: Castello Delle Regine SpA, Piazza della
Repubblica 28, I-20124 Milano, IT

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

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.02.05, MI 2002 C 001135
IT, 2002.03.25, MI 2002 C 003077

(111) Int. reg. nr.: 785444
(151) Int. reg. dato: 2002.06.14

(540)

(730) Innehaver: Bittante SpA, 46, Via E Mattei, I-
31010 Maser, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Bags and sacks of every kind, knapsacks, belt
bags, shoe bags, school bags, cases of every kind,
suitcases and umbrellas.
KL. 25:  Articles of clothing for sporting and leisure time;
footwear, sporting footwear and accessories therefor;
bathing costumes and lingerie.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.03.25, VI2002C000153
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(111) Int. reg. nr.: 785450
(151) Int. reg. dato: 2002.06.20

(540)

CKB
(730) Innehaver: Stora Enso AB, Åsgatan 22, S-791 80
Falun, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper and cardboard for packing purposes and
production of cups.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785451
(151) Int. reg. dato: 2002.08.02

(540)

H&M
(730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Salén-
H/O, S-106 38 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.06.27, 02-04379

(111) Int. reg. nr.: 785453
(151) Int. reg. dato: 2002.07.08

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Parts and fittings for engines.
KL. 12:  Vehicles and parts thereof (included in this
class).

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.04, 30205661.0/12

(111) Int. reg. nr.: 785455
(151) Int. reg. dato: 2002.07.22

(540)

METHOJECT
(730) Innehaver: medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel,
DE

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

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.04.10, 302 18 116.4/05
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(111) Int. reg. nr.: 785460
(151) Int. reg. dato: 2002.07.05

(540)

COLLAMATRIX
(730) Innehaver: Innocoll Gesellschaft zur Herstellung
Innovativer Collagenprodukte mbH, Donaustrasse 24, D-
93 342 Saal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Materials for dressings, vulnerary blankets,
pharmaceutical and medicinal products, namely multi-
layered collagen-based materials for tissue reconstruction;
vulnerary remedies and GTR (Guideline Tissue
Regeneration) remedies, namely collagen-based tissue
inserts and vulnerary inserts for dental use;
pharmaceutical and medicinal products, namely collagen
sheets and/or semi-liquid matrices as substrates for
substances with biological properties and with medicinal
properties.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785516
(151) Int. reg. dato: 2002.06.06

(540)

MUSTI
(730) Innehaver: Laboratoires Pharmascience, 10, avenue
de l’Arche, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery products; cosmetic products and
preparations for skin care, cosmetic creams, lotions for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic
lotions, soaps, medicated soap, disinfectant soaps,
dermatological soaps, cleansing milk, almond oil for
cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, almond
oil; suncare products, astringents for cosmetic purposes,
cosmetic preparations for baths, cotton sticks for
cosmetic purposes, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices; cleansing water, water for cosmetic use,
cleansing solutions for cosmetic use, preparations for
cleansing the skin, toiletry solutions, shampoos, cosmetic
products and preparations for scalp care; non-medicated
products for babies’ skin care, namely shampoos, sun-
screen creams, hydrating face creams and soaps, hydrating
body creams and soaps; thick moist wipes for baby
changing, body and hair wash solutions, superfatted
soaps, body cream soap, bubble bath for babies, creams
and milks for the face, creams and milks for the body,
creams and milks for the breech, protective sticks for skin
care, body creams; vitamin creams, vitamin creams for
baby changing, creams and milks for solar protection,
anti-mosquito milk, soapless dermatological bars,
soapless dermatological washing gels, hand creams;
cosmetic powders.

KL. 5:  Anti-fungal creams for medical use;
pharmaceutical preparations for use in dermatology,
pharmaceutical preparations and substances; medicines
for human purposes; chemical preparations and products
for pharmaceutical purposes; antiseptics; bactericides;
sanitary products for medical use and for personal
hygiene; energizing pharmaceuticals, pharmaceutical
preparations for skin care, dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings
(other than instruments); material for stopping teeth and
dental wax, medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps), lotions for pharmaceutical purposes, products for
medical use for destroying vermin, fungicides for medical
use, sunscreen products (sunburn ointments), almond oils
for pharmaceutical purposes, glycerine for medical
purposes, sunburn preparations for pharmaceutical
purposes, remedies for human medicine, remedies for
perspiration, tissues impregnated with pharmaceutical
lotions for protection against dandruff; cleansing solutions
for medical use, pharmaceutical products, sanitary
products for medical purposes, preparations for cleansing
the skin for medical use; insect repellents, medicinal
creams for skin care, lotions and medicated soap for skin
care.
KL. 18:  Trunks and suitcases, leather and imitation
leather, goods made of these materials not included in
other classes; umbrellas, parasols and walking sticks.
KL. 25:  Bibs, bathrobes and clothes for babies, footwear,
headwear.
KL. 28:  Games, toys, rattles, decorations for Christmas
trees, gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats).

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.12.06, 01 3 135 497



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 48 - 2003.11.24

91

(111) Int. reg. nr.: 785517
(151) Int. reg. dato: 2002.07.22

(540)

ROMAN
(730) Innehaver: Roman Hazir Giyim ve Tekstil Sanayi
Ticaret Anonim Sirketi, Sinan Pasa Caddesi Sinan Pasa
Ishani No: 29-31, Caglayan Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, underclothing and outer clothing;
jerseys; knitwear; clothing of jean; clothing of leather,
clothing for gymnastics, bathrobes and beach clothes,
underwear, vests, underpants, brassieres, petticoats,
camisoles, flannels, bodices, bustiers, corsets, morning
gowns, night-gowns, overcoats, mantillas, coats, frocks,
waterproof clothing, trench coats, jackets, trousers, skirts,
dresses, waistcoats, shirts, T-shirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts, smocks,
overalls, school suits, working clothes, socks, footwear;
shoes, boots, slippers, galoshes and accessories thereof,
sports shoes and tips for sports shoes, accessories for
shoes i.e. soles, heelpieces for shoes, uppers, holsters,
headgear: hoods, caps, hats, berets, babies’ special
clothing included in this class; babies diapers of textile,
babies’ pants, undershirts, triangular diapers, T-diapers,
interlining cloths, nylon underpants, accessories:
suspenders, dress parts, sarongs, collars, collar
protectors, bandanas, garters, belts, neckties, bow-ties,
scarves, muffs, gloves, shawls, cuffs, headbands, veils,
wristbands.
KL. 26:  Laceworks and embroidery, guipures, festoons,
tight woven clothing, laces and ribbons, braids, cords for
clothing, buttons, buckles, rings, zippers for clothings,
shoe and belt buckles, eyelets for clothing, adhesives
bands, shoe laces, shoulder pads, pins, needles, sewing
needles, stitching machine needles, crochets hooks
(embroidering), and knitting needles, sewing boxes and
needle cases, artificial flowers, arrangements and wreaths
of artificial flowers, artificial fruits, hairnet, hair bands,
hair pins, non electric hair curlers, hair curling pins, false
hair, wigs, curls, false moustaches, false beards,
competitors’ numbers, badges, rank badges for clothing.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785736
(151) Int. reg. dato: 2002.03.19

(540)

POWERPART
(730) Innehaver: Perkins Holdings Ltd, Eastfield,
Peterborough, PE1 5NA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Repair, maintenance, reconditioning and
servicing of engines, generators, motors and of vehicles;
repair, maintenance, reconditioning and servicing of parts,
fittings or components for engines or generators; rental
and leasing of engines, generators and motors.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.23, 2293579
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(111) Int. reg. nr.: 785744
(151) Int. reg. dato: 2002.05.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Glaskoch B Koch jr GmbH + Co KG,
Industriegebiet-Herste, D-33014 Bad Driburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Household products, gift articles and objects of
industrial art made of glass, china, stoneware, ceramics or
plastics, namely tea, coffee and table services, drinking
glasses, mugs, carafes, trays, saucers, candleholders,
candlesticks with wind protection, pictures and figures
for hanging in windows, champagne coolers, ice buckets,
receptacles for spiced wine; reproduction of landcraft,
aircraft or watercraft vehicles and apparatus for
transportation reduced in size and made of glass; all goods
included in this class.
KL. 35:  Services of a franchiser, namely imparting of
economic know-how; advice on organization of
assortment and instructions concerning window dressing
and decoration of sales and business premises;
development of strategies of sales promotion and
advertising.
KL. 41:  Training of managers and personnel of
franchisees.
KL. 42:  Planning of interior decoration (interior
architectural planning of fittings); services of a franchiser,
namely imparting of technical know-how.

Gazette nr.: 17/02

(111) Int. reg. nr.: 785800
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

E-CLASS 2 GO
(730) Innehaver: Toshiba Europe GmbH,
Hammfelddamm 8, D- 41460 Neuss, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, particularly shelves and shelves on
casters for computers and computer peripherals.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.01.30, 302 04 701.8/20

(111) Int. reg. nr.: 785806
(151) Int. reg. dato: 2002.07.22

(540)

(730) Innehaver: Conseil Interprofessionnel des Vins
D’Appellation du Languedoc (CIVL), 6, place des
Jacobins, F-11000 Narbonne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Protected label of origin wines from the region of
Languedoc.

Gazette nr.: 17/02
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(111) Int. reg. nr.: 785810
(151) Int. reg. dato: 2002.08.02

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin operated
apparatus; data processing equipment and computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely
operation of a data base.
KL. 36:  Financial 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. 41:  Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 17/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.14, 302 07 456.2/38

(111) Int. reg. nr.: 786140
(151) Int. reg. dato: 2002.08.06

(540)

TV-MIX
(730) Innehaver: Vital Petfood Group A/S,
Birkegaardsvej 3, DK-8361 Hasselager, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.07.27, VA 2002 02972

(111) Int. reg. nr.: 786250
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

MAGIC SPRAY
(730) Innehaver: Pemi Trade s.r.o., 17. listopadu 445,
743 01 Bilovec, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Confectionery.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages, preparations and
syrups for making non-alcoholic beverages.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786267
(151) Int. reg. dato: 2002.06.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ralf Bülter, Raymond-Yacquet-Weg 11,
D-61267 Neu Anspach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport brokerage; air transport; car transport;
vehicle rental, transport of travellers; arranging of tours.
KL. 45:  Personal body guarding; service of a safety
service.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.05.08, 302 23 167.6/39

(111) Int. reg. nr.: 786278
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

TERBIMYK
(730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Strasse
6, D-82031 Grünwald, DE

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

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786279
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

PLANTODERM
(730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Strasse
6, D-82031 Grünwald, DE

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

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786280
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

TERBIDERM
(730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Strasse
6, D-82031 Grünwald, DE

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

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786296
(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: John Mara, Bedroom Drama Ltd, 48/52
Cork Street, Dublin 2, IE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Daily cleansing products for the body, soaps,
perfumes and essential oils.
KL. 20:  Bedroom furniture to include mirrors, picture,
frames and goods of wood, cane, wicker, chrome, leather,
brass, cast iron, shell, cork and plastic and substitutes for
all these materials or of plastics.
KL. 24:  Textiles and textile goods for domestic purposes
to include bed and table covers and towels.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.
KL. 44:  Provision of beauty care.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786309
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

RELUTHERM
(730) Innehaver: Saacke GmbH & Co KG,
Südweststrasse 13, D-28237 Bremen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic and electrical apparatus, devices and
instruments (included in this class); nautical, measuring,
signalling, controlling, switching and monitoring
apparatus, devices and instruments; apparatus, devices
and instruments for current conduction, current
distribution, current transformation, current storage,
current regulation and current controlling; computers;
electromagnetic valves for oil and gas burners.
KL. 11:  Heating boilers of all kinds and heating boilers
for all purposes as well as installations consisting of
heating boilers and with heating boilers combined
apparatus, devices and instruments for heating purposes;
heating apparatus, heating installations, heating flues and
pipes for heating boilers, pumps for heating installations;
oil burners, gas burners, oil fired and gas fired automatic
plant, heating oil pre-heaters, heating oil winding units,
hot gas generators; heating facilities and heating supply as
well as steam generating supply (included in this class);
apparatus and devices for ventilation, air improvement,
air purification, air control, air renewal as well as used air
purification.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.05.06, 302 22 870.5/09

(111) Int. reg. nr.: 786326
(151) Int. reg. dato: 2002.06.10

(540)

GSH
(730) Innehaver: George S Hall Ltd, GSH House, Forge
Lane, Stoke-on-Trent ST1 5PZ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Building services maintenance; catering
equipment maintenance; building energy management and
control services; decorating services; building management
services, namely the installation and repair of heating,
ventilation and air conditioning systems and equipment;
installation, repair and maintenance of electrical supply
and lighting systems and equipment; installation, repair
and maintenance of water supply, drainage, sewerage,
hygiene and washroom facilities; installation, repair and
maintenance of fire alarm and fire control systems and
equipment; installation, repair and maintenance of
escalators and lifts; pest and vermin control; cleaning
services.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.05.02, 2299548
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(111) Int. reg. nr.: 786352
(151) Int. reg. dato: 2002.05.13

(540)

(730) Innehaver: Carrera Optyl Marketing GmbH,
Johann-Roithner-Strasse 131, A-4050 Traun, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical apparatus and instruments, optical
eyeglasses and sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases, hinges for spectacles, bows of spectacles and lenses
for optical eyeglasses and sunglasses as well as their
parts, shields (devices for protection against the light),
binoculars, skiing goggles, safety helmets and safety
glasses as well as their parts, optical articles.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
AT, 2002.02.01, AM 679/2002

(111) Int. reg. nr.: 786356
(151) Int. reg. dato: 2002.07.08

(540)

MULSAL
(730) Innehaver: Mucos - Emulsionsgesellschaft mbH
chemisch-pharmazeutische Betriebe, Malvenweg 2, D-
82538 Geretsried, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Food supplements for medical use; balanced
dietetic substances adapted for medical use.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786366
(151) Int. reg. dato: 2002.07.14

(540)

(730) Innehaver: Montalbano Servizi SpA, Via Senato
12, I-20122 Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Edible oils and fats.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.03.26, MI2002C003140
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(111) Int. reg. nr.: 786429
(151) Int. reg. dato: 2002.06.26

(540)

BE>THINK>INNOVATE>
(730) Innehaver: Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7,
DK-8850 Bjerringbro, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Pumps for water supply, pumps for fresh and
polluted water, pumps for industrial purposes, pumps
for fuel oil, hydraulic pumps, air compressor pumps,
regulation and control devices for use in connection with
pumps and pumping, such as valves, cocks, packings and
automatic regulating valves, machine tools, electric motors
(not for land vehicles), filters (being parts of machines or
motors), cleaning devices (being parts of machines or
motors) and cleaning machines.
KL. 11:  Cooling appliances and installations, refrigerating
appliances and installations, air-conditioning installations,
air-cooling apparatus, water distribution installations,
water supply installations and heat pumps.
KL. 37:  Installation, repair and maintenance of pumps
and parts thereof, drilling of wells; consultancy
concerning water extraction.
KL. 39:  Consultancy concerning water supply.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.14, VR 2002 00627

(111) Int. reg. nr.: 786431
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Alpha Management GmbH
Administration & Logistics & Production Holding,
Geitlingstrasse 20, D-47228 Duisburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, notebook computers, laptop
computers and other word and data processors; computer
peripheral devices like printers, scanners, monitors,
modems, computer keyboards, disk drives and drives for
other computer data media, especially for magnetic data
media and optical data media; data media like floppy
disks, compact disks, magnetic data media and optical
data media; computer operating programs, recorded;
computer software, recorded; magnetic cards; telephone
transmitters.
KL. 35:  Central computerized file management and data
administration; compilation and systemization of data in
computer databases; organizational project management
and organizational consultancy in IT questions; telephone
answering service (helpdesk); word processing; services
of a service provider, namely the operation of databases;
administration of data stored in a server; services of a
multimedia database, namely collecting, storing and
provision of data.
KL. 38:  Consultancy in the field of telecommunication
technology; services of a service provider, namely the
provision of access to databases; services of a multimedia
database namely collecting, storing and provision of
images, audio and/or video information.
KL. 40:  Printing of software documentation and training
documentation.
KL. 41:  Human resources development namely
organization and/or implementation of professional
training programs.
KL. 42:  Designing, programming, maintenance and
installation of computer software and their supply in data
networks; designing, programming, updating, licensing and
letting of computer software; digital data preparation,
data processing and data storage on behalf of third parties;
consultancy in the field of computer hardware and
software as well as in the field of telecommunications
technology; consultancy in the field of creating home
pages and pages for the Internet and/or intranet
respectively as well as the design of network pages;
computer system analyses; services of a service provider
namely letting of access time to databases; services of an
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Internet service provider namely the maintenance of
Internet accesses; configuration of computer networks
using software; management of computer networks
namely service administration and analysis of the network
operations as well as protection from illegal access;
operation of a computer center; services of a multimedia
database namely collecting, storing and provision of
software, rental of data processing units; implementation
of technical tests and checks; design of software
documentation and training documentation.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786498
(151) Int. reg. dato: 2002.08.22

(540)

TIMPEARL
(730) Innehaver: Timcal SA (Timcal AG) (Timcal Ltd),
CH-6743 Bodio, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry;
carbonates; carbides.
KL. 3:  Scouring preparations.
KL. 4:  Lubricants.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.01, 498485

(111) Int. reg. nr.: 786502
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fil Filtre Limited Sirketi, Güzelcay
Mah. Adnan Menderes Cd.Akcay Mevkii Iskenderun,
Hatay, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Filters (parts of machines or engines), filters for
cleaning cooling air (for engines).

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786506
(151) Int. reg. dato: 2002.06.10

(540)

FROM BUGS TO DRUGS
(730) Innehaver: Entomed SA, Rue Tobias Stimmer, F-
67400 Illkirch, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products, proteins (raw material) and
peptides in the field of pharmaceutical applications.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary products, dietetic
substances for medical use; sanitary products for medical
purposes; antiviral or anticancer substances; biological
preparations for medical or veterinary purposes;
antifungal substances for medical purposes, antibacterial
substances for medical purposes, parasiticide substances
for medical purposes.
KL. 42:  Scientific research in chemistry, biochemistry
and molecular biology.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.12.13, 013136857
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(111) Int. reg. nr.: 786528
(151) Int. reg. dato: 2002.07.11

(540)

(730) Innehaver: Kiku SrL - GmbH, 23/c, Via Lamm, I-
39050 Cornaiano - Appiano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Fresh apples, apple trees, grafts, rootstocks,
plant parts.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.04.05, BZ2002C000068

(111) Int. reg. nr.: 786530
(151) Int. reg. dato: 2001.10.04

(540)

WITZENMANN
(730) Innehaver: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-
Friedrich-Strasse 134, D-75175 Pforzheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Pipes, flexible tubes, bellows and expansion
joints, the latter for piping and their valves, fittings,
connection parts and fastening components; lines,
conduits, line systems comprising essentially of pipes,
flexible tubes, bellows, expansion joints and/or pipe
suspension equipment and their valves, fittings,
connection parts and fastening components; pipe
suspension and support elements, as well as their
fastening parts for piping, boilers, containers,
apparatuses, especially hangers, rolling supports, pipe
clamps, snubbers; the aforementioned items made of
metal, also in combination with rubber and plastics.
KL. 12:  Elements for construction, lines, protection, and
safety equipment for land, air, space, and water vehicles,
motors for land vehicles, their equipment for heating,
ventilation, air conditioning, and steering systems and
their braking equipment, especially pipes, hoses, bellows,
expansion joints, decoupling elements and articulated
connections, slide rings, vibration, volume and pressure
compensators, shock absorbers, dash pots, knee
protection elements.
KL. 35:  Advertising, business management, business
administration and directing, marketing, market research
and analysis, office work, bookkeeping; personnel
counseling, mediation in contracts, mediation and
conclusion of business bargaining for others.
KL. 42:  Counseling in law and representation;
management and utilization of protective rights; scientific
and industrial research; computer programming;
engineering, especially consulting, planning, computation,
construction; surveying; examination and testing of
products, processes and raw materials; laboratory
research.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.04.05, 301 22 360.2/06
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(111) Int. reg. nr.: 786531
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: Betek Boya Ve Kimya Sanayi Anonim
Sirketi, Kaynarca, Kavakpinar Mah. Tandogan Cad.
Kocamezarlik Karsisi Pendik, Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists; binders
and pigments for paints and dyes; colouring agents;
thinners for paints and dyes; colour fixatives for leather;
shoe dyes; printing ink; toners; pastes for glass workers,
painters and dyers.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; consultancy services for
the establishment, organisation, management of shopping
centres, shops, markets, stores and store chains especially
for the constructions, building materials, paints and
industry of chemistry; consultancy services for the
establishment of outlet chains for the constructions,
building materials, paints and industry of chemistry
sector, through an agency and franchise system;
advertisement and promotion service especially for the
constructions, building materials, paints and industry of
chemistry; importation and exportation agency service
especially for the constructions, building materials, paints
and industry of chemistry; exhibition of goods, namely
the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; electronic selling service, namely bringing together
in an electronic network, of a variety of goods, enabling
customers to place and purchase those goods through
electronic means; catalogue retail sales, namely the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods in a catalogue, enabling customers to view, place
orders and purchase those goods; retail sales services,
namely the bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof),

enabling customers to view, place orders and purchase
those goods in a retail outlet; exhibition of goods, namely
the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to place orders and purchase those goods;
selling services, namely the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), including constructions, building
materials, paints and industry of chemistry sector goods,
enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786541
(151) Int. reg. dato: 2002.07.29

(540)

4SC
(730) Innehaver: 4SC AG, Am Klopferspitz 19a, D-
82152 Planegg-Martinsried, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemicals used for analysis, diagnostic and
synthesis purposes.
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations for
healthcare; dietetic substances adapted for medical
purposes; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.
KL. 42:  Scientific and industrial research, especially
development of biological active products, mainly
pharmaceutical products, including foodstuff contents;
services provided by a computer center; services in the
field of chemistry computer science, especially search of
leading structures and optimizing of such structures;
development of programs for data processing; services
provided by a software developer.
KL. 44:  Services in the field of human and veterinary
medicine as well as agriculture.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786543
(151) Int. reg. dato: 2002.07.29

(540)

(730) Innehaver: Aktsiaselts Balteco, Jälgimäe, Saku
vald, 76401 Harju maakond, EE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, namely sauna bath installations,
bath tubs, showers, shower cubicles and parts and fittings
thereof, steam facial apparatus (saunas), steam
accumulators, boilers, evaporators, bath tubs for sitz-
baths, fairy lights for festive decoration, disinfectant
apparatus, air reheaters, ornamental fountains, filters
(parts of household or industrial installations), filters for
drinking water, gas boilers, light diffusers, purification
installations for sewage, clean chambers (sanitary
installations), ice boxes, domestic fireplaces, cookers,
central heating radiators, air conditioning apparatus, hair
dryers, drying apparatus and installations, hot air ovens,
hot air apparatus, hot air bath fittings, wash-hand basins
and bowls, flushing apparatus, spa baths (vessels),
whirlpool-jet apparatus, automatic watering installations,
urinals (sanitary fixtures), hot plates, tanning apparatus
(sun beds), solar furnaces, regulating and safety
accessories for water apparatus, mixer taps for water
pipes, heaters for baths, heat pumps, bath fittings, pipes
(parts of sanitary installations), pipe line cocks, hoods for
kitchens, ventilation hoods, portable Turkish bath
cabinets, sinks, bath plumbing fixtures, water filtering
apparatus, water-closets, water softening apparatus and
installations, water heaters, water sterilizers, toilet bowls,
air dyers, air deodorising apparatus, air filtering
installations, air cooling apparatus, disposable
sterilization pouches.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786544
(151) Int. reg. dato: 2002.08.06

(540)

SINOSURE
(730) Innehaver: China Export & Credit Insurance Corp,
Rongjin Building, No. 5 Fuchengmen North Street,
Xicheng District, 100037 Beijing, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Actuarial services; insurance brokerage, insurance
underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information; banking, capital
investments, fund investments; organization of
collections, loans (financing); fiscal valuations, financial
evaluation (insurance, banking real estate), financing
services, financial management, financial analysis,
financial consultancy, credit card services, financial
information; issue of tokens of value, issue of valuable
souvenirs; issuance of credit cards; fund sponsorship,
financial sponsorship; safe deposit services; bail-bonding,
guarantees; factoring; fiduciary; trusteeship.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
CN, 2002.03.25, 3124012
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(111) Int. reg. nr.: 786557
(151) Int. reg. dato: 2002.04.29

(540)

(730) Innehaver: Prodac Media AG, Max-Planck-Strasse
38, D-50858 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
computer hardware, computer software; computer
operating programs; computer operating systems; video
games; recorded computer software for use for
telecommunication services; recorded computer software
in relation to and for the access to computer networks,
data banks, mail boxes, videotext systems, information
systems, video communication systems, in particular
interactive video communication systems for
accommodation.
KL. 38:  Telecommunication services, including electronic
transmission of data, images and documents via computer
networks, terminals and satellite; data and voice
telecommunication; e-mail services; fax transmission and
provision of access to computer networks for one or
several users; operation of a pay TV channel, news
transmission, operation of an information channel,
operation of computer mailboxes, operation of computer
networks and interactive communication networks for
computer; provision of access to video games and video
tapes in digital networks; providing access to computer
networks and information, contents and services;
providing and leasing access time to computer data banks;
providing access to data network services.
KL. 42:  Computer services, especially installation of
computer data banks; indexing, checking access to
computer networks, contents and services and to
information to computer networks, contents and services;
computer consulting services; computer programming for
data processing and software design.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786601
(151) Int. reg. dato: 2002.07.16

(540)

KÖMAPLUS
(730) Innehaver: Kömmerling Kunststoff GmbH,
Zweibrücker Strasse 200, D-66954 Pirmasens, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Semi-processed plastic sheets.
KL. 19:  Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions, plastic sheets for building
purposes.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.03.04, 302 10 987.0/17

(111) Int. reg. nr.: 786603
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

(730) Innehaver: Neumann Holding AG, 3,
Günthergasse, A-1090 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for
advertising and for procurement in commercial matters,
planning concerning business management, namely
searching for partners for amalgamations and business
take-overs as well as for business establishments,
personnel reviews, especially concerning executives,
personnel selection via psychological screening tests,
establishment of test programs and evaluation of these
tests for the purposes of personnel review and personnel
selection.
KL. 41:  Providing of training for personnel.
KL. 42:  Licensing of intellectual property.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
AT, 2002.01.10, AM 158/2002
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(111) Int. reg. nr.: 786606
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Tooth brushes.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.18, 302 08 226.3/21

(111) Int. reg. nr.: 786614
(151) Int. reg. dato: 2002.08.02

(540)

(730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG,
Zweifaller Strasse 120, D-52224 Stolberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
KL. 14:  Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.04.30, 302 22 001.1/03

(111) Int. reg. nr.: 786615
(151) Int. reg. dato: 2002.08.13

(540)

GALA
(730) Innehaver: Joh Wilh von Eicken GmbH,
Drechslerstrasse 1-3, D-23556 Lübeck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Tobacco, tobacco products, in particular cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff;
cigarette paper, smokers’ articles included in this class.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786621
(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Household appliances such as dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household
cleaners such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet
sweepers; parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.
KL. 11:  Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786624
(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Household appliances such as dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household
cleaners such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet
sweepers; parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.
KL. 11:  Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786628
(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Household appliances such as dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household
cleaners such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet
sweepers; parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.
KL. 11:  Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786636
(151) Int. reg. dato: 2002.08.12

(540)

TTO
(730) Innehaver: Tai Tsuang Oil Seal Industry Co Ltd
(Taiquan Youfeng Gongye Gufen Youxian Gongsi), No. 2-
1, Fu Kung Rd., Wan Feng Village, Fu Hsing Hsiang,
Chang Hua County, TW

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Oil seal.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786640
(151) Int. reg. dato: 2002.07.15

(540)

(730) Innehaver: Micromet AG, Staffelseestrasse 2, D-
81477 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for scientific purposes;
chemical agents for characterizing and examination of
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic
cell culture lines, animal and human material,
microorganisms, nucleic acids and polypeptides;
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides for scientific purposes.
KL. 5:  Medicaments; pharmaceutical and veterinary
preparations; preparations for diagnosis and analysis of
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic
cell culture lines and animal and human material;
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides for medical purposes; sanitary preparations
for medical purposes, particularly agents for dental care.
KL. 9:  Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for scientific
purposes, particularly for the development of
medicaments, for the identification and analysis of
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides.
KL. 10:  Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for medical
purposes, particularly for diagnosis and analysis of
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic
cell culture lines and animal and human material.
KL. 42:  Scientific and industrial research, particularly in
the field of molecular biology, biotechnology, genetics,
medicine, pharmacology and cell biology; identification of
target structures for the development of medicaments,
identification of cell growth and differentiation;
determination of the pathogenesis of animal and human
diseases; development of medicaments; development of
technologies and means for scientific and industrial

research, particularly of eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, nucleic acids and
polypeptides; performance of diagnoses and analyses of
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic
cell culture lines, animal and human material,
microorganisms, nucleic acids and polypeptides.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.03.14, 302 13 576.6/42

(111) Int. reg. nr.: 786662
(151) Int. reg. dato: 2002.06.19

(540)

SINKZ
(730) Innehaver: Trans World Brands GmbH,
Hessenweg 10, D-48157 Münster, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Sweets, in particular in tablet form, bonbons,
boiled sweets and toffees, wine gums and fruit gums,
foam-like sweets, licorice, dragees and lozenges, chewing
gums and chewing sweets, edible effervescent powder and
effervescent sweets; all above-mentioned goods also with
addition of vitamins and/or vegetable extracts and
minerals.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.19, 301 71 724.9/30

(111) Int. reg. nr.: 786666
(151) Int. reg. dato: 2002.08.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Lubricants; lubricating oil for motor vehicles.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.14, 2292727
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(111) Int. reg. nr.: 786674
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

KIALA, THE LAST MILE
COMPANY

(730) Innehaver: Kiala NV, 149, Avenue Louise, B-1050
Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, including dissemination of
advertisements and commercials and of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
rental and retailing of advertising space; sales promotion
(for third parties); commercial management and
administration, including business organisation and
management consulting; business searches and
investigations; evaluations relating to commercial matters;
market study and research, public opinion surveys,
compilation of data in databases, computer file
management.
KL. 39:  Transportation, packing and storage of goods
and parcels, including delivery of goods and parcels,
delivery of goods by mail order; packaging of goods;
information on transportation and storage goods and
parcels; courrier services (mail or goods).
KL. 42:  Computer and software design and development,
including computer programming, software design,
installation, updating and maintenance, software rental.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.01, 708852

(111) Int. reg. nr.: 786676
(151) Int. reg. dato: 2002.07.11

(540)

INTER-ACT
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Dentifrices; non-medicated mouth care products;
tooth-polishing products; dental powders.
KL. 10:  Tongue scrapers.
KL. 21:  Toothbrushes and other instruments and articles
for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums, not
included in other classes; toothpicks, toothbrush holders
and toothpick holders, not of precious metal; floss for
dental purposes; toiletry articles.
KL. 30:  Chewing gum and other sweets for freshening
breath.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.08, 707652
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(111) Int. reg. nr.: 786677
(151) Int. reg. dato: 2002.08.06

(540)

(730) Innehaver: China Export & Credit Insurance Corp,
Rongjin Building, No. 5 Fuchengmen North Street,
Xicheng District, 100037 Beijing, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Actuarial services, insurance brokerage, insurance
underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information, banking, capital
investments, fund investments, organization of
collections, loans (financing), fiscal valuations, financial
evaluation (insurance, banking real estate), financing
services, financial management, financial analysis,
financial consultancy, credit card services, financial
information, issue of tokens of value, issue of valuable
souvenirs, issuance of credit cards, fund sponsorship,
financial sponsorship, safe deposit services, bail-bonding,
guarantees, factoring, fiduciary, trusteeship.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
CN, 2002.03.25, 3124015

(111) Int. reg. nr.: 786688
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Holzabsatzfonds
Absatzförderungsfonds der deutschen Forst- und
Holzwirtschaft, Godesberger Allee 142-148, D-53175
Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Building materials of timber; transportable
buildings of timber; partly processed timber, shaped
timber, construction timber; utilizable timber, beams,
boards, plywood, wooden veneers, wooden strips for
panelling, wood panelling.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames of wood; commodities
of wood, included in this class; packaging material of
timber.
KL. 31:  Unprocessed timber; raw timber, non-debarked
timber.
KL. 35:  Advertising.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786689
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

MANDYPHOS
(730) Innehaver: OMG AG & Co KG, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use, particularly
catalysts and ligands for asymmetric synthesis.

Gazette nr.: 18/02
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(111) Int. reg. nr.: 786690
(151) Int. reg. dato: 2002.07.04

(540)

NUTRILEUM
(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.28, 02/3.144.039

(111) Int. reg. nr.: 786701
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Carestel NV, 3, Maaltekouter, B-9051
Sint-Denijs-Westrem, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
preserved meat, fish, poultry and game; prepared meals
and dishes included in this class.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces;
spices; cooling ice; prepared meals and dishes included in
this class.
KL. 43:  Hotel, restaurant, café and catering services;
services provided by kitchen chefs; preparing meals in
homes.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.12.17, 705929
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(111) Int. reg. nr.: 786702
(151) Int. reg. dato: 2002.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Go Voyages SA, 14, rue de Cléry, F-
75002 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport, travel organization, booking of seats
for travel purposes.
KL. 41:  Cultural activities, with the exception of
sporting activities, booking of seats for shows, except for
sports entertainment.
KL. 42:  Leasing access time to a computer database.
KL. 43:  Restaurant services (food services), temporary
accommodation.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.07, 01 3 129 868

(111) Int. reg. nr.: 786716
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

PHYLAZONIT
(730) Innehaver: BHZ Hedwig Sippel, Auf der
Muckenkaut, D-35789 Weilmünster, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Fertilizing preparations, chemical and organic
products used in agriculture (except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides), namely soil and plant
auxiliary (supplementary) materials; culture substrates.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 786720
(151) Int. reg. dato: 2002.07.09

(540)

(730) Innehaver: Howard Park Wines Pty Ltd, 4th
Floor, 28-42 Ventnor Avenue, West Perth, WA 6005, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages including wines.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
AU, 2002.06.21, 917131
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(111) Int. reg. nr.: 786722
(151) Int. reg. dato: 2002.07.09

(540)

(730) Innehaver: Howard Park Wines Pty Ltd, 4th
Floor, 28-42 Ventnor Avenue, West Perth, WA 6005, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages including wines.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
AU, 2002.06.21, 917132

(111) Int. reg. nr.: 786744
(151) Int. reg. dato: 2002.04.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Disma International, BP 5434, F-66034
Perpignan, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
tins of meat, fish, poultry and game, fruit and/or
vegetables.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed; malt.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.26, 01/3133413
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(111) Int. reg. nr.: 786758
(151) Int. reg. dato: 2001.12.21

(540)

UNIROYAL
(730) Innehaver: Continental AG, Postfach 169, D-
30165 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys as well as goods
manufactured from or plated with such metals if not
included in other classes; jewellery goods and jewellery,
precious stones; watches, horological and chronometric
instruments.
KL. 18:  Leather and imitations of leather as well as goods
made of such materials if not included in other classes;
hides and pelts; trunks and travelling bags; bags,
backpacks, purses, umbrellas, parasols and walking
sticks.
KL. 25:  Clothing, shoes, headgear, belts, women’s and
men’s clothing, shirts, T-shirts, trousers.

Gazette nr.: 18/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.19, 301 55 859.0/14

(111) Int. reg. nr.: 786819
(151) Int. reg. dato: 2002.08.01

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumeries, essential oils,
preparations for body and beauty care, hair care
preparations.
KL. 21:  Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); articles for cleaning purposes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.06.05, 302 27 611.4/03
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(111) Int. reg. nr.: 786832
(151) Int. reg. dato: 2002.08.16

(540)

CRYSTAL DEW
(730) Innehaver: Ticona GmbH, Lyoner Str. 38a, D-
60528 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed plastics.
KL. 20:  Decorative beads made from plastic materials.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.06.03, 30227285.2/01

(111) Int. reg. nr.: 787233
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: Aesculap AG & Co KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532 Tuttlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Organising exhibitions and trade fairs; services of
a meeting center in activities of organizational and
economical aspect; organising and administration of
meeting centres.
KL. 41:  Training, education and qualification for doctors
and medical staff in relation to medicine, especially in new
operating techniques; arranging training courses for
doctors and medical staff; showing films; distributing
films; publishing and issuing scientific papers in relation
to medical technology.
KL. 42:  Drawing up operation plans for hospitals.
KL. 44:  Advisory services in relation to medical matters;
advisory services in relation to the use of technical
medical equipment; hospital services.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787260
(151) Int. reg. dato: 2002.07.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Consentec Consulting für
Energiewirtschaft und-technik GmbH, Krantzstrasse 7,
D-52070 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software for energy supply companies and
participants in the energy market, especially for planning,
operating the entrance to and the use of energy supply
networks.
KL. 35:  Business and organisation consultancy of energy
supply companies and participants in the energy market.
KL. 41:  Planning, organisation and realisation of
schooling (trainings) in the field of energy economy and
data processing.
KL. 42:  Services in the field of data processing, namely
development, adapting, updating, implementing and
maintaining of software, professional consultancy (non-
business) in the field of energy economy and data
processing, services of an engineer, especially business
consultancy and development of technical studies and
reports in the field of energy economy, legal consultancy
of energy supply companies and participants in the
energy market.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.15, 302 08 009.0/42
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(111) Int. reg. nr.: 787287
(151) Int. reg. dato: 2002.08.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for industrial use.
KL. 3: Preparations for caring, cleaning, tinting, colouring,
bleaching, setting and permanent waving of hair.
KL. 21:  Combs, sponges (included in this class) and
brushes (except paint brushes).

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.07.06, 302 33 068.2/03

(111) Int. reg. nr.: 787289
(151) Int. reg. dato: 2002.07.04

(540)

L-MESITRAN
(730) Innehaver: Triticum Exploitatie BV, Putveld 14,
NL- 6274 NR Reijmerstock, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products, including products for
wound treatment.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.01, 707656

(111) Int. reg. nr.: 787295
(151) Int. reg. dato: 2002.08.22

(540)

CARLI
(730) Innehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 København S, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.24, VA 2002 00802
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(111) Int. reg. nr.: 787358
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

SNPMINE
(730) Innehaver: Nanogen Recognomics GmbH,
Industriepark Höchst, D-65929 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical and biological preparations for use in
industry, for the development of active substances, for
drug development, for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations and diagnostics, for use in
the development and manufacture of foodstuffs for
human and animal use, for use in connection with the
manufacture of pesticides, herbicides and fungicides;
reagents and test kits for mutation detection (cells) and
for the evaluation and correlation of measurements with
regard to symptoms for drug development; chips,
biochips and arrays, (having primarily a chemical
function), for biochemical, molecular biological purposes,
for the detection of cells (mutation detection) and for the
development of active substances (all the aforesaid
products not being for medicinal or veterinary purposes);
reagents and test kits for use in connection with drug
development.
KL. 5:  Diagnostic, biochemical, molecular biological
reagents and test kits for medicinal and veterinary
purposes; reagents and test kits, included in this class, for
the detection of cells (mutation detection) and for the
evaluation and correlation of measurements with regard to
symptoms, for use in the medical and veterinary fields.
KL. 9:  Appliances, apparatus and instruments for
scientific and diagnostic purposes and for the
development of active substances (not for medicinal or
veterinary purposes); software for bioinformatic
applications.
KL. 10:  Appliances, apparatus and instruments for
scientific, medical, veterinary and diagnostic purposes and
for drug development (included in this class).
KL. 16:  Instructional and teaching material; instructions
(in the form of printed matter and pamphlets) for the
realisation of diagnostic measurements and for the
evaluation and correlation of measurements with regard to
symptoms.
KL. 42:  Scientific and industrial research; research and
development in the fields of biotechnology, diagnostics,
medicine, veterinary medicine, agriculture and
environment.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.09, 301 59 097.4/42

(111) Int. reg. nr.: 787365
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: General Biscuits Belgie NV, De
Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 Herentals, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Biscuits, cakes, pastries, flour and cereal
preparations, bread, confectionery, edible ice; all these
goods partly or completely made with chocolate.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.03.01, 707349
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(111) Int. reg. nr.: 787372
(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(554) Merket er tredimensjonalt

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
personal deodorants; hand-washing products for laundry
use.
KL. 5:  Hygienic products; disinfectants; products for
destroying vermin, insects and other harmful animals;
germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides;
insecticides; herbicides; deodorants, other than for
personal use; air freshening preparations; insect
repellents.
KL. 21:  Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning
instruments and equipment; cleaning, polishing and dust
cloths (impregnated or not); cleaning product dispensers;
brushes (except paintbrushes); abrasive pads for kitchen
purposes; sponges and mops for domestic use; insect
traps and other similar articles used for repelling, trapping
or destroying insects or vermin.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.14, 709103

(111) Int. reg. nr.: 787373
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

CENTROTHERM
INTERNATIONAL

(730) Innehaver: centrotherm Elektrische Anlagen
GmbH + Co KG, Johannes-Schmid-Strasse 3, D-89143
Blaubeuren, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Systems for treating of semiconductors within
vacuum conditions; machine devices for use or
transportation of semiconductors.
KL. 9:  Hardware and software for the operation of the
products mentioned in classes 7 and 11.
KL. 11:  Systems and devices for thermal treating or
manufacturing processes, namely diffusion ovens, run
through ovens, coatings ovens, burn in ovens, vacuum
ovens, systems for chemical vapour deposition on
surfaces within vacuum conditions (CVD-Systems);
systems for treatment and purification of gases and waste
gases, devices for diversion of waste gases into the
surroundings, mainly made out of metal tubes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.07, 301 70 291.8/11

(111) Int. reg. nr.: 787374
(151) Int. reg. dato: 2002.04.22

(540)

(730) Innehaver: Ceske Aerolinie as, K letisti, 160 08
Praha 6 - Ruzyne, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Air transport, transport of travellers and goods
and mail and related services, namely storage, organisation
and reservation of airlines and accompanying travellers.
KL. 41:  Training, instruction and education in the field of
civil aviation.
KL. 43:  Travel agency services, hotel, temporary
accommodation and boarding house reservation services,
hotel services.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787375
(151) Int. reg. dato: 2002.05.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: plan business market enabling services
AG, Admiralitätstrasse 60, D-20459 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing equipment, including computer
monitors, keyboards and other accessories; computer
hardware; computers, computer peripheral devices,
computer keyboards, encoders, reading apparatus;
computer software (operating and work programs);
magnetic data carriers, magnetic tape units, magnetic data
media; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic and optical
data carriers of all types.
KL. 16:  Newspapers, periodicals; magazines; books,
pamphlets; posters; instructional and teaching material
(except apparatus); albums; printed matter.
KL. 35:  Business consultancy and advisory services;
business organisation consultancy, in particular with
regard to use of the Internet; personnel management
consultancy; consultancy with regard to the organisation,
management and cooperation of business, in particular
with regard to use of the Internet; business management,
consultancy, in particular with regard to use of the
Internet; advisory services for business management;
auctioneering services; business information agencies;
efficiency experts; market research; marketing
organisation and arranging of trade fairs for commercial or
advertising purposes; relocation services for businesses;
sales promotion, in particular with regard to use of the
Internet; publication of publicity texts; advertising;
economic forecasting.
KL. 42:  Updating, design and rental of software; leasing
of access time to a computer database and to other storage
media, in particular electronic storage media; computer
programming; hiring out data-processing equipment;
consultancy in the field of computer hardware, in
particular in the field of the Internet.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787377
(151) Int. reg. dato: 2002.08.16

(540)

MEKOCARD
(730) Innehaver: Mekonomen AB, Stensätravägen 6, S-
127 39 Skärholmen, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic data carriers, including magnetic
encoded cards.
KL. 16:  Cards, including membership cards and loyalty
cards.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.03.06, 02-01618

(111) Int. reg. nr.: 787380
(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

DROVERTEX
(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de
France, F-75013 Paris, FR

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.30, 023144568
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(111) Int. reg. nr.: 787388
(151) Int. reg. dato: 2002.08.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Besiktas Jimnastik Kulübü Dernegi,
Akaretler Süleyman Seba Caddesi No: 92, Besiktas,
Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, fountain pens, ball-point pens, pencils,
pennants and flags made of paper.
KL. 18:  Sports bags.
KL. 20:  Cushions.
KL. 24:  Pennants, flags (not of paper), fabrics for textile
use, towels of textile, bed covers, bed sheets (textile),
table cloths (not of paper), curtains of textile, tulle
curtains, handkerchiefs of textile, bed spreads, blankets,
pillowcases, napkins of textile.
KL. 25:  Uniforms, shorts, sportswear, undershirts,
tights, socks, sweatshirts, T-shirts, gloves (clothing),
raincoats, hats, berets, topcoats, petticoats, pants, skirts,
vests, jackets (clothing), shirts, blouses, pyjamas,
nightgowns, dresses, underpants, overcoats, bodies,
scarfs, shawls, pullovers, shawls (Mexican type),
women’s coats, Bermuda shorts, bikinis, sweaters, belts
(clothing), dressing gowns, ties, bowties, foulards, corsets
(underclothing), cardigans, jeans, suits for women,
brassieres, garters, wedding dresses, overalls, sports
shoes, shoes for playing football, gaiters, leggings.
KL. 26:  Rosettes (haberdashery), badges for wear (not of
precious metal), armorial bearings.
KL. 28:  Balls for games, gloves for games.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787391
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

STALEVO
(730) Innehaver: Orion Corp, Pl 65, SF-02200 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical prescription drugs to treat
Parkinson’s disease.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787392
(151) Int. reg. dato: 2002.05.17

(540)

ELORISAN
(730) Innehaver: Elorisan GmbH Biostimulatoren,
Nörerstrasse 5, D- 94469 Deggendorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Industrial, scientific, agricultural, horticultural and
forestry chemicals; fertilizing preparations; chemical
substances used to preserve foodstuffs and maintain
freshness; alginates other than for alimentary purposes,
grafting mastic for trees, glutinous tree-grafting
preparations; soil-conditioning chemicals; plant growth
regulating preparations; by-products of the processing of
cereals for industrial purposes.
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for sanitary care; dietetic substances adapted
for medical use; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides; amino acids for veterinary purposes;
medicines for veterinary purposes; bacterial preparations
for medical and veterinary use; bacteriological
preparations for medical and veterinary purposes;
biological preparations for veterinary purposes; chemical
preparations for veterinary purposes; chemical reagents
for medical or veterinary purposes; enzyme preparations
for veterinary purposes; greases for veterinary purposes;
cultures of microorganisms for medical and veterinary use;
preparations of trace elements for human and animal use;
veterinary preparations; medicinal roots; dietetic additives
for veterinary purposes; vitamins and nutritive
substances; preparations of immunostimulants and
immunomodulants; vaccines and vaccine additives,
immunostimulating substances for animals; insecticides
and substances to control parasites.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
as well as seeds (included in this class); live animals;
seeds; live plants and natural flowers; feed; feed
supplements; feed additives; feed seasonings; all above-
listed goods apply to animal foodstuffs; beverages for
pets; strengthening animal forage; flax meal for fodder;
animal fattening preparations; by-products of the
processing of cereals for animal consumption; proteins for
animal consumption.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.05, 301 69 475.3/31

(111) Int. reg. nr.: 787399
(151) Int. reg. dato: 2002.07.09

(540)

(730) Innehaver: Torrefazione Mokador SrL, Via
Provinciale Granerolo n 139, I-48018 Faenza (RA), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Machines for espresso coffee and tea using
pastilles of precompressed coffee or tea.
KL. 30:  Roasted coffee, coffee beans, ground coffee,
decaffeinated coffee; tea, herb teas, infusions, flavoured
teas and herbal teas; coffee and tea in precompressed
pastilles.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787423
(151) Int. reg. dato: 2002.04.11

(540)

IML - INTERMEDIALES
LERNEN

(730) Innehaver: Vattenfall Europe Generation AG & Co
KG, Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Transmission of information on the Intranet;
providing access to a learning platform on the Intranet;
transmission of information on the Internet; providing
access to a learning platform on the Internet; carrying out
video conferences; provision of systematic connections
between digital media technology and computer-aided
systems for interactive use by means of software.
KL. 41:  Conducting basic and advanced training events
for the introduction and use of new media, the
aforementioned services determined for the support of
vocational training at the Vocational Training Centres;
computer based training (CBT); web based training
(WBT); knowledge management, namely the organisation
and implementation of basic and advanced training events;
job training; E-learning; distance-learning; tele-learning;
media competence, namely basic and advanced training
with new media and new technology; combined
computer-assisted multimedia basic, advanced and further
training with hard and software as in PC workstations,
didactical networks, web cameras, digital cameras, video
beams, scanners, CD writers, CD-ROMs, printers, DVD-
players and databases; composition, organisation and
production of multimedia presentations for instruction
and teaching purposes; local cooperative learning, namely
instruction of web-based projects with external contacts
on the Intranet and the Internet; local cooperative learning
namely providing of learning material for external use on
the Internet and the Intranet.
KL. 42:  Development of hard and software for
multimedia communication; design of home pages and
web sites on the Intranet; conception of web sites on the
Intranet; design of home pages and web sites on the
Internet; conception of web site on the Internet; HTML
programming; creation of web sites as learning
environments; integration of learning platforms with the
company network as well as with regional training
networks by means of software; configuration of activity-
oriented learning systems by means of software.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.12, 301 61 120.3/41

(111) Int. reg. nr.: 787424
(151) Int. reg. dato: 2002.04.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vattenfall Europe Generation AG & Co
KG, Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Transmission of information on the Intranet;
providing access to a learning platform on the Intranet;
transmission of information on the Internet; providing
access to a learning platform on the Internet; carrying out
video conferences; provision of systematic connections
between digital media technology and computer-aided
systems for interactive use by means of software.
KL. 41:  Conducting basic and advanced training events
for the introduction and use of new media, the
aforementioned services determined for the support of
vocational training at the Vocational Training Centres;
computer based training (CBT); web based training
(WBT); knowledge management, namely the organisation
and implementation of basic and advanced training events;
job training; E-learning; distance-learning; tele-learning;
media competence, namely basic and advanced training
with new media and new technology; combined
computer-assisted multimedia basic, advanced and further
training with hard and software as in PC workstations,
didactical networks, web cameras, digital cameras, video
beams, scanners, CD writers, CD-ROMs, printers, DVD-
players and databases; composition, organisation and
production of multimedia presentations for instruction
and teaching purposes; local cooperative learning, namely
instruction of web-based projects with external contacts
on the Intranet and the Internet; local cooperative learning
namely providing of learning material for external use on
the Internet and the Intranet.
KL. 42:  Development of hard and software for
multimedia communication; design of home pages and
web sites on the Intranet; conception of web sites on the
Intranet; design of home pages and web sites on the
Internet; conception of web site on the Internet; HTML
programming; creation of web sites as learning
environments; integration of learning platforms with the
company network as well as with regional training
networks by means of software; configuration of activity-
oriented learning systems by means of software.

Gazette nr.: 19/02
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(300) Prioritet:
DE, 2001.10.12, 301 61 112.2/41

(111) Int. reg. nr.: 787426
(151) Int. reg. dato: 2002.06.19

(540)

MHS
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Company consultancy, in particular structural
and organizational consultancy, process management and
risk management in the field of information technology for
the health sector; company management; company
administration; management outsourcing in the field of
information technology for the health sector; office work;
generation of experts’ opinions in economic matters.
KL. 36:  Financial consultancy services in the field of
medicine, medical solutions and health protection;
investment consultancy in the field of information
technology for the health sector.
KL. 42:  Generation of experts’ opinions in technical
matters; investigations and assessments related to the
services mentioned in classes 35 and 36; planning and
project design of systems, buildings and building
equipment in the medical sector; consultancy services in
the field of environment protection; services of an
engineer.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787428
(151) Int. reg. dato: 2002.06.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte
Heerstrasse 1, D-49124 Georgmarienhütte, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Pastry and confectionery, sweetmeats, edible
ices.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.05.24, 302 25 777.2/30
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(111) Int. reg. nr.: 787438
(151) Int. reg. dato: 2002.07.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: PBOX Austria Kraftfahrzeugtechnik
GmbH, 13A, Zaubertalstrasse, A-4020 Linz, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787440
(151) Int. reg. dato: 2002.07.31

(540)

(730) Innehaver: Knauf BV, Mesonweg 8-12, NL-3542
AL Utrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Non-metallic building materials; products for use
in building construction, namely products for infilling
(pointing) and plastering of seams between plasterboards.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787444
(151) Int. reg. dato: 2002.07.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Peugeot Motocycles SA, 103, rue du
17 Novembre, F-25350 Beaulieu Mandeure, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Mopeds and motor scooters.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.10, 02 3 140 969

(111) Int. reg. nr.: 787460
(151) Int. reg. dato: 2002.07.12

(540)

(730) Innehaver: Etablissements Jose Alvarez SA, Z.I.
Nord, route d’Agen, F-32020 Auch, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; cycles and bicycles, spare parts for cycles and
bicycles, namely frames, saddles, tubes and saddle stems,
stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake
linings, fork tube parts, air valves, hubs, tires, tubular
tires, spokes, rims, mudguards, derailleurs, gear cables,
levers for derailleurs, wheel sprockets, cranks, cranksets,
pedals, toe clips, toe-clip straps, gear wheels, gearshifts,
chains, chain guards, luggage racks, air pumps, kickstands,
bells.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Sporting and gymnastic articles (excluding
clothing, footwear and mats).

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.15, 02 3 141 607

(111) Int. reg. nr.: 787461
(151) Int. reg. dato: 2002.07.08

(540)

DUOPLAVIN
(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de
France, F-75013 Paris, FR

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.08, 02 3141 116
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(111) Int. reg. nr.: 787462
(151) Int. reg. dato: 2002.07.11

(540)

SERENISSIMA
(730) Innehaver: Guerlain SA, 68, avenue des Champs-
Élysées, F-75008 Paris, FR

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.12, 02 3 147 980

(111) Int. reg. nr.: 787530
(151) Int. reg. dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Edible ice, preparations mainly made with edible
ice.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.03.06, 302 11 381.9/30

(111) Int. reg. nr.: 787534
(151) Int. reg. dato: 2002.08.28

(540)

DOMHERREN-WEIN
(730) Innehaver: Reh Kendermann GmbH Weinkellerei,
Am Ockenheimer Graben 35, D-55411 Bingen, DE

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

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787567
(151) Int. reg. dato: 2002.08.20

(540)

NANO SILK
(730) Innehaver: Sappi Europe SA, 154, Chaussee de la
Hulpe, B-1170 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Blank printing paper.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.07.16, 709372

(111) Int. reg. nr.: 787574
(151) Int. reg. dato: 2002.08.13

(540)

TAIFUN
(730) Innehaver: Schleicher & Co International AG,
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf/Bodensee,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Office machines, particularly paper shredders
(with the exception of calculating machines).

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787641
(151) Int. reg. dato: 2002.07.04

(540)

VOILE UNIVERSEL
(730) Innehaver: Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly-sur-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, perfumery, soaps.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.25, 02 3 143718

(111) Int. reg. nr.: 787646
(151) Int. reg. dato: 2002.07.24

(540)

OUTSCAPE
(730) Innehaver: Automobiles Citroën, Immeuble
Colisée III, 12, rue Fructidor, F-75385 Paris Cedex 17, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, their components namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering
systems, suspension units, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, head rests for seats, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer couplings, luggage carriers,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.12, 02 3 147 035

(111) Int. reg. nr.: 787647
(151) Int. reg. dato: 2002.07.24

(540)

TUBIK
(730) Innehaver: Automobiles Citroën, Immeuble
Colisée III, 12, rue Fructidor, F-75385 Paris Cedex 17, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, their components namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering
systems, suspension units, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, head rests for seats, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer couplings, luggage carriers,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.12, 02 3 147 034

(111) Int. reg. nr.: 787648
(151) Int. reg. dato: 2002.07.24

(540)

LUXIA
(730) Innehaver: Automobiles Citroën, Immeuble
Colisée III, 12, rue Fructidor, F-75385 Paris Cedex 17, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, their components namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering
systems, suspension units, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, head rests for seats, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer couplings, luggage carriers,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.12, 02 3 147 033



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 48 - 2003.11.24

125

(111) Int. reg. nr.: 787651
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles), agricultural
implements except the manually actuated ones; incubators
for eggs; household appliances comprised in this class,
such as washing machines, dishwashing machines, laundry
washers, washing and drying machines, mixers, grinders,
coffee grinders; electric household cleaners such as
vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers; parts
and fittings included in this class for all the aforesaid
products.
KL. 11:  Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; household
appliances comprised in this class, such as cookers,
ovens, microwaves ovens, ranges, toasters, grills, coffee
makers, electric pressure cookers, electric fryers,
refrigerators, freezers, laundry dryers, apparatuses for air
and water purification, parts and fittings included in this
class for all the aforesaid products.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.02.01, TO2002C00264

(111) Int. reg. nr.: 787666
(151) Int. reg. dato: 2002.08.02

(540)

(730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG,
Zweifaller Strasse 120, D-52224 Stolberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Candles and wicks for lighting purposes.
KL. 9:  Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data carriers,
data processing equipment and computers.
KL. 10:  Condoms.
KL. 28:  Games and playthings, playing cards.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.04.30, 302 26 947.9/28

(111) Int. reg. nr.: 787671
(151) Int. reg. dato: 2002.08.21

(540)

ORNAMENTA TRAFFIC
(730) Innehaver: Tarkett Sommer AG, Nachtweideweg
1-7, D-67227 Frankenthal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27:  Elastic floor coverings.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.04.19, 302 19 339.1/27
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(111) Int. reg. nr.: 787675
(151) Int. reg. dato: 2002.08.07

(540)

OQUAVEL
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 197.0/05

(111) Int. reg. nr.: 787676
(151) Int. reg. dato: 2002.07.16

(540)

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

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.02.11, 02/3.146.953

(111) Int. reg. nr.: 787677
(151) Int. reg. dato: 2002.08.07

(540)

CELTRILOR
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 194.6/05

(111) Int. reg. nr.: 787678
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

XERANTIAL
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 205.5/05

(111) Int. reg. nr.: 787680
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

XYVONDA
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 206.3/05

(111) Int. reg. nr.: 787681
(151) Int. reg. dato: 2002.07.16

(540)

LE BOURGET
(730) Innehaver: Le Bourget SA, F-02230 Fresnoy Le
Grand, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothes, underwear, body linen, stockings,
tights, knee-high stockings, socks ankle socks, heelpieces
for stockings.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787684
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

ZEGROMEL
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 207.1/05

(111) Int. reg. nr.: 787689
(151) Int. reg. dato: 2002.08.14

(540)

NORDWIND
(730) Innehaver: Wecewe Holding BV, 1e Kruisdiep WZ
70, NL-7831 CC Nieuw-Weerdinge, NL

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

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787694
(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cetinkayalar Konfeksiyon ve Tekstil
Sanayi Anonim Sirketi, Pangalti, Tayyareci Fehmi Sok.
Onur Ishani No: 12-2, Sisli-Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing; footwear; headgear; suspenders, belts,
neckties, gloves, shawls, headbands, wristbands.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787713
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

TEVOMEL
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances
(except hormone preparations); diagnostic preparations
and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 201.2/05
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(111) Int. reg. nr.: 787714
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements except for manually actuated ones; incubators
for eggs; household appliances included in this class, such
as washing machines, dishwashing machines, laundry
washers, washing and drying machines, mixers, grinders,
coffee grinders; electric household cleaners such as
vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers; parts
and fittings included in this class for all the aforesaid
products.
KL. 11:  Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanity purposes; household appliances
included in this class, such as cookers, ovens, microwave
ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers, electric
pressure cookers, electric fryers, refrigerators, freezers,
laundry dryers, apparatuses for air and water purification,
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.02.01, TO2002C00266

(111) Int. reg. nr.: 787715
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

NUVARDEN
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical preparations and substances,
except gynaecological preparations, hormone
preparations and contraceptives.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.06.07, 302 28 281.5/05

(111) Int. reg. nr.: 787716
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

ZYLEMPO
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 209.8/05

(111) Int. reg. nr.: 787718
(151) Int. reg. dato: 2002.08.07

(540)

AZINTREL
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 193.8/05
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(111) Int. reg. nr.: 787719
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

REMZYLOR
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 198.9/05

(111) Int. reg. nr.: 787720
(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

(730) Innehaver: Merloni Elettrodomestici SpA, Viale
Aristide Merloni, 47, I-60044 Fabriano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements except for manually actuated ones; incubators
for eggs; household appliances included in this class, such
as washing machines, dishwashing machines, laundry
washers, washing and drying machines, mixers, grinders,
coffee grinders; electric household cleaners such as
vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers; parts
and fittings included in this class for all the aforesaid
products.
KL. 11:  Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; household
appliances included in this class, such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all
the aforesaid products.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.02.01, TO2002C00267

(111) Int. reg. nr.: 787724
(151) Int. reg. dato: 2002.08.01

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Synthetic rubber as base material; synthetic
rubber compounds; semi-finished products made of
synthetic rubber; products made of synthetic rubber, not
included in other classes.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.27, 707391

(111) Int. reg. nr.: 787729
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

TEVORAK
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances for
human use, diagnostic preparations and reagents for
medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 202.0/05

(111) Int. reg. nr.: 787730
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

XARELTO
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 203.9/05
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(111) Int. reg. nr.: 787732
(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(540)

NEVRILAM
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 196.2/05

(111) Int. reg. nr.: 787733
(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(540)

AUTOGRAPH
(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB, Förmansvägen
19, S-117 97 Stockholm, SE

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

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787734
(151) Int. reg. dato: 2002.08.30

(540)

HÄSTENS NATURALLY
(730) Innehaver: Hästens Sängar AB, Box 130, S-731 23
Köping, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture including beds; bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture
frames; mattresses, spring mattresses; pillows and down
pillows.
KL. 24:  Woven textiles; textile products, not included in
other classes, namely bed covers and curtains of textile;
bed linen including sheets and pillowcases; down quilts;
bed clothes.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787735
(151) Int. reg. dato: 2002.09.03

(540)

(730) Innehaver: Stora Enso Activation AB, Box 70395,
S-107 24 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Albums, cardboard or paper boxes, packaging
paper, sealing material for paper goods, storage trays for
paper goods, graphic representations, graphic
reproductions, graphic prints, cardboard, articles of
cardboard, wrappers, printed matter, cardboard envelopes
for disc-shaped products.

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787737
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Talat Kemal Beser, Ankara Asfalti
No:309, Bornova - Izmir, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Motors and engines (other than for land vehicles)
and parts thereof (other than for land vehicles) included in
this class), jet engines; piston rings; couplings,
transmission chains and shafts, reduction gears,
propulsion mechanisms, torque convertors, pistons for
engines, cylinder liners, clutches, clutch discs, turbines,
breaking devices and parts, brakes, brake linings, brake
shoes, repair outfits for brakes, brake segments, pressure
reducers and regulators (parts of motors and engines),
pressure valves (parts of motors and engines), pulleys,
other than for land vehicles; bearings for transmission
shafts, crankshafts; crankcases, hydraulic and pneumatic
controls, starters, exhausts, silencers, radiators and fans,
fuel economisers for motors and engines; universal joints,
dynamos, dynamo brushes, bicycle dynamos, sparking
plugs for internal combustion engines, injectors for
engines; belts for machines, motors and engines; dynamo
belts, ball-bearings, bearings, carburetters, carburetter
feeders, fuel conversion apparatus for internal combustion
engines (including LPG conversion devices), filters (parts
of machines and engines); cylinders for machines, motors
and engines; cylinder heads for engines, electric motors
(other than for land vehicles); parts and components of all
above goods (included in this class); vehicle washing
installations, tyre mounting and demounting machines;
pistons and piston segments.
KL. 12:  Apparatus for locomotion by land and parts
thereof; motor vehicles and parts thereof (included in this
class); motor car accessories (included in this class);
motors and engines for land vehicles and parts thereof
(included in this class), namely, vehicle wheels, rims for
vehicle wheels, balance weights for vehicle wheels; chassis
for vehicles and automobiles; connecting rods (other than
parts of motors and engines), couplings, gearboxes,

reduction gears, electric motors, cylinders and cylinder
liners, clutches, clutch discs, turbines, torsion bars, torque
converters, gearings, transmission chains, driving chains
for land vehicles; bumpers for vehicles and automobiles;
doors, windows, hoods, running boards, mudguards, axles,
axle journals for vehicles; hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, tipping bodies for trucks, tractor trailers,
refrigerated vehicles, tipping and lifting apparatus for
trucks and wagons (parts of vehicles), shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers and shock
absorbing springs for vehicles; repair outfits for brakes,
breaking devices and parts, brakes, brake linings, brake
shoes, brake segments for vehicles; vehicles seats, head-
rests for vehicle seats, safety seats for children, direction
signals for vehicles; tyres, inner tubes and tubeless tyres
for vehicles; repair outfits for inner tubes, patches for
repairing inner tubes, valves for vehicle tyres, windscreen
wipers, petrol tanks for vehicles, anti-skid chains; luggage,
cycle and ski carriers for vehicles; air pumps (vehicle
accessories); anti-theft alarms, horns for vehicles; safety
belts for vehicle seats, air bags, seat covers for vehicles,
vehicle covers, sun shields and visors for automobiles,
trailer hitches for vehicles, rearview mirrors, steering
knuckles, vehicle suspension springs, steering wheels for
vehicles; parts and components of all above goods
(included in this class).

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787742
(151) Int. reg. dato: 2002.05.15

(540)

(730) Innehaver: Salt Sealife i Stockholm AB, Västra
Vägen 5 A, S-169 61 Solna, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Magnet fuel screens; mechanical cable reels.
KL. 9:  Digital navigation equipment with computers/data
media belonging thereto; electric cables for «land current»
with integrated cable reels; electric cables for «land
current» without integrated cable reels; supervising
apparatus and alarms including transmitters for
supervision of instruments, herein included instrument
transmitters for winds, rudder angles, tankage; fire-
protection apparatus, fire extinguishers.
KL. 11:  Water purification apparatus; water supply
apparatus, heating apparatus, air conditioning units
including electric fittings belonging thereto.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
SE, 2001.11.15, 01-07131

(111) Int. reg. nr.: 787747
(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cinque Moda GmbH, Dohrweg 48, D-
41066 Mönchengladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Spectacles and spectacle frames.
KL. 18:  Goods of leather and imitations of leather,
namely bags and small leather goods; trunks and travelling
bags; umbrellas.
KL. 25:  Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.04, 302 05 668.8/25

(111) Int. reg. nr.: 787748
(151) Int. reg. dato: 2002.09.11

(540)

SANTA MARIA
(730) Innehaver: Bent Karlsen Trading Scandinavia AB,
Box 36, S-672 21 Årjäng, SE

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

Gazette nr.: 19/02
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(111) Int. reg. nr.: 787749
(151) Int. reg. dato: 2002.08.20

(540)

NANO GLOSS
(730) Innehaver: Sappi Europe SA, 154, Chaussee de la
Hulpe, B-1170 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Blank printing paper.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.07.16, 709371

(111) Int. reg. nr.: 787756
(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(540)

BONEGUIDE
(730) Innehaver: Ossacur AG, Benzstrasse 2, D-71720
Oberstenfeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations;
implants material for filling bone defects, especially made
of natural proteins, collagens and bone cement, included in
this class.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, teeth;
orthopedic articles; suture materials, implants.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.27, 302 10 122.5/05

(111) Int. reg. nr.: 787777
(151) Int. reg. dato: 2002.08.15

(540)

POLIVLIES
(730) Innehaver: August Rüggeberg GmbH & Co KG,
Hauptstrasse 13, D-51709 Marienheide, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Tools (parts of machines).
KL. 8:  Tools (hand-operated).

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787779
(151) Int. reg. dato: 2002.09.05

(540)

(730) Innehaver: E C Robins Switzerland GmbH,
Hinterbergstrasse 22, CH-6330 Cham, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, including beverages and
powders for dietetic and pharmaceutical use.
KL. 29:  Complementary food products made from milk
or vegetable albumens.
KL. 30:  Powder starch and starch products for food.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages; powders and other
preparations for making beverages.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.07, 502911

(111) Int. reg. nr.: 787790
(151) Int. reg. dato: 2002.09.11

(540)

ZOTEON
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.08.14, 503064
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(111) Int. reg. nr.: 787792
(151) Int. reg. dato: 2002.09.17

(540)

(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.09.02, 503190

(111) Int. reg. nr.: 788047
(151) Int. reg. dato: 2002.06.11

(540)

MAGICFIL
(730) Innehaver: Ernst Mühlbauer GmbH & Co KG,
Koogstraat 4, D-25870 Norderfriedrichskoog, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dental restorative materials, fastening materials,
namely bonding material, adhesive material and
impression materials; pharmaceutical products as well as
products for dental use.

Gazette nr.: 20/02
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 57417

(730) Innehaver: Vinavil SpA, Viale Jenner Edoardo 4,
Milano, IT

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(111) Reg.nr.: 64577

(730) Innehaver: Bayer CropScience SA, 55, avenue
René Cassin, F-69009 Lyon, FR

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

(111) Reg.nr.: 154575

(730) Innehaver: Gen-X Sports SarL, Route de Pra-de-
Plan 25, Châtel-Saint-Denis, CH

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

(111) Reg.nr.: 192544

(730) Innehaver: Crystal Production UK Ltd,
Commercial House, 2 Rubislaw Terrace, Aberdeen AB 10
1XE, Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 206091

(730) Innehaver: net-aiRx AS, Postboks 146, 1441
Drøbak, NO



Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 48 - 2003.11.24

136

ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int. reg.nr.: 679745

(730) Innehaver: Hoechst AG, D-65926 Frankfurt am
Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations,
namely antimycotics obtainable only by prescription.

(111) Int. reg.nr.: 692510

(730) Innehaver: Altamed D O O Proizvodno-Prometno
Preduzece, 24, Mestrovoceva, 11000 Beograd, YU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Honey.
KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.

(111) Int. reg.nr.: 703422

(730) Innehaver: Thomas Feucht, Fichtenweg 15, D-
97941 Tauberbischofsheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising; business management, commercial
and office administration.
KL. 42: Providing of food and drink and drinking
establishments, catering services.

(111) Int. reg.nr.: 708481

(730) Innehaver: UPM-Kymmene Corp, Eteläesplanadi
2, SF-00130 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; sack and
bag materials (not of plastic or film); paper sacks and
bags; corrugated containers; reel wrappings and reel end-
discs for paper and packaging industry; air laid paper;
stationery products.

(111) Int. reg.nr.: 764712

(730) Innehaver: Miller Pen Co A/S, Roholmsvej 6, DK-
2620 Albertslund, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paint brushes;
writing instruments; typewriters and office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers’ type;
printing blocks.

(111) Int. reg.nr.: 772484

(730) Innehaver: LCC International Inc, 7925 Jones
Branch Drive, McLean, VI 22102, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication markets, vendors,
tenders, or business ventures; preparation for others of
tenders.
KL. 36:  Acquiring leases for the selected construction
site.
KL. 42:  Professional consulting services (non-business);
engineering services; consulting services related to design,
deployment, operation, implementation and optimization
of telecommunications systems and networks; provision
of on-line and remote-access engineering management
software and a database of available tower sites for
managing the deployment of telecommunication systems
and networks; locating traffic; conducting collocation and
intermodulation studies; consulting services relating to
evaluation and assessment of telecommunication
technologies, products, systems, networks; preparation
for others of applications for telecommunications
licences, land use or zoning permits, and subsequent
regulatory filings; engineering services related to the
design, site selection and acquisition, construction,
testing, maintenance, deployment, operation,
implementation and optimization of telecommunications
systems and networks.

(111) Int. reg.nr.: 775594

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Automobiles and their structural parts (included
in this class) excluding tires and batteries.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg.nr.: 479774
Int. reg.nr.: 608888
Int. reg.nr.: 608900
Int. reg.nr.: 608977
Int. reg.nr.: 610307
Int. reg.nr.: 612046
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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.: 20868
Merke: KARAT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42624
Merke: PENADUR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42758
Merke: LOCANIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42807
Merke: NEOTRICIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42943
Merke: AVIAFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42966
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 44496
Merke: CARVEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 45127
Merke: FENOM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61459
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61464
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61479
Merke: AFI-B-C
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61481
Merke: Afidrin
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61482
Merke: Sølje
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61486
Merke: RONDO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87895
Merke: FIBROTOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87899
Merke: ROSALINA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87903
Merke: NORAFLOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87931
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87941
Merke: AROMASOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87953
Merke: RESBUTHRIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87964
Merke: TRAK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87973
Merke: FULDASTEEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87975
Merke: HOBSON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87976
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87991
Merke: HALLOO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87992
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88000
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88029
Merke: ESSEF
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 88030
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88037
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88040
Merke: ORBIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88044
Merke: MARC-AURELE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88047
Merke: NITRADORM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88048
Merke: NOCTADORM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113430
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113432
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113433
Merke: HOLNEST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113444
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113447
Merke: NOR-CLAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113459
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113471
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113472
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113476
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113478
Merke: DUET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113493
Merke: BRONCHODIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113500
Merke: NØKKELKONTO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113501
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113502
Merke: MP 75
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113504
Merke:
THROMBOSCREEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113513
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113516
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113526
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113531
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113532
Merke: HENRY
GRETHEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113538
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113554
Merke: RENDEZ-VOUS A
PARIS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113557
Merke: NOVAHALER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113558
Merke: MIDNIGHT SUN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113562
Merke: TANDEM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113583
Merke: COLLETT
KOSTPLUSS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113586
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113590
Merke: COLDWELD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113592
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113594
Merke: MASCULIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113599
Merke: STARS AND
STRIPES
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113602
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113605
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113606
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113624
Merke: FINTESSE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113625
Merke: AQUARIUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113630
Merke: RAPILUX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113631
Merke: PLEXAZYM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113640
Merke: FESTAMOXIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113954
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113955
Merke: GALAX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155871
Merke: HERMES-Hotel
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155874
Merke: ALU-COM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155877
Merke: FRAMASYS
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155883
Merke: MY SISTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155884
Merke: EURO-FLIGHT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155886
Merke: TULIP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155890
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155891
Merke: FLOR-OPAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155893
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155894
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155896
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155898
Merke: ORTHOZYME
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155899
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155900
Merke: PC/GEOS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155901
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155902
Merke: SAGA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155904
Merke: Pure Performance
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155907
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155912
Merke: SENJABIO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155913
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155914
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155916
Merke: SELECTOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155918
Merke: Animonda
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155919
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155922
Merke: EMO COPYFAX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155923
Merke: LAKRIDS-O-
FANT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155926
Merke: WENJO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155928
Merke: Carava
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155931
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155932
Merke: DOLCA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155933
Merke: Chatte
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155935
Merke: TERMINETT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155936
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155938
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155940
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155941
Merke: ABSOLU
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155943
Merke: LAMETT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155945
Merke: JANNICKE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155949
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155950
Merke: TRIANGLE D’OR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155951
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155954
Merke: AXIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155956
Merke: CERELIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155957
Merke: CERESTOP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155958
Merke: CERECEM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155960
Merke: TradeVision
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155961
Merke: GLASSOPUR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155964
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155966
Merke: LOW G MAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155967
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155968
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155969
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155970
Merke: Nachtflug
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155973
Merke: VERILOG
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155978
Merke: MATTPLAST
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155980
Merke: ISOTUNER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155983
Merke: TIGER SHARK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155984
Merke: VISACLEAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155985
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155988
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155989
Merke: TRICK TRACK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155997
Merke: EXOBLOC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155999
Merke: ITEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156001
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156002
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156004
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156005
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156006
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156007
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156008
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156009
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156010
Merke: LENA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156011
Merke: AIRWICK WILD
FLOWERS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156012
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156016
Merke: PROFILE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156021
Merke: BISON CLUB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156024
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156026
Merke: PINBALL -
Revenge of the Gator
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156027
Merke: REVENGE OF
THE GATOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156030
Merke: Masters in
Networking
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156031
Merke: HURRICLON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156032
Merke: LAGUR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156034
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156035
Merke: GEOWORKS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156036
Merke: MELKO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156038
Merke: CHINATOWN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156041
Merke: BONFOI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156045
Merke: COLUM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156046
Merke: COLPOCA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156047
Merke: TOPSTIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156049
Merke: ORIGINS
DRENCHING SOLUTION
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156050
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156051
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156053
Merke: Wecker
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156058
Merke: SEROKIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156059
Merke: CERELIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156063
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156064
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156066
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156067
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156068
Merke: AIR HUARACHE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156071
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156075
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156076
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156078
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156079
Merke: GlazeGuard
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 156083
Merke: QC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156085
Merke: EIK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156086
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156091
Merke: AVLATREN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156092
Merke: SUPRALON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156093
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 156094
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 159155
Merke: ARARA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 159156
Merke: FACELIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 159160
Merke: TISK
Årsak: IFO

Int. reg. nr.: 716750
Merke: FLEXLAB
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 767671
Merke: Figur
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 781376
Merke: Figur
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.: 220051

Kunngj. i NT nr.: 35/2003

(730) Innehaver: Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo
(NTT DoCoMo, Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP

Innsiger: Apple Corps SA, Lausanne, CH

(111) Reg.nr.: 220254

Kunngj. i NT nr.: 38/2003

(730) Innehaver: ØkonomiSko Norge AS, 1153 Oslo,
NO

Innsiger: Buttress BV, Vleutensevaart 100, NL-3532 AD
Utrecht, NL

(111) Reg.nr.: 220338

Kunngj. i NT nr.: 39/2003

(730) Innehaver: Bjørg Sookermany, Marikollen 85,
5136 Mjølkeråen, NO

Innsiger: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn,
NO

(111) Reg.nr.: 220414

Kunngj. i NT nr.: 39/2003

(730) Innehaver: Bjørg Sookermany, Marikollen 85,
5136 Mjølkeråen, NO

Innsiger: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn,
NO

(111) Reg.nr.: 629500

Kunngj. i NT nr.: 42/2003

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

Innsiger: Sætre AS, Postboks 4272 Nydalen, 0401 Oslo,
NO

(111) Reg.nr.: 747129

Kunngj. i NT nr.: 34/2003

(730) Innehaver: General Biscuits Belgie NV, De
Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 Herentals, BE

Innsiger: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860
Søborg, DK
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Resultat i innsigelsessaker

(111) Reg.nr.: 208467

(730) Innehaver: Seppälä OY, c/o Stockmann OYJ Abp,
Pl 220, SF-00101 Helsingfors, FI

Innsiger: Martini & Rossi SpA, Torino, IT

KL. 14: Smykker, juvelérvarer.
KL. 18: Lommebøker, bager, kofferter, paraplyer.
KL. 25: Klær, belter, fottøy, hodeplagg, skjerf,
skuldersjal.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 209865

(730) Innehaver: Fitness to Perfection, Frostaveien 10,
7043 Trondheim, NO

Innsiger: Reebok International Ltd, Reebok House,
Silverwell Street, Bolton BL1 1PP, England, GB

KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko, klær
for gymnastikk, sportssko, treningstøy.
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i
andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser,
håndvekter (manualer), vektstenger og vektskiver for bruk
ved trening, apparater for kroppsoppbygging,
muskelstrekkere (øvelsesapparater), stasjonære
treningssykler, ruller for stasjonære treningssykler.
KL. 35: Annonsevirksomhet for treningssenter.
KL. 41: Utdannelses- og kursvirksomhet, sportslige
aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning,
instruksjon (opplæring), drift av treningsstudioer, utleie
av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer).

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 213025

(730) Innehaver: Vitalis Helsekost AS, Olav
Magnussons vei 9, 7046 Trondheim, NO

Innsiger: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co KG,
Bad Säckingen, DE

KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper;
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; farmasøytiske preparater for hudpleie.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster
og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; fungicider;
herbicider; spiselige kostfibre; medisinske urter; urtete.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 739985

(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de
France, F-75013 Paris, FR

Innsiger: Pfizer Inc, Patent Section - 20th Floor, 235
East 42nd Street, New York, NY 10017, US

KL. 5:  Pharmaceutical products.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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INID-koder

I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

(111) Registreringsnummer
(151) Registreringsdato
(210) Søknadsnummer
(220) Inngivelsesdato
(300) Prioritetsopplysninger
(450) Kunngjort registrert dato
(511) Vare-/tjenesteklasse
(540) Gjengivelse av varemerket
(551) Fellesmerkebestemmelser
(554) Merket er tredimensjonalt
(526) Unntaksanmerkning
(591) Merket er i farger
(730) Søker/innehaver
(740) Fullmektig
(750) Adresse for korrespondanse
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